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 اليوميات فلسطينية
 2016 سبتمبر/ أيلول

 1/9/2016، الخميس

  عاني من عجز مالي، ت تلاا ز السلطة الوطنية من إ شكري بشارةالفلسطيني قال وزير المالية
تحسن الجباية الضريبية، وارتفاع الرديات الضريبية من الجانب اإلسرائيلي عبر "من رغم بال

مليون  450أكثر من "على  لحصو الن وزارة المالية ال تتوقع قال إوحول المنح الدولية،  ."المقاصة
 .1"ما يتجاوز المليار دوالر منحا   ، فيما كنا نتلقى سابقا  دوالر كمنح لهذا العام

  العالقة مع القيادي الفتحاوي  نإنين يالع أبوقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء سلطان
 أننين يالع أبو وأوضح ر.ولم يطرأ عليها تغي   ،هي عليه على ما زالتالمفصول محمد دحالن ما 

 ،ناقش سبل عودة المفصولين من حركة فتح ،31/8/2016، الذي ُعقد في اجتماع اللجنة المركزية
اللجنة المركزية لم " أن إلى تشكيل لجنة للنظر في قضاياهم، لترتيب البيت الفتحاوي، مشيرا   وتم  

 .2"لحة مع دحالنبعيد المصا أوتناقش من قريب 
  أو 6–أن القمر االصطناعي اإلسرائيلي عاموس اإلسرائيليةأعلن رئيس وكالة الفضاء Amos-6 

في منصة إلطالق ، Falcon 9أو 9واسمه فالكون  ،انفجر مع الصاروخ الذي كان مركبا  عليه
تي مليون بنحو مئ 6وتقدر تكاليف عاموس  الصواريخ إلى الفضاء في والية فلوريدا األمريكية.

هو  6وفي أول تعقيب لها على الحادث، قالت الصناعات الجوية اإلسرائيلية إن عاموس  دوالر.
 .3"إسرائيل"إنتاجه في  أكبر قمر اصطناعي حجما  وتقدما  تم  

  يا  بذرائع مختلفة، بينهم صحف 25تعتقل في سجونها  "إسرائيل"أن  نادي األسير الفلسطينيأعلن
نادي األسير إلى أن أقدمهم األسير محمود موسى عيسى  وأشار إلداري.سبعة قيد االعتقال ا

 .4عاما   22مضى على اعتقاله و والمحكوم بالسجن المؤبد، 
 2/9/2016، الجمعة

  التأكيد للكثير من الدول على أنه ال مانع إنه تم   ،الفلسطيني المالكي، وزير الخارجية رياضقال، 
لرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين من عقد لقاء بين ا ،من حيث المبدأ

وأن يكون  ،التحضير الجيد لمثل هذا اللقاء لتحديد هدفه وضمان نتائجه نتنياهو، ولكن يجب أوال  
 .5جديدا   هناك استعداد من قبل الجانب اإلسرائيلي إلعطاء الشعور بأن هناك شيئا  

  باسم شبكة مستشفيات القدس نثمن ونشكر " ،مدير عام مستشفى المقاصد ،الحسينيقال رفيق
 مليون 15.62 ]نحو مليون يورو 14على ما قدمه لمستشفيات القدس من مساعدة بقيمة  األوربياالتحاد 
عبارة عن تسديد جزء من ديون مستشفيات القدس المترتبة على السلطة  والذي هو ،"دوالر[
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التي كانت قدمت قبل شهرين للتنمية الدولية الوكالة األمريكية شكر الحسيني كما  الفلسطينية.
بعد تقديم هاتين  الحسين وقالاإلطار نفسه. مليون دوالر للمستشفيات تندرج في  15منحة بقيمة 
كديون لمستشفيات دوالر( مليون  42.35نحو )مليون شيكل  160حو ننه ما يزال هناك إالمنحتين ف

 .6الفلسطينيةالقدس على السلطة 
  ط الجوية البلجيكية عن قرار وقف التعامل مع منتجات استيطانية، بعد تعرضها تراجعت الخطو

، واتهامها بالرضوخ لضغوط حركة المقاطعة أبيبلتهديدات إسرائيلية بوقف رحالتها إلى تل 
 .7بي دي أسباسم  المعروفة دوليا   "إسرائيل"وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على 

