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 إلرجاء االطتخابات خشية فوز حماس لضغوط من منر واألردنعباس تعرض  خبير إسرائيلي: .1
يبب ري بببا مربباحيم ئا ادبب ييي ادملسببطيري محمبب د عببباي قببال ادخبيبب  ائسبب اييلي فببي ادةببة ا ادع بيببة 

 تعبب ل دحضببك ط كبيبب   مببا موبب   األ دا ئ جبباا احرتخاببباة ادمحليببة  خةببية فبب ز ح كببة  حمبباي .
فبي مقادبة بم قبن  ريب ز  - هب  حضبابط سبابق فبي جهباز احسبتخبا اة ائسب اييلية- أحضاف با مرباحيم 

داا جهب دا دموبادحة عبباي مبن ه يمبي ادسياسبي محمبد  ا  ائس اييلي  أا عّماا  ادقاه   ادلتاا تقب  
دحالا  اةت طتا ئج اا هذه ادموادحة ئ جاا احرتخاباة خةية ف ز حمباي  ممبا قبد يزيبد مبا ق تهبا 
فببي ادحضببمة ادك بيببة   هبب  مببا يهببدد موببادل موبب   األ دا ادلتببيا ت بطهمببا حببد د ط يلببة مببن ادحضببمة 

ا  ئ جببباا احرتخابببباة دبببم يمببباجن ادملسبببطيرييا ببببل كببباا  يبببزعم ادخبيببب  ائسببب اييلي أا قببب    قطببباز هبببز .
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مت قعا  ألري مرذ ادبداية كاا  احضحا أا عباي اتخذ قب ا  ئجب اا احسبتحقاق احرتخبابي عقبن حضبك ط 
 ما سها عليي احتحاد األ   بي.

 يةي  ادحضابط ادسبابق فبي احسبتخبا اة ئدب  أا هبذه ادحضبك ط األ   بيبة تزامربة مبن ف حضبية خاطيبة 
ببنا حمبباي دبا تةببا ، فبي احرتخاببباة   دبذد، كبباا سبيج يها فقببط فبي ادحضببمة د ا هبز   دكببا  دعبباي

ح كبببة ادمقا مبببة ائسبببالمية فاجنتبببي  قببب  ة ادمةبببا كة عبببب  دعبببم قببب ايم مسبببتقلة  كبببي ح تقببب م األجهبببز  
 األمرية ادملسطيرية باعتقال راةطيها في ادحضمة.

قحضببايي قببد يحبببط جهبب د ادموببادحة   يةببي  ئدبب    يبب ا ادخبيبب  ائسبب اييلي أا  قببف احرتخاببباة بقبب ا 
تخ ف ادسلطة اد طرية ادملسطيرية ما ئمكاريبة تحقيبق فب ز كاسبل دحمباي  ببل ئربي سيوبعد مبا حبد  

 أحضببباف ببببا مرببباحيم أا قببب ا   قبببف احرتخابببباة جببباا رتيجبببة دلحضبببك ط ادتبببي  ادتببب ت  بيرهبببا  ببببيا فبببتل.
خلميبة ادتخب ف مبا فب ز حمباي   مبا زيباد  ما سها كبا  مسة دي فتل عل  اد ييي ادملسطيري علب  

ادتودعاة ادداخلية في فتل رتيجة ادطع ا ادتي قدمتها حماي حضد ق ايم ادح كة احرتخابية   هب  مبا 
 قد يةي  ئد  أا احرتخاباة قد تحول في رهاية األم  في ادحضمة د ا هز .

فببببي ادبدايببببة ئجبببب اا   يقبببب ل ادمتحببببدن رمسببببي ئا قيبببباداة فتحا يببببة ارتقببببدة بحببببد  عببببباي بعببببدما قبببب  
 أةا  ئد  أري بدا  احضبحا  احرتخاباة  ألرها د  حولة فستقدم ادحضمة دحماي عل  طبق ما ذهن.

أا ادق ا  ادقحضبايي بباد قف ادمةقبة دالرتخابباة جباا بمطاببة طب ق رجبا  دعبباي ادبذي ببدأ يسبع  فعليبا 
ايي علبب  أرببي سياسببي فببي مرببذ فتبب   ئدبب  ئ جايهببا خةببية سببق ط فببتل   دببذد، يمكببا ادر بب  دلقبب ا  ادقحضبب
 حض ا ادكةف عا حضك ط ما ستها األجهز  األمرية عل  ادمحكمة ئ جايها.

 10/9/2016الجزيرة طت، الدوحة، 
 

 عباس يقلد القطنل الفرطسي العام وسام طجمة القدس .2
قلببد ادبب ييي محمبب د عببباي  ادقروببل ادم رسببي ادعببام فببي ادقببدي  هي فببي مبباج    سببام رجمببة  : ام هللا
 ادقدي.

جاا ذد، خالل استقبادي   ه  ي م ادسبة  بمق  اد ياسة في مديرة  ام هللا  ادذي جاا م دعا دمراسبة 
 ادملسطيرية. األ لارتهاا مهام عملي في 

 مببرل ادبب ييي  ادقروببل ادم رسببي ادعببام   سببام رجمببة ادقببدي  تقببدي ا دببد  ه ادمتميببز فببي تعزيببز عالقبباة 
جه ده في دعم ادةعن ادملسطيري   رو   قحضيتي ادعاددة ما ادوداقة بيا فلسطيا  ف رسا   تطميرا د

 .أجل ريل ح يتي  استقالدي
 10/9/2016القدس، القدس، 
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 والقيادة المنرية عباسالشوبكي: ال خالفات بين  .3

رمبب  سببمي  د دببة فلسببطيا بادقبباه   جمببال ادةبب بكي   جبب د أي خالفبباة بببيا ادبب ييي محمبب د  :ادقبباه  
 ذك  ادسمي  ادة بكي  أا هربا، اجتبزاا دلتوب يحاة   تبن يال خبيطبا دخدمبة  عباي  ادقياد  ادمو ية.

أهببب ال خبيطبببة ديسبببة فبببي وبببادل ادقحضبببية ادملسبببطيرية  ح األمبببة ادع بيبببة   مةبببي ا ئدببب  أا مبببا يببب    
دلخالفاة بيا اد ييي أب  مازا  مو  عليي أا ي جن ئد  ادكلمة ادتي أدقاها اد ييي ما مق  ادسما   

 يام أطراا احتمادها بادعيد اد طري دمو .ادمو ية قبل أ
 ةببدد فببي توبب يحاة وببحمية علبب  أا هرببا، اسببتهدافا دلعالقبباة  ادموبب ية ادملسببطيرية   قببايال :  مببا 

 خ ن عالقاترا بد دة ع بية ةقيقة ه  رمي ادةخص ادذي يسع  ئد  تخ ين ادعالقاة من مو  .
القبببة مبببن موببب  فهببب  يعتبببب  ادقببباه   اد اعبببي  أكبببد أا ادببب ييي أبببب  مبببازا ح يخطبببن فبببي اسبببت اتيجية ادع

اد حيد دلقحضية ادملسطيرية  حفتا ئد   أا حدين أب  مازا عا ادحضك ط  ادتم يل ح يمة دمو  بني 
 ولة  كاا ةييا مستك با درا أا يترا دي ائعالم ادمو ي بهذه ادو    ما د ا ادتطبة  ادتدقيق .

 ي خا جيبة موب   فلسبطيا علب  هبامم اجتمباز  ز اا  أكد ادةب بكي أا هربا، دقباا  طراييبا جمبن  زيب
  جي حديطي دإلعالم في مو  قايال :  ديي درا وادل  ح  ادخا جية ادع ن بادجامعة ادع بية ادخميي.

مولحة في ادخالف من أي د دة ع بيبة فمبا ببادكم بموب  ادتبي د حهبا دبا تكب ا هربا، أمبة فلسبطيرية 
مبا د ا موب   هبذه حقيقبة  اقعيبة رلمسبها مربذ ادبزعيم اد احبل  ح ع بية  رحا ح رسبتطين أا رتبرمي 

جمال عبد ادراو   فحكام مو  عب  ادتا يخ ادحدين دديهم بعد ق مي  دم رلمي  د  دم    احد  أي 
 حضك ط مو ية عليرا أ  تدخل في ةة ررا .

بق   في هذا   ح ل دع   اد ييي عبد ادمتاح ادسيسي ئحياا عملية ادسالم قال ادة بكي:  مو  تدفن
ائطبا  ببدافن مبا  اجبهببا ادع  ببي  فهبي ح تبحبن عببا مجب د د   بقبد  مبا تبحببن عبا تح يب، فعلببي 
حياا عملية ادسالم عل  أسي  احضحة  محدداة معل مبة مبا د ا ادتمبا ل فقبط مبا  دلمياه اد اكد   ا 

اة سياسية مستم   من أجل ادتما ل  كما أا ادمباد   ادم رسية دلسالم دم تعلرها با يي ئح بعد مةا   
 مو  بحكم د  ها ائقليمي  أيحضا بحكم ت ةسها دلجرة اد باعية .

 10/9/2016القدس، القدس، 
 

 طالب بوقف االطتهاكاتيو  في فلسطين طلع األمم المتحدة على خطورة الوضعرياض مطنور ي .4
ادمتحبد  أمبي مروب   ادم اقبن ادبدايم دملسبطيا دبدا األمبم   يبال د.ت جبي : ر ي  مجلي - تل أبين

ب سببادة ئدبب  كببل مببا األمببيا ادعببام دومببم ادمتحببد    يببيي مجلببي األمببا  ري زيالرببدا    يببيي ادجمعيببة 
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ادمتحد  حذ  فيي ما  اد حضن ادخطي  في د دة فلسطيا ادمحتلة بما فيها ادقدي ادة قية  ادعامة دومم
 ادسبببلطة ادقايمببببة  ا ئسبببب اييلرتيجبببة دلسياسببباة  ادمما سبببباة هيببب  ادقار ريبببة  احسببببتمزازية ادتبببي ترتهجهببب

 قبال مروب   فبي  سبادتي ئا احرتهبا، ائسب اييلي ادخطيب   باححتالل  حضد ادةعن ادملسبطيري ي ميبا.
دلقار ا ادد دي  ة اين حق ق ائرساا تزيد مبا تمباقم اد حضبن ائرسباري علب  األ ل  تكطيبف ادمةباق 

 م ادقايم عل  حل ادد دتيا.ادةعن ادملسطيري  تبدد أي أمل في تحقيق ادسال ادتي ت اجي
 حببذ  ادسببمي  ادملسببطيري مروبب   مببا اد حضببن ادحبب   دوسبب ا ادملسببطيرييا ادمحتجببزيا فببي ئسبب اييل 

 طادببن مروبب   ادمجتمببن ادببد دي باتخبباذ ئجبب اااة عاجلببة ئجبببا  ئسبب اييل علبب  . بةببكل هيبب  قببار ري
 رييا فبببي ادسبببج ا  م اكبببز قبببف هبببذه ادمما سببباة ادمداربببة  ائفببب ا  عبببا األسببب ا  ادمعتقلبببيا ادملسبببطي

 طادن مرو   ادمجتمن ادد دي بما في ذد، مجلي األما باتخباذ ئجب اااة عاجلبة دحضبماا . اعتقادهم
ادخوبب ص ادقببدي  عببدم توببعيد اد حضببن ادخطيبب  فببي د دببة فلسببطيا ادمحتلببة بمببا فببي ذدبب، علبب   جببي

 دي ادتببي تسبببن مةبباق ادةبب قية ادمحتلببة   حضببن حببد حرتهاكبباة ادسببلطة ادقايمببة ببباححتالل دلقببار ا ادببد
آفبباق تحقيببق تسبب ية عاددببة  سببلمية علبب    معارببا  جسببيمة دلةببعن ادملسببطيري كمببا تهببدد بةببكل خطيبب 

أساي ادقار ا ادد دي  ق ا اة األمم ادمتحد  ذاة ادولة  فقا دحل ادد دتيا عل  أساي حد د مبا قببل 
ادبببد دي أا ي اوبببل ئعمببباا  .  اختبببتم ادسبببمي  مروببب    سببايلي ببببادق ل ئربببي ح يمكبببا دلمجتمببن1967عببام 

 قبب ا اة األمببم  ئسبب اييل مببا مسببة ديتها عببا هببذه احرتهاكبباة  مببا ادتزاماتهببا بم جببن ادقببار ا ادببد دي
 ادمتحد  ذاة ادولة.

 11/9/2016، الشرق األوسط، لطدن
 

 العليا الطهائي بشرن قاطوطية إجراء االطتخابات البلديةالمحكمة : ططتظر قرار التوافق حكومة .5
 فببا: قبببال ادمتحببدن اد سبببمي باسببم حك مبببة اد فبباق ادببب طري  ي سببف ادمحمببب د   ئا ادحك مبببة -  ام هللا

ترت   ق ا  محكمة ادعدل ادعليا ادرهايي بةنا قار رية ئجب اا احرتخابباة ادبلديبة  ادبذي مبا ادمقب   أا 
   عل  أا  يبييأمي ةدد ادمحم د في تو يل دي  يود  في ادحادي  ادعة يا ما ادةه  ادجا ي.

اد ز اا  امي ادحمد هللا  أكد بةبكل مسبتم  علب  ئجب اا احرتخابباة فبي م عبدها ادمحبدد  دكبا ئوبدا  
 ادمحكمة ادعليا ق ا ها بةنا ئج اا احرتخاباة أ جن احت ام ادق ا  حضما احت ام ادقار ا.
 11/9/2016، األيام، رام هللا
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 ة برريحاواألردن تبح  مططقة نطاعي "إسرائيل"السلطة و": يديعوت" .6
سب اييل  األ دا ادتقب  قببل  أفادة وحيمة يديع ة أح  ر ة  أا  فدا  زا يا ما ادسلطة ادملسبطيرية  ا 
سب اييل عبام  أيام في مديرة أ يحا  في أ ل دقاا  سمي ما ر عي مرذ ت قف ادمما حضاة بيا ادسبلطة  ا 

   ما أجل بحن ئقامة مرطقة وراعية في ادمديرة بتم يل ما ادياباا.2014
قببال ئيتمببا  آيخربب  ادم اسببل ادسياسببي دلوببحيمة ئا هبببدف ادمرطقببة ادوببراعية فببي مديرببة أ يحببا هببب    

مسببباعد  احقتوببباد ادملسبببطيري   تببب في  الحف مبببا فببب ص ادعمبببل دلملسبببطيرييا  حيبببن سبببيتم توبببدي  
 مرتجاة هذه ادمرطقة ئد  األ دا   مرها ئد  مع م د ل ادة ق األ سط.

اد زي  ائس اييلي تساحي هركبي   عا ادجارن ادملسطيري حسبيا ادةبيخ  قد ةا ، في ادقمة اد زا ية 
 زيبب  ادةببة ا ادمدريببة   ادمببدي  ادعببام دبب زا   ادتخطببيط األ دريببة وببادل ح ابةببة    زيبب  ادد دببة ادياببباري 

 أعبب ن هركبببي عببا أملببي بببنا يكبب ا هببذا ادلقبباا مقدمببة ئيجابيببة دتعزيببز األجبب اا بببيا  فاكرتببا   سبب ر  ا.
بعد فت   ط يلة ما ادتب ت   ادتةباةم  ئذ دبم تةبهد ادةبه   ادطالطبيا األخيب   أي اجتمباز علربي ادجاربيا 

  سمي عل  هذا ادمست ا بيا ادملسطيرييا  ائس اييلييا.
 أةبا  ادم اسبل ئدب  أا هبذا ادمةب  ز تبم ط حبي دلمب   األ دب  مربذ تسبن سبر اة  دكربي  بل عادقبا طيلببة 

ول فيي تقدم ج ه ي عقن احتماق عل  تعبيد ادط ق ادمةدية ئد  هذه ادسر اة   في ادعام ادحادي ح
هببذه ادمرطقببة  بحيببن تببةدي مباةبب   ئدبب  ادحببد د األ دريببة   مببا خالدهببا يببتم رقببل ادبحضبباين ئدبب  أماكرهببا 

 فبي حضب ا هبذا ادتقبدم  بباد ة اديابباا ئدب  عقبد هبذه اححتماديبة   هب  مبا ق ببل  ادرهايية خا   ادحبد د.
مليبببا  ةبببيكل  1.7ادملسبببطيري  ائسببب اييلي  حيبببن تب عبببة اديابببباا دلمةببب  ز بقيمبببة  بم افقبببة ادجببباربيا

 ملي ا د ح  أم يكي . 266 ح ادي 
 10/9/2016الجزيرة طت، الدوحة، 

 
 وزارة العدل بغزة تشيد بجهود قطر الداعمة للقطاع .7

ادجهب د ادتببي طمبا مبدي  عبام اد قاببة ادداخليبة بب زا   ادعبدل حسبا م تجبي  : موبعن ائف رجبي -هبز  
 أهببادي هببز  بوببمة خاوببة  فببي   تبببذدها قطبب  أميبب ا  حك مببة  ةببعبا دمسببارد  ادةببعن ادملسببطيري عامببة

هبالق ادمعباب .   ل اد   ف ادوعبة ادتي يم  ا بها مربذ عةب  سبر اة بمعبل ادحوبا  ائسب اييلي  ا 
معاربببا  مبببا  عبببب  عبببا ةبببك ه  ع فاربببي دلمةسسببباة ادقط يبببة ادخي يبببة  اد سبببمية دتسبببليطها ادحضببب ا علببب  

مةببيدا  بادببد    ادر عيببة مببا خببالل ترميببذ  زمببة مببا ادمةببا ين ائهاطيببة   تقطعببة بهببم ادسبببل فببي هببز 
اد يبببادي دمةسسبببة ادةبببيخ عيبببد ببببا محمبببد آل طببباري ادخي يبببة بقطببب  فبببي دعبببم األسببب  ادمتعممبببة  ادمقيببب   

 بمحاف اة هز  ادخمي.
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األزمببة ادتببي يمبب  بهببا ادملسببطيري ا   قببال دببب ادة ق  ئا قطبب  مببا أكببب  ادببد ل عطبباا   سببخاا  فببي  ببل
بكز   مةكدا  أا ادجه د ادقط ية ستسجل في تا يخ فلسطيا  ادد ل ادتي  قمة معها قلبا   قادبا  خاوبة 
بعد ترك  ادق ين قبل ادبعيد ما ادد ل ادع بية  ائسالمية دحق ق  ط ابة ادةعن ادملسطيري.  أحضباف 

عربببد كبببل فيببباة  ةببب ايل ادةبببعن ادملسبببطيري خاوبببة  أا ادمةبببا ين ادقط يبببة باتبببة  احضبببحة  ملم سبببة
 حفتا  ئد  أا قط  تبرة تم يل مة  ز براا قو  ادعدل بكز .  ادكزييا

 11/9/2016، الشرق، الدوحة
 

 المتعلقة بالمحكمة تطاقش آخر التطورات "الجطائية الدولية"اللجطة الوططية العليا للمتابعة مع  .8
لمتابعبة مبن ادمحكمبة ادجراييبة ادد ديبة خبالل اجتماعهبا ادبد  ي فبي راقةة ادلجرة اد طرية ادعليا د: هز 

يبب م ادسبببة  آخبب  ادتطبب  اة ادمتعلقببة  كببل مببا ادحضببمة ادك بيببة  قطبباز هببز   ب ياسببة وبباين ع يقبباة 
 تقدمة ادلجرة   فق بياا دها  في بدايبة اجتماعهبا بادتهريبة دعحضب  ادلجربة ةبع اا جببا يا  بادمحكمة.

 عاما دلميد ادية ادد دية دحق ق ائرساا. دمراسبة ارتخابي أميرا
 قال ادراطق اد سمي باسم ادلجرة اد طرية ادعليا دلمتابعة مبن ادجراييبة ادد ديبة  هبازي حمبد:  اسبتمعة 
ادلجرببة ئدبب  ادتقببا ي  ادمختلمببة بمببا فيهببا ادلجرببة ادمريببة  آخبب  ادتطبب  اة  ادمتابعبباة مببن مكتببن ادمدعيببة 

ا  زيبب  ادخا جيببة  يبال ادمببادكي بادمدعيببة ادعامبة دلمحكمببة فببات  برسبب دا ادعامبة دلجراييببة ادد ديببة   دقبا
 أحضاف:   ّجي ادمادكي  سادة و يحة ئد  برس دا ما د دة فلسطيا بعدم  ج د مب    قبل أيام عد  .

دلتنخي  بمتل ادتحقيق   حض     س عة ادتح ، ما قبل ادمدعية ادعامبة  ف يقهبا ئرهباا ادم حلبة ادطاريبة 
األ دي  ادبدا ادم  ي بمتل ادتحقيق بجب ايم ادحب ن ائسب اييلية ادم تكببة حضبد أبرباا ةبعبرا   ما ادمحص

 و ح ئد  محاكمة مج مي ادح ن   تحقيق ادعدادة  ائرواف دحضحايا دةعبرا   حضماا عدم ئفالة 
 مج مي ادح ن ائس اييلييا ما ادعقان .

 10/9/2016القدس، القدس، 
 

 قاق االطتخابات استمرار للتفر د ورفض الشراكةب فتح من استحهر  حماس: ت   .9
  حبببازم قاسبببم   تهببب ن  ح كبببة فبببتل مبببا اسبببتحقاق يعبببّد ادرببباطق ائعالمبببي باسبببم ح كبببة حمبببا: هبببز 

احرتخاببباة عببب  استوببدا  قبب ا  مببا جهببة هيبب  مختوببة  بنرببي  اسببتم ا  د هبتهببا فببي ادتمبب د بببادق ا   
خاببباة ادمحليبة   دكببا فببي بباقي ادقحضببايا اد طريببة   فحضبها دمبببدأ ادةب اكة اد طريببة  دببيي فقبط فببي احرت

 أكد حازم قاسم في تو يحاة ئذاعية ادي م ادسبة  م قبف ح كتبي بحضب     مما سبة ادةبعن  ادكب ا .
 ادملسطيري حقي في اختيا  ممطليي في ادهيياة ادمحلية  ادسياسية  ادرقابية  ادطالبية.
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استم ا  احرقسام   عدم ئرجاز ادموادحة  مةبدد ا  حذ  بنا احستم اد ادذي تما سي ادسلطة ه  سبن 
عل  أا حماي كارة ت هن بق   أا تجعل ما احرتخاباة مدخال دوياهة عمل  طري مةت ، يلببي 

 طم حاة ةعبرا  ئح أا تعطيل احرتخاباة أحضاز هذه ادم وة.
يبة   داعيبا ئدب   طادن قاسم بحض      ت قف ائخ   في ح كة فبتل عبا تعطيبل مسبا  ادعمليبة احرتخاب

تةكيل ق   ما كل ادمك راة ادماعلة في ادةعن ادملسطيري دلحضكط عل  ادسبلطة فبي ادحضبمةم دمرعهبا 
مببا ادعبببن بادعمليببة احرتخابيببة    قببف محا دتهببا ادمت اوببلة دالدتمبباف علبب  ئ اد  ادةببعن ادملسببطيري 

  مواد   خيا اتي.
 10/9/2016، المركز الفلسطيطي لإلعالم

 
 ضاعف القدرات العسكرية لسرايا القدس ويؤكد الجاهزية ألي معركةالبطش يعلن ت .11

أكبببد خادبببد ادببببطم ادقيبببادي فبببي ح كبببة ادجهببباد ائسبببالمي  أا قبببد اة ادمقا مبببة ادملسبببطيرية  فبببي  :هبببز 
مقببدمتها سبب ايا ادقببدي ادجربباح ادعسببك ي دح كتببي  باتببة اديبب م تةببكل أحضببعاف مببا كارببة عليببي خببالل 

.  قبال ئا ادمقا مبة  جباهز  ألي مع كبة 2014لب  قطباز هبز  وبيف عبام ادح ن ائس اييلية األخي   ع
 تم ل عليها ما ادعد  ادوهي ري  ستستبسل في اددفاز عا ةعبرا ادمجاهد .

جببااة توبب يحاة ادبببطم هببذه خببالل حمببل تببنبيري دةببهيديا مببا سبب ايا ادقببدي  ر متببي ح كببة ادجهبباد 
جهاد ئد  ما تتع ل دي ادقحضية ادملسطيرية ما ائسالمي في مرطقة بية حهيا.  أةا  ادقيادي في اد

محا حة اجتطان في اد قة ادذي تعيم فيي األمة ادع بيبة رزاعباة ح تخمب  علب  أحبد.  أكبد علب  أا 
طباة ادمقا مة بكل بسادة  ةجاعة في م اجهة ادعد   ح يحمبي فلسبطيا فحسبن   ببل  يحمبي األمبة 

 كب ا .ادع بية خط  ما يسم  بمة  ز د دة ادكياا اد
 أةا  ئد  أا  ادةعن ادملسبطيري قبدم  ح زال يقبدم ادكبادي  ادرمبيي مبا أجبل تح يب  أ حضبي  مقدسباتي 
قامببة د دتببي علبب  كامببل تبب ان فلسببطيا  عاوببمتها ادقببدي ادةبب يف .  جببدد م قببف ادجهبباد ادبب افل   ا 

ي  يطببة دلدخ ل في أي مما حضاة من ئس اييل   قال  ع م ادتحضبحياة ادتبي يقبدمها ةبعبرا ادملسبطير
دلمببب اهريا   ادالهطبببيا   اا سببب ان اسبببت داد حق قربببا عبببب  ب اببببة ادمما حضببباة أرهبببم يكببب د ا بعيبببدا  عبببا 
ادمسببا  ادوببحيل دعجلببة ادتببا يخ  اد اقببن  فمببا أخببذ بببادق   دببا ي جببن ئح عببب  ب ابببة ادمقا مببة  ادتحضببحية 

 بكل ما ه  هال .
ما أجبل فلسبطيا  ادقبدي   قبال   دبا يطربي   أةاد ادبطم بنهادي ادةهداا ادذيا قدم ا فلذاة أكبادهم