 3/9/2016، السبت

 إننا جاهزون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل ": لسلطة الفلسطينية محمود عباسقال رئيس ا
األطياف السياسية الفلسطينية، وتلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وتحترم اتفاقياتها التي 

ته لن نتراجع عنها، لتعمل على اإلعداد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية ليقول الشعب كلم
 .8"من خالل صندوق االقتراع

 خالل لقاء تلفزيوني على قناة القدس الفضائية ،سامي أبو زهري حماس حركةالناطق باسم  أكد، 
أن هناك ضغوطا  أمنية كبيرة جدا  مورست من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وقوات االحتالل 

ب ترشيحهم في االنتخابات بحق القوائم والمرشحين المستقلين المدعومين من حركة حماس لسح
 .9المحلية

 أشاد السفير اإلسرائيلي الجديد لدى مصر ديفد غوفرين David Govrin  بدفء العالقات بين
أشار السفير و  للبلدين. مشتركا   أن الجماعات اإلسالمية تمثل تهديدا   القاهرة وتل أبيب، مؤكدا  

  .10ما زال سريا   "رائيلإس"اإلسرائيلي إلى أن مستوى التعاون األمني بين مصر و
 نحو  بإنشاءحكومة االحتالل قررت المصادقة والشروع  أن (أريج)األبحاث التطبيقية  معهدكد أ

 .11الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة أنحاءالف وحدة سكنية استيطانية في مختلف آ عشرة
 4/9/2016، األحد

  اتخاذ إجراءات دولية رادعة، من شأنها " الفلسطينية مجلس األمن الدولي بسرعة السلطةطالبت
. ودعت السلطة المجلس إلى إرسال وفد "إجبار إسرائيل كقوة احتالل، على وقف االستيطان

لالطالع على تمادي الحكومة اإلسرائيلية في سرقة األرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير 
 .12مفصل للمجلس

  في  والدته في كلمة مقتضبة خالل جنازة ،علمشرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد شكر
، المشاركين فيها بأسمائهم العاصمة األردنية عم ان، وسط مشاركة رسمية أردنية وقطرية

أشكر هذه األرض، األردن البلد الكبير الذي "ومقاماتهم ومواقعهم، كما شكر األردن، قائال : 
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 ."ن، وندافع عنه كما ندافع عن فلسطينأحببناه كما أحببنا فلسطين، وعشقناه كما عشقنا فلسطي
 .13"جزى هللا قيادة المملكة وشعبها وأهلها وعشائرها ومدنها وقراها وباديتها"وأضاف 

  المسيحيين الفلسطينيين بجماعة "ميري كريسمس القيادي في حركة فتح جبريل الرجوب صفو 
Merry Christmas" ، ها من قبل الفضائية بث أعيدحدى الفضائيات المصرية، إفي مقابلة مع
 إلىمرشحين منهم  امحركة حماس، وانضمل عن تصويت بعضهم كالمهعند  ،الفلسطينية الرسمية

2006 في سنة االنتخابات التشريعية إبانقوائمها 
14. 

   تعهدددوا خاللدده  ،فددي إسددطنبول صددحفيا   عقددد ناشددطون فددي الحملددة العالميددة لكسددر حصددار غددزة مددؤتمرا
 .15ر المفروض على قطاع غزة منذ عشرة أعوامبمواصلة العمل لكسر الحصا

  مثلدده حضددور مجموعددة أصدددقاء فلسددطين فددي مجلددس  رسددميا   فلسددطينيي تركيددا اهتمامددا   مددؤتمرلقددي
، الددذي قددال فددي كلمددة لدده إن القضددية Aydın Ünal النددواب التركددي، برئاسددة البرلمدداني أيدددن أونددال

وندداقش  سددالمية كمددا تخددت الفلسددطينيين.مددن األمددة اإل الفلسددطينية تخددت األتددراك باعتبددارهم جددزءا  
انعكاسدات الواقدع  ،مؤسسة فلسطينية عاملة فدي تركيدا 25الذي افتتح بإسطنبول بمشاركة  ،المؤتمر