يمبارهم بحتميبة تح يب  فلسبطيا  ع دتهبا دححضبا األمبة ادع بيبة ائسبالمية .  دعبا  ذد، مبا عبزيمتهم  ا 
ادكببل ادملسببطيري  ادع بببي  ائسببالمي ئدبب   ت جيببي ب وببلتهم رحبب  فلسببطيا م كببز ادوبب از ادكبب ري بببيا 
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ادقببدي ادلببذيا أقببيم دهمببا حمببل ادتببنبيا   قببال  ئرهمببا  أةبباد بةببهيدي سبب ايا  تمببام ادحببق  تمببام ادباطببل .
خالل ادمعبا ، ادتبي خاحضب ها حضبد اححبتالل ادتبي كباا آخ هبا ادحب ن األخيب   علب  هبز   كاربا طبابتيا 

 خلف مدافن ادها ا  مرواة و ا يخ ادب اق .
 10/9/2016ية، وكالة سما اإلخبار 

 
 أموال الخليج لن تعيد الدحالن لفتح: الرجوب .11

قال عحض  ادلجرة ادم كزية دح كة فتل جب يل اد ج ن  في تو يل ةديد ادلهجة د ادي   بيبة :  ام هللا
بكبب   أببب ب رببامج  عمببا  يببا بلببد مببن ادوببحمي جبب    قربب اتي   أا ادمسببلميا فببي زمببا  فببي  200دحببم 

 عم  ببا ادخطبان عربدما مباة ادرببي محمبد  قمب ا  قباد ا مبا كباا يعببد محمبد فبتا محمبد قبد مباة    
ئري اددحالا يعري ة  اسبمي  ..  مبا ادربا فيبي  يتمحضبل يطلبن  يحبل  أسايي ماةي   ا دحالا ز  ادل

 عرا  ما بدرا ح  ن داخلية   كما قال.
ح كببة فببتل   ادببدحالا فوببل مببا  ئدبب  فببي هج مببي قببال اد جبب ن  أا أمبب ال ادخلببيج دببا تعيببد ادببدحالا 

 احسببتق اا بادخببا     فببتل دببم تموببل مةببا كة فببي قتببل  اسببتطا  بمروبببي  أ ادح كببة علبب  قحضببايا قتببل 
فبتل دبيي ادبد ل  ئدب دحالا ألري سن  ةتم أحد  د  كاا ادةتم  ادسن عين   مدخل دحالا دلعب د  

ادع بيببة   حتبب  اد باعيببة ادع بيببة قادببة درببا أا ادببدحالا هيبب  مطبب  ح علبب   األر مببةادع بيببة   دهبباديز 
يوببي   يبيي دلةببعن ادملسببطيري حزم يكبب ا  حبب ل خالفببة دحبالا دلبب ييي عببباي  ادلبي بببد   ادطا دبة.

 عايم برا  مم في عاومة ما حدا عا ف هللا  يا حططها .
 عببا اد باعيببة ادع بيببة مببا بعببد  سبباطاتها دت تيببن ادبيببة ادمتحببا ي  قببال اد جبب ن دهببا  تقعببد  تسببكة 

 احسرلها .
زايبد  دبم يموبل  دكبا   أبب زايد  اد  ح كة فتل رحت م ق ا  ادمحكمة ادح كيبة   أب   عا ع د  سمياا 

 قدم استقادتي ما ادح كة  ادي م اذا قدم اعتذا    جن ر حن بذد،  احرا معرييا بكل  حد  ي جن دمتل .
 10/9/2016ية، وكالة سما اإلخبار 

 
 سفيان أبو زايدة يرد على الرجوب .12

سب  ادلجربة  أمبياأ سل سمياا أب  زايد   سادة تعقيبا عل  ما قادي ادسيد جب يل اد ج ن رايبن  : ام هللا
 .ائخبا يةادم كزية  ذد، في مقابلي دي تراقلتها ادم اقن 
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 علب  ادبب هم ببنرري اعبب ف ادسبيد جب يببل كمبا اعبب ف كبف يببدي   مبن ذدبب، اسبتك ن ارببي يقب ل بببنرري دببم 
اسببتك ن حا ادسببيد جب يببل ةخوببيا هبب  ادببذي تببزعم مببا  افوببل مببا ح كببة فببتل بببل قببدمة اسببتقادتي.

 .أدراهدلسيد اد ييي حعتمادهم بادمول   ادكتان م فق  األسمااادذي قدم  يسم  بلجرة ادتجرل   ه 
 بتدكبااهبل يعقبل اا تعقبد ادمحكمبة ادح كيبة جلسباتها علب  مبدا  عباميا   توبد  قب ا ا  الخب   األم 

   دكرببي مببا زدببة مببةما بمببا تقبب م بببي أقبب لدببدي ادكطيبب  مببا  .ط اعيببةقببد اسببتقلة  أربباادموببل مببا دمببة 
بةبكل   ح كبة فبتلبةبكل عبام  ادملسبطيريةما جهبد دت حيبد دب أن ادوبدز فبي ادسباحة  يةادع ب اد باعية
 خاص.

 10/9/2016ية، وكالة سما اإلخبار 
 

 يحملون االحتالل المسؤولية عن حياة األسير القاضي "الجهاد"أسرى  .13
حملبببة ادهييبببة ادقياديبببة ألسببب ا ح كبببة ادجهببباد ائسبببالمي فبببي سبببج ا اححبببتالل  سبببلطاة : بيبببة دحبببم

حبببتالل ادوبببهي ري  ادمسبببة دية ادكاملبببة عبببا حيبببا  األسبببي  مادببب، ادقاحضبببي  ادبببذي ي اوبببل ئحضببب ابي اح
   عل  ادت اديم احتجاجا عل  اعتقادي ائدا ي ادتعسمي.55ادممت ح عا ادطعام دلي م ادب 

 حذ ة ادهيية  في بياٍا دها  ي م ادسبة  ما فقداا األسبي  مادب، ادقاحضبي حياتبي فبي أي دح بةم فبي 
دكاا ق ا   ل م ا ولة سلطاة اححتالل ادوهي ري تجاهل مطادبي ادمة  عة بائف ا  ادم  ي عريم  ا 

 احعتقال ائدا ي ادواد  بحقي.
 عّدة أا ق ا  مبا تسبم  ادمحكمبة ادعليبا ادوبهي رية تجميبد قب ا  احعتقبال ائدا ي بحبق طالطبة أسب ا 

علب  ئحضب ابهم ادبطب دي    طمربة قب ا اة محض بيا  في حادة ادخط  ادةديدم  محا دة خبيطة دالدتمباف 
 األس ا ادمحض بيا احستم ا  بتحض ابهم ادممت ح حت  ادح ية هي  آبهيا بق ا  ادمحكمة.
 10/9/2016، المركز الفلسطيطي لإلعالم

 
 القسام يجوب شوارع غزة بتكبيرات العيد  .14

يب م ادسببة  مسبي  ر مة كتاين ادقسام ادجراح ادمسلل دح كة  حماي  فبي قطباز هبز   عوب   هز :
عسك ي دعراو ها  في مخبيم ادةباطن  هب ن مديربة هبز   احتمباح بقبد م عيبد األحضبح   يب م احطربيا 

  جان ادمياة ما عراو  ادقسام ة ا ز ادمديرة  م دديا هتافاة  تكبي اة ادعيد. ادقادم.
 10/9/2016، فلسطين أون الين
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 يي الداخلعودة يستطكر مقارطة طتطياهو المستوططين بفلسطيط .15
ادقدي: استهجا ايما ع د    ييي ادقايمة ادع بية ادمةت كة  مقا رة  ييي اد ز اا ائس اييلي برياميا 

 قببال عبب د    يببيي حك مببة ئسبب اييل يقبب م بخطبب   أ خبب ا فببي  رتريبباه  ادمسببت طريا بملسببطيريي ادببداخل.
مببا يهببتم ألمبب  ادملسببطيرييا فببي ط يقببي دبربباا  اقببن متخيعببل  فبعببد أا بّةبب را بادميببدي  ادسببابق أرببي هبب  

األ احضببي ادمحتلببة    حضببل درببا كيببف أا اححببتالل هبب  دموببلحة ادملسببطيرييا. يحببا ل مبب   أ خبب ا أا 
يويغ ادتا يخ بو    جديد   فية ح درا أا ادمست طراة ديسة حاجزا  ببادط يق رحب  ادسبالم   يسبتم  

ا. يقبا ا ببيا أقليبة أوبالرية م جب د  هربا بة حي  يقا ا بيا األقلية ادع بية في ادد دة مبن ادمسبت طري
أ اٍل محتلبببة معبببّززيا  ئدببب جبببيال  بعبببد جيبببل   قببببل د دبببة ئسببب اييل   ببببيا ادمسبببت طريا ادبببذيا ارتقلببب ا 

 اححتالل  مراقحضيا ادقار ا ادد دي .
. ائرجليزيبة أحضاف  بدأ رترياه  مةخ ا  تكطية  فحضي دلسبالم مبا خبالل كبالم ديب ادبي معسب ل  بادلكبة 

يعمل عل  تعزيز اححتالل  ادحكم ادعسبك ي ادقبامن فبي األ احضبي ادمحتلبة   يعمبل علب  مطبا د  فه  
مجم عبباة داخببل ئسبب اييل  أّ دهببا األقليببة ادق ميببة ادع بيببة.  يسببتم  مببا جهببة أ خبب ا بتوبب يحاتي حبب ل 

  ألا ادتسامل  ادسبالم. اسبتعمل رتريباه  هبذه ادمب   بكبل  قاحبة  ببال تنتبن  موبطلل  ادتطهيب  ادع قبي 
رترياه  ح يهمي أا ادمسبت طراة أقيمبة أساسبا  مبا أجبل ئبعباد ادملسبطيرييا عبا أ احضبيهم فبي ادحضبمة 

 تببببابن عبببب د   كمببببا هببببي ط يقببببة  ادت كيببببز بكطافببببة حبببب ل ادمببببدا ادكببببب ا فقببببط . ئدبببب ادك بيببببة  دفعهببببم 
 اا ادمسبببت طراة  ادتبببي مبببا خالدهبببا تبببم حضبببم هادبيبببة مرببباطق ادحضبببمة. يقببب م رتريببباه  بعبببد كبببل هبببذا ببببتج

مقابالة خا   ادبالد ديو ح ما خالدها تو يحاة مزيمة ح ل حبل ادبد دتيا.  دكبا علب  األقبل هبذه 
 ادم   دا يودقي أحد . 

 11/9/2016 ،األيام، رام هللا
 

 حل "الدولة الواحدة" إلىن موقف طتطياهو من االستيطان ألطه سيؤدي اوليفطي يطتقد جو ز رتيه .16
ي بةبد  توب يحاة  يبيي ادب ز اا بريباميا رتريباه  حب ل اعتببا ه ارتقدة محافل في ادمعسك  ادوبهي ر

اة ح تةبكل عم    دليهب د   ق دبي ئا هبذه ادمسبتع قيبا   ادمطادبة ادملسطيرية بتخالا ادمست طراة  تطهي ا  
 تحقيق ادسالم. أمامعقبة 

مبي أ   ئسب اييل    سبط أبيبن قال  يبيي ادمعا حضبة يتسبحاق ه تسب   فبي ربد   طقافيبة عقبدة فبي تبل 
  . األمام ئد  ئا أق ال رترياه  ح ل ادكتل احستيطارية يدم  ادط يق اد حيد ددفن  ةيا حل ادد دتيا 

 هبة رترياه  بادحما  عل  جمين ادمست طراة   ئابد  ها  قادة ادرايبة تسيبي ديمري في رد   مماطلة  
 ادخا جيبببةوبببد  عبببا  زا   ادتعقيبببن ادبببذي  ئدببب يج ربببا ئدببب  د دبببة  احبببد  هيببب  يه ديبببة  عريمبببة   مةبببي   
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 سبيما ادكتبل احسبتيطارية عقببة فبي اة  حعم  األم يكية حين اعتب ة ادراطقة باسمها أا جميبن ادمسبت

 ط يق ادسالم. 
 11/9/2016 ،المستقبل، بيروت

 
 يعلون في طريقه لترسيس حزب سياسي إسرائيلي .17

زي  ادجيم ائس اييلي ادسبابق م ةبيي   أا   ادجمعةذك ة ادقرا  ادعب ية ادعاة    ديلة  :ادقدي ادمحتلة
 بحسبن ادقربا   فببتا يعلب ا بببدأ  يعلب ا قب   تنسببيي حبزن سياسبي جديببد  ادت ةبل دالرتخابباة ادمقبلببة.

فببي األيببام األخيبب   ت زيببن  سببايل ئدبب  أروببا ه  ةخوببياة مق بببة مرببي تةببي  ئدبب  أرببي يربب ي ادعبب د  ئدبب  
 أةا ة ادقرا  ئد  تو يحاة  حزان األخ ا.ادحلبة ادسياسية ما خالل تنسيي حزن جديد يرافي األ

سابقة ديعل ا كاا قبال فيهبا  ببنا ئسب اييل علب  ممتب ق طب ق تبا يخي   أربي يجبن تةبكيل قيباد  جديبد  
 تبب ا ادقرببا  أا يعلبب ا  تكبب ا أفحضببل مببا ادحاديببة دقيبباد  ادبببالد  مببا أجببل تببنميا مسببتقبل ائسبب اييلييا .

 قببد يةببا كي أعحضبباا ارموببل ا عببا ادليكبب د  مببرهم ادبب زي  ببباد هم مببا أرببي سببيعمل علبب  تنسببيي ادحببزن 
ادسابق جدع ا ساع   ئح أا ائطاحة ب ييي اد ز اا برياميا رترياه  ما مروببي دبيي ممكربا الا  

  أا ادحل يكما في ت حد يعل ا  ساع  من رمتادي بيرية  يايي  حبيد دكي يستطيع ا فعل ذد،. 
 10/9/2016 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 البيد يتفوق على طتطياهو في استطالع استثطى العرب .18

كةف استطالز دلب أي رةب تي ادقربا  ائسب اييلية األ دب   اسبتطرة خالدبي ادمب اطريا : تح ي   امي حيد 
ادعبب ن مببا ةبب يحة ادمسببتطلوعيا  تمبب ق حببزن  يببيم عتيببد  بزعامببة يببايي  حبيببد علبب   ادليكبب د  ادببذي 

حسبببتطالز ادبببذي ةبببمل ادةبببا ز اديهببب دي فقبببط  عمبببق األزمبببة ادتبببي  أ هببب  ا يتزعمبببي بريببباميا رتريببباه .
عوبببمة بحبببزن  ادمعسبببك  ادوبببهي ري  ادبببذي يقببب ده يتسبببحا، ه تسببب     ادبببذي كببباا م ةبببحا  د ياسبببة 
 ادحك مة في احرتخاباة ادماحضية   بحسن احستطالز  سيمقد ادحزن أكط  ما روف عدد مقاعده.

مقعببدا  عببا مببا يملكببي فببي  16  أي أرببي سببي تمن ب اقببن مقعببدا   27 مببرل ادمسببتطلع ا حببزن  يببيم عتيببد  
  ما قد يعتب  حضب بة سياسبية ق يبة درتريباه  23مقعدا  ئد   30ادد    ادحادية  فيما يت اجن  ادليك د  ما 

  حزبي  خاوة بعد ادخالفاة ادداخلية ادمتتادية بيا رترياه    ز ايي.
متسا يا  من  ادبية اديه دي  ادذي يتزعمي رمتادي   11مقعدا  ئد   24 يه ي  ادمعسك  ادوهي ري  ما 

بيريبببة   ادبببذي يملببب، طماريبببة مقاعبببد حاديبببا    يليهمبببا  يسببب اييل بيتيرببب   ادبببذي يتزعمبببي أفيكبببد   ديب مببباا  
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 يحوببل علببب  تسببعة مقاعبببد  أي أكطببب  بطالطببة مقاعبببد ممببا يملببب، فبببي هببذه ادبببد      يسببا يي فبببي عبببدد 
 ة هت  اه  ادح يدي.ادمقاعد ادحادية  ادقادمة حزن  يهد  

 ي تمببن حببزن  ميبب تي   ادببذي يملبب، خمسببة مقاعببد حاديببا   ئدبب  سبببعة مقاعببد بحسببن احسببتطالز  فيمببا 
يحول حزن  زي  ادمادية م ةيي كحل ا عل  ستة مقاعبد   هب  ادبذي يملب، عةب   مقاعبد حاديبا   فبي 

 يت اجن حزن ةاي ئد  أ بعة مقاعد ما أول سبعة بح زتي حاديا .
احستطالز استطر  ادع ن ادذيا يملك ا حق ادتو ية  ئد  أا ادقايميا عليي أةبا  ا  أا ام  همباد  

 مقعدا   أي ذاة عدد ادمقاعد ادتي تةكلي ادي م.    13ئد  أا ادتقدي اة تمرل ادقايمة ادمةت كة 
 11/9/2016 ،48عرب 

 
 مسؤولية فشل لقاء موسكو عباستل أبيب تحمل  .19

مواد  ئس اييلية المال ادتي بعطتها مباد   اد ييي اد  سي فالديمي   بددة: ر ي  مجلي - تل أبين
أا يلتبيم   فلسطيا  ب اسطة دقاا قمة كاا مبا ادممتب ل  ئس اييل ب تيا حستيراف عملية ادسالم بيا 

 قادبة موباد  ئسب اييلية  أمبي  ئا  في م سك  أمي ادجمعة. دكربي تنجبل ببدع ا  األسببان ادتقريبة .
ك   ح يببببد  فبببي األفبببق ادق يبببن ألا هربببا، هببب   عميقبببة ببببيا ادطببب فيا  ذدببب، أا ادببب ييي  ادلقببباا ادمبببذ

يترازل عا ة  طي ببنا يبتم ئطبالق سب اح اددفعبة األخيب    ادملسطيري   عل  عكي ما ي  ج ا دي  دم
ما األس ا ادملسطيرييا   أا يتم تجميد ادبراا في ادمست طراة اديه دية فبي ادقبدي  ادحضبمة ادك بيبة. 

 رترياه  هذه ادة  ط   يةت ط أا يتم ادلقاا ما د ا أي ة  ط مسبقة . حيا ي فلفي 
 11/9/2016 ،الشرق األوسط، لطدن

 
ف إسرائيلي من عمليات مرتقبة لحماس .21  تخو 

ح ائخببببا ي أميببب  ب خبببب ط ئا تخ فبببا يسببب د األ سببباط اقبببال ادخبيببب  ادعسبببك ي ائسببب اييلي فبببي م قبببن   
ية مباد   ح كة حماي بترميذ عملياة مسلحة عةية بدا األعياد اديه ديبة األمرية ائس اييلية ما ئمكار

   مما قد يتسبن في اةتعال األ حضاز ادميدارية في ادحضمة ادك بية.ق يبا  
 رقل عا حضابط ئس اييلي كبي  ق دي ئا هرا، ئرذا اة ساخرة حب ل هبذه ادعمليباة ادمت قعبة   ادجبيم 

قبببادم  ببببادتزاما مبببن اسبببتعداد أجهبببز  األمبببا ائسببب اييلية دتقبببديم ائسببب اييلي يببببدي جاهزيبببة ألي سبببيرا ي  
 .2015أكت ب  /حواد ادسرة األ د  ما م جة ادعملياة ادملسطيرية ادتي ارددعة في تة يا األ ل 

 أةا  ئدب   جب د طالطبة د افبن أساسبية تقبف خلبف هبذه ادم جبة مبا ادعمليباة  أهمهبا ادرقبام ادسياسبي 
ئس اييلييا ح ل اد حضن ادسايد في ادح م ادقدسي   ادتخب ف مبا ئحبدان ادعاوف بيا ادملسطيرييا  ا
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تكييب  فببي األمبب  اد اقبن ادقببايم فببي ادحب م   ائحببباط ادمت اوببل مبا األ حضبباز احقتوببادية ادملسببطيرية  
 هيان األفق ادسياسي ببيا ادجباربيا  ئدب  جاربن ادبد   ادكبيب  دةببكاة ادت اوبل احجتمباعي كطب ف 

 ن ادملسطيري. ييسي مةجن دلةبا
حذ  في ال رة األخي   مبا ئمكاريبة حبد ن توبعيد ميبداري  ئس اييليا   كبي ا   أمريا    أكد ب خب ط أا مود ا  

 اسببن فببي ادحضببمة ادك بيببة   دببذد، أبببدا ادجببيم ائسبب اييلي اسببتعدادا  جاهزيببة كبيبب يا دلتعامببل مببن هببذا 
ليباة دبيي بادحضب     رتيجبة دجهب د اد حضن  خاوة في ادحضمة  حين يقد  ادجيم أا ت اجبن م جبة ادعم

رمبا ألسببان فلسبطيرية تخةب  ادعب د  ئدب  م حلبة  ادجيم  جهاز األما ائسب اييلي ادعبام ادةبابا، فقبط   ا 
 /مبا أا يكب ا ةبه  أيلب ل دكا ادجيم ائس اييلي يببدي قلقبا   .2000احرتماحضة ادطارية ادتي ارددعة عام 

طيرية دعببببد  أسبببببان  مببببا أهمهببببا  جبببب د ادعديببببد مببببا سبببببتمب  ادحببببادي رقطببببة تحبببب ل فببببي ادهجمبببباة ادملسبببب
ادمراسباة ادديرية  خاوبة أعيباد ادملسبطيرييا  اديهب د  ئدب  جاربن ئجب اا احرتخابباة ادمحليبة ادملسبطيرية 
ادتببي تببم تنجيلهببا أ ل أمببي ادخمببيي    بمببا دببا توببمة حمبباي علبب  هببذا ادقبب ا    قببد تبب د عليببي بسلسببلة 

 مي بحادة ادهد ا  احستق ا  ادسايد  في ادحضمة ادك بية.  ما خالل اد ئس اييل  هجماة حضدّ 
 ختم بادق ل ئا حماي تسع  دلسيط   عل  ادحضمة ادك بية في ادي م ادتادي دكيان محم د عباي  في  بل 

 . ئس اييل  احرقساماة ادتي تعاريها ح كة فتل   ه  ما قد يعزز  هبتها بترميذ عملياة مسلحة قادمة حضدّ 
 10/9/2016 ،وحةالجزيرة طت، الد

 
 خمسةارتفاع حنيلة قتلى حاد  موقع بطاء في "تل أبيب" إلى  .21

ارتةببلة طبب اقم ائرقبباذ ائسبب اييلية  مسباا يبب م ادسبببة  جطببة آخبب  ممقبب د مببا  :ت جمبة خاوببة - ام هللا 
 ادعمال ادذيا فقدة آطا هم مرذ أيام أسمل مبر  م آن سيا اة ةمال تل أبين.

ئدبب   . مةببي ا  عامببا   28تا ادجطببة تعبب د دعامببل ئسبب اييلي يبلببغ مببا ادعمبب   بحسببن م قببن  اح ادعببب ي  فبب
 ا تماز عدد قتل  ادحادطة ئد  ستة.

 10/9/2016 ،القدس، القدس
 

 شرق مخيم البريجوشهيد برناص االحتالل  مستوطن غرب بيت لحم من دهسا  استشهاد طفلة  .22
ادسبة  بعد أا دهسها مست طا  أمياستةهدة طملة فلسطيرية  مساا :  كاحة –ادقدي ادمحتلة 

يه دي ق ن بلد   ادخحض   ه ن مديرة بية دحم  جر بي ادحضمة ادك بية  بحسن  زا   ادوحة 
 قادة  زا   ادوحة في بياا مقتحضن دها  ئا ادطملة هي  دم  م  اا م س     تبلغ  ادملسطيرية.
ة ما مكاا ادحادن بم كبة تابعة درجمة دا  د ادحم اا ائس اييلية  رقلة ادطمل سر اة. 4ما ادعم  
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 خدماة طبية    ادتي أبلكة بد  ها ادهالل األحم  ادملسطيري في بية دحم  حستالمها  رقلها 
 دمستةم   بية جاح  ادحك مي بادمديرة  بحسن ادهالل األحم .

فت  فلسطيريا يبلغ ستة عة  عاما  اأادمتحدن باسم  زا   ادوحة في قطاز هز   أعلا جهتيما 
 قال  ة ق مخيم ادب يج في  سط ادقطاز. ائس اييلياستةهد ديل ادجمعة ادسبة ب واص ادجيم 
ب واوة في اد اي اطلقها جر د  ئوابتيعاما  اط   16اة ف ادقد    استةهد عبد اد حما اددبا   

 بدي  ادبلل . األقو مستةم  ةهداا  ئد اححتالل عليي ة ق ادب يج  رقل 
 ذك  ةه د اا عة اة ادمتية  ادةباا ادملسطيرييا تجمع ا ق ن ادسيا  ادحد دي ة ق ادب يج   ةق ا 

 ادجر د ادرا  في اتجاه ادمت اه يا م ا ا دتم يقهم. فنطلق  ائس اييليةادم اقبة ادعسك ية  أب ا بادحجا   
 11/9/2016، الرأي، عم ان

 
 أراض بالضفة بذريعة أمالك الغائبين لالستيطان االحتالل يستولي علىتقرير:  .23

قادة مر مة ادتح ي  ادملسطيرية ئا  مخططا  ئس اييليا  يستهدف احستيالا : رادية سعد ادديا  -عماا 
عل  مساحاة ةاسعة ما أ احضي ادحضمة ادك بية ادمحتلة تحة ذ يعة قار ا  أمال، ادكايبيا   دوادل 

في تق ي  ود  أمي عا  ادمكتن اد طري دلدفاز عا األ ل   أحضافة  األرةطة احستيطارية .
 مقا مة احستيطاا   ادتابن دها  ئا  اححتالل يخطط دالستيالا عل  أ احضي ادم اطريا ادملسطيرييا 

  بزعم أرها  أمال، 1967ادذيا هاد  ا ادحضمة ادك بية ادمحتلة خالل ادعد اا ائس اييلي  في ادعام 
مكبة ت  يف  األ ام  ادعسك ية  بةنا األم ال ادمت  كة ئقامة مست طراة  حذّ ة ما   هايبيا .

جديد  أ  ت سين ادمست طراة ادقايمة  بما يتعا ل من ادقار ا ادد دي ائرساري   ادقار ا ائس اييلي  
 رمسي .