نهدداء  ،الفلسددطيني علددى أبندداء الجاليددة، ومددن بينهددا مواضدديع حصددار قطدداع غددزة، والوحدددة الوطنيددة وا 
 .16بتركيااالنقسام، والظروف القانونية والحياتية للفلسطينيين 

 5/9/2016، اإلثنين

 ذوي محمود عباس أمام حشد من  السلطة الفلسطينية حدى خطب رئيسإلتداول مقطع مصور  جرى
التي لم يسم ها بالشأن  "بعض العواصم"، يحذر فيها من تدخل االحتياجات الخاصة الفلسطينيين

وال  ،لقرار، ونحن من يقررنحن أصحاب ا ،ال أحد يملي موقفا  وال رأيا  ": عباس الفلسطيني. وقال
نفكر بفلسطين ال نفكر  ،هذا ما نريده، ولذلك أقول لنفكر كفلسطينيين". وأضاف: "ألحد سلطة علينا

في واشنطن وال في موسكو، ال أريد أن أذكر عواصم حتى ال يتحسس أحد رأسه ألن هناك ناس 
فكونا ": ثه لمن يقصدهمموجها  حدي عباس، وأضاف ."تلك الدعواصم")فلسطينيون( يعملون في 

بدنا  ،فكونا )دعونا( من تأثير العواصم ،فكونا )دعونا( من فلوس العواصم ،)دعونا( من العواصم
عن شخصيات لم يسم ها تتلقى أمواال  من تلك العواصم التي لم  عباسوتحدث  ."نشتغل فلسطينيين

 . 17دا  عن السلطة الرسميةبهدف التأثير على القرار الفلسطيني، أو العمل بعي يسم ها أيضا  

  أعدم جيش قوات االحتالل اإلسرائيلي شابا  فلسطينيا  وأصاب آخر بعد إطالق النار على سيارتهما
تنفيذ عملية دهس محاولته بزعم  ،شعفاط في القدس المحتلة مخيمبكثافة في راس خميس قرب 

 .18جنود االحتالل ضد  
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 قضية جنود االحتالل األسرى لدى المقاومة قضية  قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن
وهي تديرها بعيدا  ، بعيدا  عن اإلعالم ،ن كثبعحساسة ومعقدة، وتحظى باهتمام قيادة القسام 

 .19ولية واقتدار، وفق وصفهؤ عن األنظار بكل مس
 قطاع غزة عبر معبر رفح  ،نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،غادر إسماعيل هنية

في  ،في مقابلة خاصة مع الجزيرة ،وأعرب هنية إلى السعودية ألداء مناسك الحج. ي متوجها  البر 
عن أمله بأن تشكل زيارته  ،أول جولة خارجية له منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي

 .20للسعودية بادرة لترسيخ اللحمة الوطنية وترسيخ العالقات االستراتيجية مع الدول العربية
  الالتينية السابق في فلسطين، وعضو الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة  نيسةالكأكد راعي

المقدسات، األب مانويل مسلم، على فخر المسيحيين الفلسطينيين بدورهم في النضال الفلسطيني، 
على أن هذا الدور ال يمكن لشخت انتقاصه  ا  وتضحياتهم في سبيل القضية الفلسطينية، مشدد

عن فخره  ،في حوار خات مع صحيفة فلسطين ،ر مسلموعب  كما  ."عابر"ريح أو التقليل منه بتص
بتصويت المسيحيين في الوطن الفلسطيني لحركة حماس في االنتخابات السابقة، مؤكدا  أن  ا  أيض

قول المسيحيين لحماس نعم في االنتخابات يعني قولهم نعم للمقاومة ونحن في سلك المقاومة "
منهم،  قليال   ا  دد على أن معظم المسيحيين قالوا نعم لحماس، وليس جزءوش ."حتى تحرير فلسطين

العودة لم يتحققا، وأن الحقوق ال تعطى ولكن تنتزع  المسيحي الذي فهم أن السالم وحق  "مضيفا : 
 .21"، هو الذي عرف أن المقاومة هي الطريقانتزاعا  

  إلىدود اإلسرائيلي بهدف نقلها ساء أثانية محملة بالمساعدات اإلنسانية، مين تركيةوصلت سفينة 
على السفينة التركية وتحمل  ا قبيل حلول عيد األضحى المبارك.سكانه احتياجاتغزة لتلبية 