بقا   أةا ة ئد  أا  ادمست ياة ادسياسية في ادحك مة ائس اييلية تكّس  ت تيباة قار رية ود ة مس
عا ادريابة ادعامة ائس اييلية  بك ل ف ل حقايق استيطارية مكاي   عل  حسان األ احضي 

 بيرة أا  ادريابة ادعامة دالحتالل أقّ ة في طماريرياة ادق ا ادماحضي ح    ادملسطيرية ادمحتلة .
استعمال  أمال، ادكايبيا  دك ل ئقامة مست طراة  حين يرص ادقار ا عل  ئعاد  األ ل 

وحابها األولييا في حال  ج عهم دلسكا في ادمرطقة  ئح أا ادمست طريا دم يخحضع ا دلقار ا أل
  ي فحض ا ئخالا األ احضي .

فيما قدم م اطر ا فلسطيري ا  ما ق ا  سل اد    عيا يب  د    ادطيبة  في محاف ة  ام هللا  ادبي    
د ئعالرها عا أ اٍل محاذية دلبة   اعت احضاة ئد  ائدا   ادمدرية ادتابعة دجيم اححتالل  بع

 احستيطارية  عم را    أمال، هايبيا   تمهيدا  دسلّبها  احستيالا عليها.
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 دعا ادتق ي  ئد   تدخل ادمجتمن ادد دي دلحضكط عل  اححتالل دجهة  قف مواد   األ احضي 
حد    مطل ادتق ي  ادملسطيرية دوادل احستيطاا استرادا ئد  تقا ي  واد   عا مر مة األمم ادمت

ادسر ي  دو ركتاد  ادذي دمة ئد  ط ق اححتالل دح ماا ادةعن ادملسطيري ما حقي ائرساري في 
ادترمية  تق يل احقتواد ادملسطيري  كمواد   األ احضي ادملسطيرية  ادمياه  ادم ا د ادطبيعية 

 األخ ا.
ةنرها ئجبا  سلطاة اححتالل عل    طادن  مجلي األما ادد دي باتخاذ ئج اااة د دية  ادعة  ما

 داا ادتق ي  تو يحاة  ييي اد ز اا ائس اييلي  برياميا رترياه   ادتي دافن فيها   قف احستيطاا .
 عا ادمست طريا في األ احضي ادملسطيرية ادمحتلة  زاعما  بنرهم  ح يةكل ا عقبة أمام ادسالم .

 11/9/2016الرأي، عمان، 
 

 الل مواجهات عطيفة مع االحتالل في مطاطق مختلفة في الضفةإنابات واعتقاالت خ .24
ارددعة  أمي م اجهاة عريمة  أمي  من ق اة اححتالل ادتي اقتحمة : رادية سعد ادديا -عماا 

 مراطق مختلمة في ادحضمة ادك بية ادمحتلة   اعتقلة عددا  ما ادملسطيرييا.
 داهمة مرازل عدد ما ادم اطريا  اعتدة عل    اقتحمة ق اة اححتالل بلد   بيتا   جر بي رابلي 

أوحابها  اعتقلة عددا  مرهم  مما أسم  عا م اجهاة من ق اة اححتالل ادتي أطلقة قرابل ادكاز 
  ادو ة تجاه مرازل ادم اطريا.

 تةهد ق ا  بلداة جر بي رابلي ئهالقاة دلط ق بادس ات  ادت بية  ادمكعباة ائسمرتية   تةديد 
ادعسك ية  بذ يعة استم ا   ةق ادم كباة ائس اييلية بادحجا    األم  ادذي اعتب تي  دإلج اااة

 أ ساط فلسطيرية أري ينتي حضما سياسة ادعقان ادجماعي ادتي يم حضها اححتالل بحق ادملسطيرييا.
م اجهاة من ق اة اححتالل عرد ادمدخل ادة قي دبلد   قباطية  ق ن مديرة جريا  حين  ارددعةكما 

روبة حاجزا  عسك يا  عل  مدخل ادبلد    رّمذة عملياة تمتيم دم كباة ادملسطيرييا  ادتدقيق في 
كما رّمذة ق اة اححتالل حمالة دهم دمرازل ادم اطريا في بلدتي عاب د  سل اد ق ن  ام  ه ياتهم.

ادي ف كيا   هللا   ةّرة عملياة دهم  تمتيم مماطلة في بلداة  رحاديا    بية فجا     مرطقة    
 ق ن بية دحم  سّلمة خالدها بالهاة دلتحقيق دعدد ما ادةباا بعد دهم مرازدهم.

 11/9/2016الرأي، عمان، 
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 أسير فلسطيطي مضرب عن الطعام يدخل في غيبوبة .25
هللا ادزها ي  أمي  ئا األسي  ادملسطيري ماد،  قال مدي  رادي األسي  في ادحضمة ادك بية عبد: ك را

 ي ما  احتجاجا  عل  ق ا  اعتقادي ائدا ي دخل في هيب بة. 57حض ن عا ادطعام مرذ ادقاحضي ادم
 أحضاف ادزها ي أا ئدا اة ادسج ا  ائس اييلية  استدعة  ادد  األسي    استود ة تو يحا  دها 

 أ حضل أا ئدا اة ادسج ا  بعد أا دخل في هيب بة قد تستم  عد  أيام في سجا   يلمس ا .
حا دة بادترسيق من دجرة طبية تكذيتي قس يا  ئح أري  فل  مبيرا  أا ادتكذية ادقس ية   ائس اييلية 

 أةا  ئد  أا محكمة  ئس اييلية   تةكل خط ا  عل  حيا  األسي    قد تسبن دي اد فا  أ  ادرزيف.
 ستعقد جلسة ادي م  األحد  براا عل  طلن ما محامي ادرادي دلر   في ائف ا  عري بسبن تده  

 كارة محكمة  ئس اييلية  ق  ة تجميد احعتقال ائدا ي دوسي  ادقاحضي  دكا   حضعي ادوحي.
 األخي   فل ق ا  ادمحكمة  ق   احستم ا  في ائحض ان.

 11/9/2016، الخليج، الشارقة
 

 هيئة األسرى: األسير محمد البلبول معرض للموت في أي لحظة .26
ية في هيية ةة ا األس ا  ادمح  يا  ئياد مس،  أا ادحادة حّذ  مدي  عام اد حد  ادقار ر:  ام هللا

ادوحية دوسي  ادمحض ن محمد ادبلب ل ت اجعة بةكل ملح    حين يعاري ما أ جاز  ر باة ق ية 
 أحضاف مس، في تو يٍل دي  أطراا ت اجده  بادقلن   أوبل مع حضا دلم ة ادمماجن في أي دح ة.

دمس ا  ائس اييلي  مساا ادي م ادسبة   محمد يم  بم حلة ئد  جارن األسي  ادبلب ل في مستةم    
جديد   حادتي ادوحية سااة  زادة تعقيدا  دخلة في خط    هي  مسب قة   أطباا ادمستةم  
يعلم ا جيدا بنا كل دقيقة تم  عليي تق بي ما ادم ة  حت  أا جسمي ادمره، فقد ادمراعة   أوبل 

 قال مس،  ئا حك مة اححتالل  اا مالبي ادزيا اة ادمعقمة.ز ا ه في ادمستةم  مجب يا عل  ا تد
 أجهزتها ادعسك ية  ادقحضايية  ادطبية تتحمل مسة دية حيا  محمد  ةقيقي محم د  ماد، ادقاحضي  
 أا ادلج ا ئد  ق ا  تجميد ق ا اة احعتقال ائدا ي دهةحا األس ا دا يب ئ اححتالل ما أي مك  ه 

 ري ه  ادذي دفعهم ئد  هذه اد حضعية ما خالل  سم ط يق ادم ة دهم.يحدن دهم أ  ألحدهم  أل
 10/9/2016، المركز الفلسطيطي لإلعالم

 
 طيران االحتالل تستهدف نيادين ومزارعين فلسطيطيين في قطاع غزة .27

استهدفة ق اة جيم اححتالل ائس اييلي  وباح ي م ادسبة  وياديا  مزا عيا فلسطيرييا : هز 
 أفاد م اسل  كادة  قدي ب ي   بنا ز ا ق اححتالل أطلقة  ب واص ق اتها ادحي.في قطاز هز  
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ري ارها تجاه ق ا ن عدد ما ادوياديا ادملسطيرييا قبادة مرطقتي بح   ادروي اة    سط ادقطاز   
 ذك ة ادمواد   أا   بح   ادس دارية   ةمال ه ن ادقطاز   د ا أا يبلغ عا  ق ز ئواباة.

س اييلي دلوياديا ادملسطيرييا أجب هم عل  مكاد   ادبح    حال د ا مما ستهم احستهداف ائ
 في سياق متول  أفاد  اود ميداري دب  قدي ب ي   أا ق اة اححتالل ادمتم كز  في  ألعمادهم.

األب ا   رقاط ادم اقبة ة ق ادمحاف ة  فتحة ري اا  ةاةاتها بةكل مكطف باتجاه أ اٍل ز اعية 
 سطيرييا.تابعة دلمل

 10/9/2016، قدس برس
 

 

 الخارجية المنرية: محاوالت الطيل من العالقات المنرية الفلسطيطية بائسة ويائسة .28
ةببدد ادمتحببدن اد سببمي باسببم ادخا جيببة ادموبب ية ادمستةببا  أحمببد أببب  زيببد علبب  متارببة ادعالقببة  ا: فبب

 قال أب  زيد  في مقابلة من  ا.ادمو ية   أرها عل  قد  كبي  جد ا ما ادترسيق  ادتعا   – ادملسطيرية
ادملسبطيرية عالقباة تا يخيبة   تتميبز بنرهبا -تلمزي ا فلسطيا  مساا ادسببة   ئا ادعالقباة ادموب ية 

عل  قد  كبي  جدا ما ادترسيق  ادتعا ا   احدتزام ادمو ي تجاه ادقحضية ادملسطيرية تا يخي  طاببة  
 امة اد ييي محم د عباي . ادترسيق دايم من ادسلطة ادملسطيرية بقياد  فخ

 أحضاف أا  ادزيا   األخي   ادتي قام بها  زي  ادخا جية سامل ةك ي ئد   ام هللا  ح وبي علب  ادلقباا 
مببن فخامببة ادبب ييي محمبب د عببباي   ادترسببيق بةببنا دفببن جهبب د ادتسبب ية ادسياسببية  تهييببة ادمرببا  دبببدا 

د علبب  طقببة موبب  فببي ادقيبباد  ادملسببطيرية اسببتيراف ادمما حضبباة ادملسببطيرية ائسبب اييلية  كببل هببذا يةكبب
ادتا يخيببة   د  هببا ادتببا يخي   د  هببا ادحاحضبب   فببي ادببدفاز عببا ادقحضببية ادملسببطيرية  اسببتعاد  ادحقبب ق 

 ادملسطيرية .
 فبببي  ده علببب  سبببةال حببب ل ادةبببايعاة  األكاذيبببن ادتبببي أطيببب ة مبببةخ ا حببب ل سببب ا ادعالقببباة ادموببب ية 

هي ئةاعاة  أحادين ح تمبة دل اقبن بوبلة  رحبا رحتب م  رقبد  ادملسطيرية  قال ادمستةا  أب  زيد:  
اختيا اة ادةعن ادملسطيري  ادقياد  ادملسطيرية   ادتعا ا  ادترسيق من ادسلطة ادملسبطيرية هب  تعبا ا 
قايم دايما  طابة   كل محا حة ادريل ما ادعالقاة ادمو ية ادملسطيرية  ادتةكي، بهبا هبي محبا حة 

  بايسة  يايسة .

في  ده عل  سةال في أي ئطا  يمكبا  حضبن هبذه ادمحبا حة ادبايسبة  دموبلحة مباب قبال أبب  زيبد:   
 ح أعلبم بادتحديبد دموبلحة مببا   دكرربي تابعبة بعبل مببا يقبال فبي هبذا ادم حضبب ز   بعبل مبا يكتببن 
فببي بعببل األ  قببة فببي هببذا ادم حضبب ز   دكببا أةكببد دجميببن ادمةبباهديا أا هببذا ح يمببة دل اقببن بوببلة  
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رسببق  تتعببا ا مببن ادسببلطة ادملسببطيرية   تطببق فببي قببد   ادسببلطة ادملسببطيرية علبب  ادتعبيبب  عببا فموبب  ت
 طم حاة ادةعن ادملسطيري   ادعمل اددة ن ما أجل استعاد  ادحق ق ادملسطيرية كاملة .

 10/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الجيش اللبطاطيمن قبل  رندهبعد تسحب جهاز تجسس في محاذاة مططقة مزارع شبعا  "إسرائيل" .29
أعلربببة قيببباد  ادجبببيم ادلبرببباري  وبببد قببب ا ادجبببيم جهببباز تجسبببي ئسببب اييلي داخبببل األ احضبببي ادلبراريبببة 
ادمح    في محاذا  مرطقة مزا ز ةبعا ادمحتلبة ادخمبيي ادماحضبي   عربدما ت جهبة د  يبة مبا ادجبيم 

دخادبببي  أكبببدة  األ احضبببي ادمحتلبببة . ئدببب  ادمكببباا   تببببيا أاع ادعبببد  كببباا أقبببدم علببب  ربببزز هبببذا ادجهببباز  ا 
 مدي ية ادت جيي أري  تتم متابعة هذا ادخ ق بادترسيق من ق اة ادد دية ادعاملة في جر ن دبراا .

 11/9/2016الحياة، لطدن، 
 

 الفلسطيطيين مطظمة التعاون اإلسالمي تطالب كي مون التحرك إلطقاذ األسرى .31
م دد دببة ادك يببة  يببيي مجم عببة سببم اا مر مببة  جببي ادسببمي  مروبب   ادعتيبببي ادمرببد ن ادببداي :ري يبب  ،

بباا كبي مب ا األمبيا ادعبام دومبم ادمتحبد   طادببي فيهبا بسبب عة  ئدب ادتعبا ا ائسبالمي   سبادة عاجلبة 
ادتحبب ، ئرقبباذ حيببا  األسبب ا ادمحضبب بيا  ادحضببكط علبب  ئسبب اييل ئطببالق سبب احهم علبب  ادمبب     ادكببف 

 بنحكام ادقار ا ادد دي.عا ئج اااتها ادقمعية حضد األس ا   احدتزام 
 أكد ةاه  ع ا د  راين ادمرد ن اددايم دمر مبة ادتعبا ا ائسبالمي دبدا األمبم ادمتحبد  فبي ري يب  ،  
علبب  أرببي جبباا فببي  سببادة ادسببمي  أا أي أذا يلحببق بببني مببا األسبب ا ادمحضبب بيا سببتك ا دببي تببداعياة 

 خطي   عل  اد حضن ادهم في األ ل ادملسطيرية ادمحتلة.
د  عببزم مر مببة ادتعببا ا ائسببالمي علبب  ادعمببل بكببل طاقتهببا ئ هببام ئسبب اييل علبب  احدتببزام  بببيا عبب ا  

طبببالق سببب اح  جبا هبببا علببب  اد قبببف ادمببب  ي دعمليببباة احعتقبببال ائدا ي   ا  بنحكبببام ادقبببار ا ادبببد دي   ا 
األسبب ا باعتبببا ه جببزاا ح يتجببزأ مببا تحقيببق ح يببة ادةببعن ادملسببطيري   تمكيرببي مببا مما سببة حق قبببي 

أا ادملبف ادملسبطيري بمبا فيبي قحضبية األسب ا سبتك ا علب   ئدب  دمبة  ية هي  ادقابلبة دلتوب ف.اد طر
 أي أ د ياة احجتماز ادترسيقي د ز اا خا جية مر مة ادتعا ا ائسالمي ادمزمن عقده بعد أيام قليلة 

 دلجمعية ادعامة دومم ادمتحد . 73في ري ي  ،  عل  هامم اجتماعاة ادد    
 11/9/2016، هللا األيام، رام
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 ستهدف مواقع للجيش السوري بالجوالن الجيش اإلسرائيلي ي .31
ارببي اسببتهدف امببي م اقببن عسببك ية سبب  ية بعببد قوببف  ائسبب اييلياعلببا ادجببيم  : ا ف ن  - ادقببدي

 ادس  ية. األ احضيتع ل دي ادقسم ادمحتل ما هحضبة ادج حا مود ه 
هدفة م اقببن دمدفعيبة ادر ببام ادسب  ي  دا علبب  قوببف اسببت ئسب اييليةهبا   ج يببة  أابيباا دلجببيم   أ  د

 .أحض ا ا أ يخلف حضحايا  أاطا ل ةمال ادج حا ما د ا 
 11/9/2016، الغد، عم ان

 
 رس األمريكي لدعم االستيطانجمؤتمر يهودي بالكوط .32

ي أفادة وحيمة  ئس اييل ادي م  ادمق بة ما  ييي ادحك مبة ائسب اييلية بريباميا رتريباه   أا ادكب رج  
األم يكببي احتحضببا قبببل يبب ميا دلمبب   األ دبب  مببةتم ا بكبب ل ت جيببي ادببدعم دالسببتيطاا ائسبب اييلي فببي 

 ادحضمة ادك بية   مراهحضة ح كة ادمقاطعة ادعادمية  بي دي أي .
 قادة م اسلة ادوحيمة أفب اة ف  ةب  ئا هبذا ادمبةتم  هيب  ادمسبب ق جباا دم اجهبة أرةبطة ادمعباديا 

م يكيببة   كبباا مببا بببيا ادمةببا كيا أعحضبباا مببا ادمجلببي احسببتيطاري فببي ئسبب اييل فببي ادجامعبباة األ
 ادحضمة ادك بية   عدد ما أعحضاا ادك رج ي ما ادحزن ادجمه  ي.

كمببببا ةببببا ، فببببي ادمببببةتم  ادعديببببد مببببا ادعببببامليا فببببي ادكبببب رج ي مببببا ذ ي ادتببببنطي  علبببب  ادبببب أي ادعببببام 
  دلتعبب ف علبب  كيميببة م اجهببة ح كببة األم يكببي   مببا هيبب  اديهبب د ادببذيا أ اد ا ادمةببا كة فببي ادمببةتم

 أ حضبحة ادم اسببلة أا ادمبةتم  يبنتي بببادتزاما مبن اتسباز  قعببة ادجهب د األم يكيبة دم اجهببة  ادمقاطعبة.
وبببدا   مرهبببا ري يببب  ،  ري ج سبببي  فل  يبببدا  أدبامبببا  أ يز ربببا - حيبببة أم يكيبببة  13ح كبببة ادمقاطعبببة   ا 

يببباة أم يكيببة أخبب ا قبب  ة  حضببن مزيببد مبببا قبب اريا  تةبب يعاة حضببدها   هرببا، أ بعببة  ح - ك دبب  اد 
 ادقي د عل  ادتعا ا من هذه ادح كة.

 10/9/2016الجزيرة طت، الدوحة، 
 

 أطشطة حركة )بي دي أس( تشبه أطشطة الطازيين: الكوطجرس األمريكيبعضو  .33
رقلببببة وببببحيمة يببببديع ة أح  ربببب ة عببببا عحضبببب  ادكبببب رج ي األم يكببببي عببببا ادحببببزن ادجمهبببب  ي دا  

ادعادميبة  ببي دي أي  تةببي أرةبطة ادربازييا قببل اعبتاليهم  أرةطة ح كة ادمقاطعبةحمب  ا  ق دي ئا 
 قال  ييي ادمجلي احستيطاري ةب م  ا فبي ادحضبمة  ادسلطة في أدماريا ئباا ادح ن ادعادمية ادطارية.

ادك بية ي سي دهاا  ئا ادعامليا في مجال ادمقاطعة  رزز ادة عية عا ئسب اييل ح يسبع ا دمسباعد  
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 ن   هم هي  معرييا بادسالم  زاعمبا أا ادمكباا األكطب  مالامبة دلتعبايم فبي ادةب ق األ سبط هبي ادع
 ادمراطق ادوراعية في مست طراة ادحضمة ادك بية ادتي يدع ا دمقاطعة بحضايعها.

 10/9/2016الجزيرة طت، الدوحة، 
 

 مؤتمر التضامن الدولي بجطوب إفريقيا يؤكد دعمه للشعب الفلسطيطي .34
أكببد مببةتم  ادتحضبباما ادببد دي فببي جربب ن ئف يقيببا  دعمببي ادمطلببق دلةببعن ادملسببطيري  قحضببيتي  : ام هللا

ادعاددة  أس اه  مةيدا  بوم د األس ا ادمحض بيا عا ادطعام  خاوة ادةقيقيا محمد  محم د ادبلب ل 
 ةا ، فبي ادمبةتم   ادبذي ر مبي اتحباد ادتعلبيم ادوبحي   تحبادف ادعمبال فبي مديربة   ماد، ادقاحضي.

مب دي بجر ن ئف يقيا   ييي  ز اا مقاطعة ادكين ادةمادي   مم ل ادعالقاة ادد دية ادعام بادحزن ك  
ادحببباكم   ادحبببزن ادةبببي عي   اتحببباد رقابببباة ادعمبببال   اتحببباد ادتعلبببيم  ANCادببببادةبببي عي   قببباد  حبببزن 

 ريي.ادوحي   تحادف ادعمال  عل  مست ا ادمقاطعة  ئحضافة ئد   ييي ادمجلي ائسالمي  معا  
 ةدد ادمتحدط ا في ادمةتم  في كلماتهم ادتحضامرية  عل  ادحقب ق ادمةب  عة دلةبعن ادملسبطيري فبي 
دارببة جميببن ادسياسبباة ادعروبب ية ائسبب اييلية   أهميببة ادت كيببز علبب  ادتحضبباما  ئقامببة د دتببي ادمسببتقلة   ا 

 ادد دي من عدادة ادقحضية ادملسطيرية   مقاطعة احستيطاا  مرتجاة ادمست طراة.
 ذّك  ادمتحدط ا بما كاا ي دده ادزعيم ادعادمي اد احل رلس ا مارديال   ئا ح ية جر ن ئف يقيا ستبق  
مرق وة مبا دبم تحوبل فلسبطيا علب  ح يتهبا     قبن ادمةبا ك ا فبي ادمبةتم  علب  د حباة تحضبامرية 

 من األس ا بند اا ادعلم ادملسطيري.
 11/9/2016، األيام، رام هللا

 

 مشفرةرسائل فلسطيطية  .35
 فهمي ه يدي
تطلبق فببي ادمحضباا ادملسببطيري هبذه األيببام  سبايل مةببم   مطيب   دلكببط  ادقلبق   بعحضببها يحتمبل تببن يالة 
خطي   تتماي من عم م ادمحضاا ادع بي. فتد  عهد ق يبن كباا ةبعا  ت تيبن ادبيبة ادملسبطيري يقوبد 

أليببام. ئذ تبعببا دمةةبب اة ببي ادموببادحة بببيا ادةبقيقيا ادلببد ديا فببتل  حمبباي  دكبا األمبب  اختلببف هبذه ا
ب  وبة ادسياسببة فببتا  ادبيببة  ادمقوبب د هبب  بيببة  فبتل  ذاتهببا.  ادهببدف مببا ادت تيببن دببيي احوببطماف 
في م اجهة اححتالل   دكا ادم اد بي هردسة اد حضن تحسبا ححتماحة هيان ادب ييي محمب د عبباي 

ادكب اديي ادملسببطيرية فحسببن ادبذي تجببا ز ادعمب  احفت احضببي فبي مروبببي.  عمليبة ادهردسببة ح تبتم فببي 
 دكرها متدا دبة بهمبة فبي ادمحبيط ادع ببي.  ادهبدف مربي هب  تهييبة األ حضباز دكبي يوببل ادسبيد محمبد 
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دحببببالا ادقيببببادي ادملسببببطيري سببببين ادسببببمعة ادمموبببب ل مببببا فببببتل هبببب  ادخليمببببة ادمرت بببب  ادببببذي ت ةببببحي 
ادتبي ةبكلة فبي ئطبا  احتحباد  اد باعية ادع بية  دذد، ادمرون   هذه تختلف عا اد باعية األ   بيبة 

األ   بي دلتعامل من ادقحضية ادملسطيرية. ذدب، أا اد باعيبة ادع بيبة موبطلل مبتبدز تتدا دبي ادوبحف 
في ادساحتيا ادملسطيرية  األ درية  وا ة دي مكارتي في قام ي ادتةمي  ادمستجد.  ادتمسي  ادمتب ات  

 تاا  اطرتاا ما مرطقة ادخليج.دتل، اد باعية يمهم مري أا ادمقو د بي د دتاا ة قي
سبببتمب  أمببام جمببن مببا ممطلببي ذ ي  3ادخطببان ادببذي أدقبباه أب مببازا فببي  ام هللا يبب م ادسبببة ادماحضببي 

اححتياجاة ادخاوة في فلسطيا يعد رم ذجا دلكة  ادتةمي   ادتي أتحدن عرها. ذد، أري قال ما يلي: 
ا،.  ما دي تل، احمتبداداة عليبي أا يقطعهبا  يجن أا رتكلم كملسطيرييا. ئذ كمارا امتداداة هرا  هر

ذا دم يقطعهبا فسب ف رتب د  رحبا ذدب،. ئرربا ر يبد أا رحبتم  بعالقباة جيبد  مبن ادعبادم  دكرربا ح ر يبد   ا 
ألحد أا يملي عليرا م اقمرا  حين ح سلطة ألحد عليرا. ئرري ح أفك  في  اةرطا أ  م سبك   دكربي 

سبي أحبد  أسبي   ادكبل يعلبم أا بيرربا أراسبا يعملب ا مبن ع اوبم ح أ يد أا أذك  ع اوبم حتب  ح يتح
أخبب ا.  أرببا أدعبب  ادجميببن ألا يت كبب ا ادع اوببم  فل سببها  تنطي هببا   أا رعمببل كملسببطيرييا فقببط. فهببل 

 ب سعرا أا رمعل ذد،.
 اة مازا بادتلميل  دكا ادةا ز ادملسطيري بب  ديي ادرخبة  حدها بب فهم اد سادة  حين ائةا اكتم  أب 

كارة  احضحة  حت  بدا ممه ما أا اد ييي ادملسطيري أ اد بكالمي أا يعب  عا  فحضي دلحضك ط ادتي 
تستهدف ئعاد  محمد دحالا ئد  وم ف فتل م   أخ ا  ألا اد باعية ادع بية ت ةبحي دخالفتبي  تب ا 