 آفاد"طن من المساعدات اإلنسانية جمعتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية  2,500متنها 
AFAD".  ا الحكومة التركية إلى الفلسطينيين السفينة هي الثانية من نوعها التي أرسلتههذه وُتعد

 .22في قطاع غزة
  القدس عاصمة إلسرائيل أمر ليس معترفا  به "الخارجية التشيكية بأن اعتبار  الشؤونأكدت وزارة

أعلنت القدس عاصمة لها، لكن وضع  "دولة إسرائيل"، بأن لها الوزارة، في بيانوأفادت  ."دوليا  
 .23"يل ليس معترفا  به دوليا  دولة إسرائ"دمدينة القدس كعاصمة ل

 6/9/2016، الثالثاء

  لحركة حماس خالد مشعل على أن الحركة لن تقبل حال  على حساب  السياسيشدد رئيس المكتب
وقددال مشددعل، فددي كلمددة لدده فددي بيددت عددزاء والدتدده فددي العاصددمة  فلسددطين، أو علددى حسدداب األردن.

دد ولكددن  ،واألردن ملحمددة عظيمددة مددن الوحدددةإننددا نسددتطيع أن نصددنع بددين فلسددطين "ان، األردنيددة عم 
ضرورة التمسك بالجوهر؛ فلسدطين جوهرهدا القددس "وأكد على  ."ليس على حساب مصلحة البلدين
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وبعدد ذلدك  ،والفدرج لسسدرى ،وعودة الالجئين ،والسيادة الكامل ،والتحرير ،العودة وحق   ،والمقدسات
 .24"نتفاهم في عالم السياسة

  الجمعدددة أن لقددداءه الدددذي كدددان مقدددررا   ،مدددن وارسدددو ،محمدددود عبددداس طينيةرئددديس السدددلطة الفلسدددأعلدددن 
بنيدامين نتنيداهو قدد أرجدى إلدى وقدت الحدق لدم  اإلسرائيليفي موسكو مع رئيس الوزراء  9/9/2016

 ."اقترح إرجاء هذا اللقاء إلى موعدد الحدق اإلسرائيليمبعوث رئيس الوزراء "وقال عباس إن  يحدد.
ندي سدأكون هندا أ ىوأعلدن مدرة أخدر  ،لكندي مسدتعد ،لك لن يعقدد هدذا اللقداءلذ": قائال  وأضاف عباس 

 .25"في موعد الحق، في موسكو أو في أي مكان آخر من العالم
   لتبعيتهدا  ا  تفصديليا  ألعدداد القدوائم االنتخابيدة المعتمددة وفقد أصدرت لجنة االنتخابدات المركزيدة كشدفا

ويتبدين مدن  فتدرة االعتدراض علدى القدوائم والمرشدحين.الحزبية، حسدب البياندات المتدوفرة بعدد انتهداء 
 458إلدى قطداع، وصدل عددد القدوائم المسدتقلة قائمة معتمدة في الضدفة وال 864الكشف أن من بين 

قراطي فوصدل عددد قوائمده و قائمدة، أمدا بالنسدبة للتحدالف الدديم 271قائمة، بينمدا شدكلت حركدة فدتح 
مثل ائتالفا  بين أكثر مدن فصديل أو حدزب سياسدي، فدي قائمة ت 41قائمة، بينما كان هناك  42إلى 

قائمدددة. وقددددمت الجبهدددة الشدددعبية لتحريدددر  22قراطيدددة لتحريدددر فلسدددطين و حدددين قددددمت الجبهدددة الديم
قدددوائم  6 قددوائم، إضددافة إلددى 6قائمددة، كمددا قددددمت جبهددة النضددال الشددعبي الفلسدددطيني  13فلسددطين 

لوطنيدددة الفلسدددطينية، وقائمدددة واحددددة لجبهدددة قدددوائم للمبدددادرة ا 3أخدددرى لحدددزب الشدددعب الفلسدددطيني، و
من القوائم  ويتضح أن حركة حماس لم تسجل أيا   التحرير الفلسطينية، وواحدة أخرى لحركة وطن.