ة.  دببيي ذدبب، فيببي مببا يسببتحق اد هبباا عليببي  بحكببم وببالتي  ا تباطاتببي ادك بيببة  األم يكيببة  ائسبب اييلي
استرتاجا ما عردي  دكربي تن يبل اجتمعبة عليبي كتابباة معلقبي ادةبنا ادملسبطيري فبي ادحضبمة  األ دا 

 عل  األقل.
ادمعلق ا ادعا ف ا بما يج ي في ادك اديي أد ك ا أا  سادة أب مازا ستةدا ئد  ت تي  عالقاتي بادد ل 

ادببذ از قدمتببي اد باعيببة ادع بيببة ئدبب  ادقيبباد  األ بببن   أحضبباف ا مببا هبب  أخطبب . ئذ ذكبب  ا أا مةبب  عا دلببّي 
ادملسطيرية دعاها فيي ئد  ما سمي بت تين ادبية ادملسطيري   حضبمري تحبذي ا أةببي بادتهديبد خالوبتي 
أرببي:  ئذا دببم يقببم ادملسببطيري ا بمببا علببيهم  اسببتم  ا فببي احرقسببام  داخببل ح كببة فببتل  فسبب ف تحضببط  

ة فبي ادتعامبل مبن ملبف ادوب از ادع ببي ائسب اييلي .  هبي بعل ادد ل ادع بيبة دد اسبة ببدايلها ادخاوب
 سبببادة خطيببب   اددحدبببة  قعبببة علببب  روبببها فبببي أكطببب  مبببا تعليبببق فلسبببطيري  كنرهبببا تلببب ح ببببادتطبين مبببن 
ئس اييل د ا ارت ا  تحقيق أي تقدم في ادقحضية  ئذا دم يعد دحالا ئد  فتل  يبد   حضبما ادم ةبحيا 

تطبببة مببا دقبة هببذا ادكببالم  دكررببي  جدتبي متببدا ح  مرتةبب ا علبب  د ياسبة ادسببلطة.  ديسببة دبديع ف وببة دل
أكط  ما وعيد في ادساحة ادملسطيرية  بيا عراو  ادطبقة ادسياسية ادع بية  راهي، عبا أا ادقب ايا 
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ادمتبب اف   تةيببد احتمببال وببحتي  سبب اا تلبب، ادتببي تمطلببة فببي ئحيبباا ادمببباد   ادع بيببة مببا ادعببدم  أ  فببي 
م اددافن في ئس اييل  أ  في ج أ   تعادي أو اة ادمطبعيا ادعب ن ادمعب  فيا ادحدين عا فك   ادسال

 بوالتهم بجهاة ادق ا   د اي  ادسلطة في أخطايهم.
 هد ا ر اول بتذا هللا. - ديي ذد، كل ةيا ألا فول  ادتةمي   حافل ب سايل أخ ا يربكي أا تق أ 

 11/9/2016 ،الشرق، الدوحة
 

 إطهم يعبثون بالقضية .36
 احية ادخليجافتت

م   أخ ا يتنكد أا ادموادحة ادملسطيرية ممر عة   أا احرقسبام ح رهايبة دبي فبي ادمبدا ادمر ب    مبا 
دامة األط اف ادملسطيرية األساسية  خو وا   فتل    حماي  تمسكاا بتالبيبن ادقحضبية   تقبحضباا 

قهمببا ادتوبب ف فببي علبب  خربباق ادةببعن ادملسببطيري   تتوبب فاا كنرهمببا  ديببا أمبب  هببذا ادةببعن  مببا ح
 حياتي  موي ه  مستقبلي.

قبب ا  تجميببد احرتخاببباة ادمحليببة ادملسببطيرية ادتببي كارببة مقبب    فببي ادطبباما مببا ادةببه  ادمقبببل   تبببادل 
احتهامبباة بببيا ادموببيليا ادمببذك  يا بةببنا تهديببداة  مرببن قبب ايم   تةببكي، فببي قبب ا   محكمببة ادعببدل 

ملسبطيري ادببايي فبي عبدم ادقبد   حتب  علب  تب في  ادحبد ادعليا ادملسطيرية   تقدم وب    عبا اد حضبن اد
األدر  ما احتماق عل  ارتخاباة محلية معريبة بتبدبي  ةبة ا ادرباي ادي ميبة ادحياتيبة  ادمعيةبية  فبي 

  ل    ف منسا ية يعية رها تحة احتالل عرو ي جاي .
ادجمين بتكبافة ادمب ص  بعيبدا   كاا احعتقاد أا احرتخاباة ادمحلية قد ت ف  بيية ديمق اطية يتمتن فيها

عا ادتعون ادحزبي  ادموايلي   بمربنا عبا ادحضبك ط  ادتهديبداة   تمبتل ادط يبق أمبام اسبتحقاقاة 
 طرية أخ ا  مطل احرتخاباة ادتة يعية  اد ياسية   تمهد دموادحة  طرية كب ا ترهبي احرقسبام ببيا 

دملسبطيري أسبي  ادوب اعاة  ادخالفباة  ةط ي اد طا ادمحتل  ادمحاو    تحضن حدا  دبقاا ادةعن ا
 كلها ترد   في بان احرتهازية  ادموادل ادمي ية   ح عالقة دهبا بادموبلحة ادعليبا دلةبعن ادملسبطيري 
ادمكل ن عل  أم ه. ئح أا ما حول يةكد أا ما ف ل رمسي  ويا  علب  ادةبعن ادملسبطيري ببادق    

عليهبببا   يمبببا ي سياسببباة مةبببب هة ح عالقبببة دهبببا   يعببببن بقحضبببيتي   يببببدد ادحقببب ق اد طريبببة   يسبببا م
بادو از من ادعد   ح يبزال فبي م قعبي   علب  مباديبي  خيا اتبي   أا موبلحة ادةبعن ادملسبطيري هبي 

 آخ  همي. 
ادحدين هرا ح يقود بي ط ف ما د ا آخ . ادكل ة كاا في هذا ادج يمة ادتي يتع ل دها ادةبعن 

ج يمببة  طريببة ألرهببا تحضببن ادموببادل ادةخوببية   ادموببايلية  ادملسببطيري مببا ارقسببام  تةبب ذم   هببي 
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 ادعقايديببببة   اح تباطبببباة ادخا جيببببة  قبببببل ادموببببلحة اد طريببببة   تتببببيل ل ئسبببب اييل  أا ت اوببببل رهجهببببا 
ادعد اري احسبتيطاري مبا د ا أا تلقب  مبا تسبتحق مبا  د  ألا ادمةب  ز ادب طري ادرحضبادي ادمةبت ، 

 اا  ائسبب اييلي   ح دتببي ادموبببايل ادمتوببا عة ئدببب  حلببم بعيبببد ادببذي يمتبب ل أا يةبببكل  دا  علبب  ادعبببد
 ادمرال.

ف ادةببهداا فببي حادةببعن ادملسببطيري ادببذي ح يببزال ممسببكا  بجمبب  قحضببيتي   قببدم مببا أجلهببا ميبباة ال
مسبببي   ادوببب از ادمت اوبببلة  ح يسبببتحق أا يتحببب ل ئدببب  كببببم مح قبببة ببببيا ادموبببايل ادملسبببطيرية. هببب  

وبببم في   تبببةما بقحضبببيتي   تبببدافن عرهبببا   توببب رها   تببب ف  دهبببا  يسبببتحق قيببباداة أخببب ا تخببب   مبببا
 مستلزماة ارتوا ها  ح أا تبددها  تسا م عليها في مما حضاة عبطية  أ  تباددها بتحادماة مةب هة. 
ببا تعببن أ  أوببابي ادبب ها  ادكسببل فلي حببل   مببا أوببابتي ادةببيخ خة  دببم يعببد قبباد ا  علبب  حمببل اد ايببة  مو

ادحي   جماعتبببي   حزببببي   عةبببي تي أهبببم مبببا ادقحضبببية  فملسبببطيا ديسبببة فليسبببت ح   مبببا يببب ا أا موببب
 مكاري  ألرها دم تترازل ألحد عا حاحض ها   مستقبلها   موي ها.

 كم  عبطا  بادقحضية   ات ك ا ادمهمة دكي كم.
 10/9/2016 ،الخليج، الشارقة
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 حماد  ف اعرة
ادببذيا يحببا د ا  األفببقبببي ادملسببطيري   قطبباز مببا احرتهببازييا مببا حضببيقي يتبب هم أعببداا ادةببعن ادع  

  يت همبب ا فببي اد هبباا  اسببتم ا يتهاادوببيد فببي ادميبباه ادعكبب      ادتعةببلق  علبب  ادخالفبباة  ادتلببذذ علبب  
ادموبادحة ادةخوبية  ادتر يميبة ببيا ادب ييي ادملسبطيري محمب د عبباي  ادرايبن محمبد  اسبتحادةعل  

اي في زا ية حضيقة عب  مطادبتهم في ادج ان عل  ادسةال أربة مبن أبب  مبازا أم دحالا أ  حة  ادر
مببن ادباطببل  أحببدهما فببي خرببدق   الخبب مببن دحببالابب  كنرهمببا أعببداا متوببادم ا  أحببدهما مببن ادحببق 

فبي ادخرببدق ادمتوببادم مبن حقبب ق ةبعبي  رحضببادي  هببذا  هبم   هبباا خاسب   قبب اا  باطلببة   الخبب ةبعبي 
بيرمببا احجتهبباداة مةبب  عة  طبيعيببة بببل  مقب دببة  طادمببا أرهببا ح   األجرحببة األةببخاصمرهجيببة بببيا 

 تخ   عا ط ابة ادمولحة ادسياسية دلةعن ادع بي ادملسطيري.
اد ييي محم د عباي  ادراين محمد دحالا  كارا كالهما ما طباقم اد احبل ياسب  ع فباة   دبم يتم قبا 

 يا  مببا م اقببن ادتبعيببة دلسياسببة ادتببي كبباا يق دهببا  عليببي ح أداا  ح سياسببة  ح قببد    بببل عمببال معببي سبب
سبب ية فببي م اجهببة سياسببة ادبب ييي اد احببل أببب  عمببا    اجتهببادمعببي معببا   فكارببا معببا  فببي حادببة   اختلمببا

  حل اد احل  هما معا    ورعا معا  سياسة ما بعد أب  عما    كالهما قبادا ادمبةتم  ادسبادي دح كبة 
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ة  ادح كية  ادتر يميبة معبا  مبا ادمبةتم  ادسبادي دح كبة فبتل ادبذي فتل  حوال عل  ة عيتهما ادحزبي
أرتخببن  ييسببا  دلح كببة   ادطبباري عحضبب ا  فببي دجرتهببا ادم كزيببة   مطلمببا  األ ل  2009عقببد فببي ةببه  أن 

 ييسا  دلسبلطة اد طريبة   ادطباري  األ لحول كالهما عل  ة عيتي ادملسطيرية ما ادةا ز ادملسطيري  
 .25/1/2006دتة يعي في عحض ا  في ادمجلي ا

معبببا  ألسببببان هيببب  ج ه يبببة   هيببب  عقايديبببة  ح تخببب   عبببا احطبببا  ادببب طري  عبببا ادمةسسبببة   اختلمبببا
ادح كيبببببة  ادملسبببببطيرية   دبببببذد، مبببببا ادطبيعبببببي  أا يتوبببببادحا  يوبببببال ئدببببب  تجميبببببد دلخبببببالف فادتمببببباهم 

ل أعحضببباا سبببان ذاتيبببة ةخوببية حضبببيقة  حضببيقة جببدا   هبببذاها بعببفادموببادحة   دببم يحوبببل ذدبب،  أل
ادلجرة ادم كزية ادذيا ح مولحة دهم في ادت افق  ادتمباهم  ادموبادحة ألا هبةحا كبل مبرهم يجبد رمسبي 
ادم ةبل  ادبببديل   ادموببادحة ببيا ادبب جليا سببتعيق تطلعبباتهم  حب افزهم دلقمببز دمببا هب  أبعببد  أقبب ا  أهببم 

 ما سقف عحض ية ادلجرة ادم كزية.
ما اتيا     سيا   ف رسيا   دها د افعها  ق تها  أسبابها   ادمدع مة  األ دريةادتدخالة ادمو ية  سع ديا   ا 

ادب طري دكبال ادبلبديا يتبنط  مباةب   بمبا يجب ي فبي فلسبطيا   أمرهمبا مب تبط ببنما ادملسبطيرييا  فاألما
ادت سبعي  احسبتعما ي   بما يتوبادم  يترباقل مبن مخططباة  بب امج ادمةب  ز  استقالدهم تطلعاتهم 
ذا كاا طمة تعا ا أمري بيا أي عاوبمة ع بيبة  أجهبز  ادمةب  ز ائس اييلي   ادت سبعي  احسبتعما ي ا 

ائسبب اييلي فيببتم ذدبب، مببا تحببة ادطا دببة   بخجببل ح يسببتطيع ا ادمباهببا  بببي أ  ادتوبب يل عرببي  ألا 
ادموببببادل اد طريببببة  ادق ميببببة  ادديريببببة احسببببت اتيجية دلع اوببببم ادع بيببببة  فببببي طليعتهببببا ادقبببباه    عمبببباا 

 احسببتعما يتبطتيا بمعاهببدتي كامببن ديميببد   ادي ع بببة  تتعببا ل ج ه يببا  مببن ببب امج ادمةبب  ز ادمبب  
بعببد ادملسببطيرييا    األ داادت سببعي ائسبب اييلي  يببتم ذدبب، علبب  حسببان ادعبب ن  فببي طليعببتهم موبب  

 ادع بيببببة   األ دريببببة دببببذد، مببببا ادطبيعببببي أا ترسببببجم ادموببببادل اد طريببببة  ادق ميببببة  ادديريببببة ادموبببب ية 
سالمية  ادمسيحية من ادموادل ادملسطيرية   أا يقبف هبةحا جميعبا  فبي ادخربادق ادمسبارد دلرحضبال  ائ

حق ق ادةعن ادملسطيري ادكاملة هي  ادمرق وة  ادعمل  ادتودي  كببل  استعاد ادملسطيري ما أجل 
دفن ادبببذي يببب األ لادت سبببعي ائسببب اييلي  هبببذا ادسببببن ادجببب ه ي  احسبببتعما يجمببباح  بببب امج ادمةببب  ز 

زادببة عقببباة هببذه  ادقبباه    عمبباا رحبب  احهتمببام بمعادجببة اد حضببن ادملسببطيري  توببلين بيتببي ادببداخلي  ا 
 ادمعادجة  تطلعاة هذا ادتولين.
دتح يبب،  األخبب ي  احةببتبا، معهمببا اد يببال  أببب   بببي   ائيجببابيادببذي دفببن ادقبباه    عمبباا دلتببدخل 

طيرية فتحا يببا   فلسببطيريا  بةببكل متتببادي فببال هببي حادببة ادجمبب د ادملسببطيرية هبب  ئخماقبباة ادقيبباد  ادملسبب
عقببد ادمببةتم  ادسبابن دح كببة فببتل دبب حد  قيباد  فتحا يببة جديببد  مةهلبة تعكببي تطبب  اة ادبريببة  اسبتطاعة

ادداخلية  حضخ دماا جديد  في وبم ف قياداتهبا  بعبد أا تكلسبة كمبا  وبمها ادقايبد مب  اا ادب هب طي 
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عقببد ادمجلببي ادبب طري ادملسببطيري  اسببتطاعة   ح هببي لاححببتالمببا داخببل سببج ا  اعتقادببيمببا م قببن 
درمي ادهدف رح  ئة ا، ح كتي حماي  ادجهاد  رح  تكيي  قياداة ةاخة  تتطلن ادتكيي   ها هي 

ادموبح ن  ائيجبابي   دذد، جب ا ادتبدخل 8/10/2016تتخبط حت  في ئج اا احرتخاباة ادبلدية ي م 
عب  اد باعية ادع بية  بعبد أا   األ داما قبل مو   ئسراد ابادرويحة  اد جاا عل  قاعد  ادة اكة 

أخمقة ادقياد  ادمتحا ية في عقد مةتم ها ادسابن   بعد أا أخمقة ادقياد  ادملسطيرية ما عقد مجلسبها 
رهاا احرقسام بيا ادحضمة  ادقطاز.  اد طري  ئحضافة ئد  ئخماقها ادماقن في معادجة ذي ل احرقالن  ا 

ن ادسياسية  ادكماحية دلةعن ادع بي ادملسطيري أا ادتدخالة ادع بية ح تبتم ئح علب  دقد ددلة ادتجا  
ذا كببباا طمبببة حساسبببية فلسبببطيرية مبببا ادتبببدخالة ادع بيبببة فهبببي حساسبببية  أطببب  احرقسبببام ادملسبببطيري   ا 
مةببببب  عة  رقبببببف معهبببببا  رتوبببببدا دهبببببا طادمبببببا أا هبببببذه ادتبببببدخالة حضببببباهطة علببببب  حسبببببان موبببببادل 

 افببق ب رببامجهم   دكببا حيرمببا تكبب ا هببذه ادتببدخالة ذاة طببابن أخبب ي يعكببي ادملسببطيرييا   حببدتهم  ت
أخ يبة   اتماقباةادة اكة  تت سل ادمولحة بسبن ادعجز ادملسطيري ما ادت ول ئد  تماهماة داخلية 

 ةبب اكة جبه يببة فببي ئطببا  مر مببة ادتح يبب  مببا أجببل تق يتهببا  تعزيببز وببم فها فهببذا مطلبب ن  حيبب ي 
هيبب  ذدب، سبت اجي هبذه ادتبدخالة ادع بيببة بع امبل طبا د  ح تقببل ادتببدخل  حضب   ي  أمبا حيرمبا تكب ا 

زادببة معيقبباة ط يببق  األقببد فببي ادبيببة ادملسببطيري  رحضببادي   تماسبب،  اسببتم ا يةعلبب  معادجببة ةبب كي  ا 
جبهتي اد طريبة ادداخليبة عبب  مةسسباة مر مبة ادتح يب   أداتهبا ادميداريبة ادسبلطة اد طريبة ادملسبطيرية 

   حدتها. 
 11/9/2016 ،ور، عم انالدست
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 م ز ق ادحلبي 
ح أعبب ف مببا ئذا كبباا تمّسبب، أ   بببا بحببل ادببد دتيا هبب  مببا قبيببل ادسببذاجة األ   بيببة أ  مببا قبيببل قبب   

 ل د ا ادتسا ز أ  عا اقتراز. فادلكة األ   بية ادمتولة بادو از هرا تتلّخص فبي رقبد كبل مبا قبد يحب
د دة ئس اييل  أخ ا دلملسبطيرييا. مبا هربا تةّةب  مةسسباة احتحباد األ   ببي  -تطبيق حّل ادد دتيا 

بحضباين يبتّم ئرتاجهبا فبي ادمسببت طراة ائسب اييلية ةب قي ادخبط األخحضبب  دلموبل ببيا ئسب اييل ادةبب عية 
 -داة دسياساة ئس اييل  اححتالل هي  ادة عي.  ما هرا أيحضا   ي ّجي احتحاد األ   بي  د دي ارتقا

 حعتبا ها تخ يبا  دم وة حّل ادد دتيا. -احستيطارية مطال  
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دببيي هببذا فحسببن  بببل ئا ادمببدا حة ادديبل ماسببية دممطلببي  احتحبباد   د دببي ادمختلمببة مببن ادملسببطيرييا 
يببة  ائسبب اييلييا تسببترد فببي هايتهببا ئدبب  فحببص فبب ص هببذا ادحببّل ادمببدع م أمي كيببا   مببا ادمحافببل ادد د

 األخ ا.
ما ادم قلق أا تعتمد ادديبل ماسية األ   بية في ةكل رهايي عل  ويكة  احبد  دلتسب ية مبا د ا فبتل 
يوغ أخ ا بديلبة. رقب ل هبذا فبي حضب ا مبا رلمسبي مبا أا تطبيبق هبذا ادحبّل علب  األ ل  ادبان عل  و 

م فببي ئسبب اييل. وببا  مسببتحيال   أا ادخطببان ادمتوببل بببي وببا  فخببا  دلملسببطيرييا  دكببل أروببا  ادسببال
 احستحادة ديي ألري ما ادوعن ئجالا روبف مليب ا مسبت طا مبا بلبداة  ببة  اسبتيطارية أقام هبا 
حضما مة  ز ئس اييلي مرهجي دته يد ادمكباا أ  ادتم حضبن ادمب يل فيبي  ببل ألا ادميباة اد سبط  فبي 

 ادك بيببة  توببادحة مببن  ادمجتمببن ائسبب اييلي  مببا كببل ادتيببا اة اديه ديببة ادعلماريببة  ادمتديرببة ادةبب قية
ادر خبن اديميريبة فبي مبا يتوبل باحسبتيطاا   هربا، جبيالا ئسب اييلياا  دبدا بعبد حب ن حزيب اا  ي ريبب   

 حين يبد  دهما  اقن ادسياد  ائس اييلية  طبيعيا   عل  كل ادمساحة بيا ادبح   ادره . 1967
ة بببادطق ن كادجبرببة ادس يسبب ية فببي جبب ه  األمبب   رسببنل  معرببا كطيبب  ا عببا ةببكل د دببة فلسببطيرية ملييبب

هبببذا فبببي حضببب ا تعّمبببد ئسببب اييل اد سبببمية قطبببن كبببل ت اوبببل  - طبيعبببة فببب ل ادسبببياد  فيهبببا  ئذا قامبببة 
 جك افي دل ج د ادملسطيري في ادحضمة ادك بية ئجهال ادب عد ادجك افي دلد دة  سيادتها.

ذحل وببحيل أا األ د يببة دلبب اقعيا تحببة اححببتالل أا يكرسبب ا اححببتالل  يتخّلوبب  ا مببا قمببن يبب مي  ا 
عل  مدا  ادساعة.  من هذا يربكي أا تهتّم ادقيباد  ادملسبطيرية ببنا ت حضبل دو   بيبيا  هيب هم  جب د 
خيا اة أخ ا هي  حّل ادد دتيا  حض     احرمتاح عل  أةكال أخ ا دلتس ية  عل  األقل دحادة فةل 

تط حها جهاة فلسطيرية علب  جباربي ادخبط هذا ادحل  استحادتي.  جدي  بهذه ادقياد  أا تنخذ بنفكا  
 األخحض   أخ ا ئس اييلية.

فلسببطيرية أ  فلسببطيرية مرموببلة  -يكمببي أا ر وببد مببا يببد   مببا مببدا حة فببي حلقبباة د اسببية يه ديببة 
درع ف ب ج د م  حة مبا ادخيبا اة   دبيي حبال   احبدا   حيبدا  تتحبدن ببي أ   ببا أ  ائدا   األمي كيبة. 

 دديبل ماسية ادملسطيرية أا ت متل آفاق متعدد  دلتس ية. سيك ا ما ادحكمة ا
أما اقت احي ادمبري عل  محبا    عقب د مبن ائسب اييلييا  علب  د اسباة ميداريبة  بحطيبة  فهب  أا يبنتي 
ادملسببطيري ا ببباقت اح مكتمببل دموبببادحة تا يخيببة حضببما  ةيببة اسبببت اتيجية ط يلببة ادمببدا يةببتق ا مربببي 

 ما بيرها حل ادد دتيا أ  ادميدي ادية أ  ادد دة اد احد . تط   كهبذا ح  ادخط اة أ  ادحل ل ادم حلية 
يكتمي بط ح ئةكاحة أ  ملّماة عل  ائس اييلييا بل يقتب ح علبيهم حلب ح   مخبا    يةبّكل تحمبال  مبا 
قببل ادملسبطيرييا دمسبة دياتهم تجباه ادوب از ككبل  دبيي ادمسبندة ادملسبطيرية  حبدها. فبي كبل ادتجببا ن 
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 حضببعرا فيهببا األمبب   علبب  هببذا ادرحبب  أمببام ائسبب اييلييا كارببة دقاااترببا بهببم عمليببة  مطمبب   علبب  ادتببي 
 وعيد ادح ا   آفاقي  حت  عل  مست ا ادعالقة بيا ئس اييل اد سمية  ادملسطيرييا فيها.

ئا تط  ا  كهذا  ئذا ما تم ط حي عل  ادمحافل ادد دية  سيح   هبذه ادمحافبل مبا حضبيق حبّل ادبد دتيا 
ببرعا  دبب    مطّباتببي  يعطيهببا مسبباحة أكببب  دلتمكيبب   ادعمببل ادديبل ماسببي.  ست حسببا ادقيبباد  ادملسببطيرية و 
أرها أسسة ادم حلة ادمقبلة ما مدا حتها من األ   بييا في ةكل خاص عل  هذه ادمكب    مبا ترطب ي 

 مبببن فكببب   حبببل عليبببي مبببا آفببباق.  ح يتعبببا ل هبببذا أببببدا  مبببن ادمبببباد   ادم رسبببية دعقبببد مبببةتم  د دبببي  ح
ادبد دتيا  بببل ي ّسببن ةبببكة األمباا  خيببا اة ادمما حضببيا ادملسببطيرييا  ادبد دييا  ائسبب اييلييا علبب  حببّد 

 س اا  يحّل ادع قد ادقايمة.
فك   ادموادحة ديسة جديد   ح في ادسياق ادملسطيري  ح فبي سبياق وب اعاة أخب ا ببيا مجتمعباة 

جا ن في م اقن أخ ا ت ةي  ب حض ح ئد  ما تمتحبي مبا آفباق م هاج    م جتمعاة م قيمة أوالرية. فادت
أمبام جهب د حبّل ادوب از فبي مسبت ا خبط ادرهايبة   فبي مسبت ا خبط ادبدايبة أيحضبا .  هب  مبا يربكببي أا 
يةببكل ادديبل ماسببية ادملسببطيرية ح سببيما فببي عالقتهببا باأل   بيببة ادتببي تبببد  دببي محاف ببة فببي ت جهاتهببا 

ا   جد اهتمام أ      بي بادحل ل األخ ا. دلو از   ا 
 11/9/2016 ،الحياة، لطدن
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