أن عددد القدوائم  ، وأنها لجأت لتسدجيل القدوائم ضدمن المسدتقلين. ويتضدح مدن الكشدف أيضدا  باسمها
بدين أكثدر  ائتالفدا   22قائمدة مسدتقلة، و 23ح، وتعدود لفدت 136قائمدة، منهدا  182التي فدازت بالتزكيدة 

 .26قراطية لتحرير فلسطينو من حزب، وقائمة واحدة للجبهة الديم
 بيدرة علدى رئدديس أكدد عضدو اللجندة المركزيدة لحركددة فدتح جبريدل الرجدوب وجدود ضددغوط إسدرائيلية ك

لجنددة إلددى عضددوية ال محمددد دحددالنحركددة الإلعددادة القيددادي المفصددول مددن  السددلطة محمددود عبدداس
المركزيددة للحركددة، بددل ولم حددت بعددض الشخصدديات اإلسددرائيلية األمنيددة إلددى رغبددة لددديهم أن يتددرأس 

ولدن  ،هدذا وهدم لدن يتحقدق"وقدال الرجدوب فدي تصدريحات إذاعيدة، إن  لعبداس. ا  دحالن السلطة خلفد
 .27"نقبل برئيس ال لفتح وال للسلطة على المقاس اإلسرائيلي

 بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه إلى هولندا، إن أوروبا تواجه تغيرات  اإلسرائيلية، الحكومةرئيس  قال
ن "إسددرائيل هامددة بالنسددبة ألوروبددا مددن أجددل فهددم ا  "بسددبب انتشددار اإلسددالم المتطددرف"، و  كبيددرة جدددا  

وتددابع نتنيدداهو أن "إسددرائيل تقددوم بدددور مركددزي فددي اسددتقرار الشددرق  كيفيددة مواجهددة هددذه المشددكلة".
 .28المتطرف" األوسط ولجم اإلسالم

  إن الحكومدددة الهولنديدددة  ،خدددالل زيدددارة إلدددى هولنددددا ،بنيدددامين نتنيددداهو اإلسدددرائيلي الدددوزراءقدددال رئددديس
ليسدت لندا معركدة وال "وقال نتنياهو:  في تحسين إمدادات المياه والغاز إلى غزة. "إسرائيل"ستساعد 
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 إمددداداتي تحسددين هدد األولددىالخطددوة " قددائال : وأضدداف. "نشددعر بتأنيددب الضددمير تجدداه شددعب غددزة
بتحقيق  نه يتعهد علنا  أ شدد علىو  ."خط أنابيب لنقل الغاز الطاقة والمياه إلى غزة بما يتضمن مد  

 .29ذلك
 إن حددزب هللا خسددر فددي آفدي ديختددر  مدن التابعددة للكنيسددت اإلسددرائيليقدال رئدديس لجنددة الخارجيددة واأل

وأضدداف أن  عنصددر بجددروح.مددن مقاتليدده، فيمددا أصدديب مددا بددين خمسددة وسددتة آالف  1,600 ةسددوري
 "إسدرائيل" ذلك يعني أن عدد قتلى حدزب هللا فدي الحدرب السدورية يفدوق عددد قدتاله فدي حروبده ضدد  

 .30عاما  طوال ثالثين 
  مدأواهم نتيجدة العددوان ألدف فلسدطيني ممدن فقددوا  65حدو نإن ، لهدا فدي تقريدر ،األوندرواقالت وكالة

فقدط  %35ن وا ندازحين عدن مندازلهم، بينمدا تمك دمدا زالد 2014 صيففي قطاع غزة  ضد   اإلسرائيلي
 .31من العودة إلى منازلهم

  ونكتادأ"قالت منظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD"، إن النداتج لها في تقرير ،
، ، كدان يمكدن أن يكدون بسدهولة ضدعف مدا هدو عليده حاليدا  الفلسدطينيةالمحلي اإلجمدالي لسراضدي 

 .32سرائيليلوال االحتالل اإل
 ( عامدددا   12حصددددت الطالبدددة الفلسدددطينية عددددن سدددامي دندددون) مدددن قريدددة رنتددديس بمحافظدددة رام هللا ،

، التددددي اختتمددددت قبددددل أيددددام فددددي كوريددددا الجنوبيددددة، العددددالم للروبوتيكدددداوالبيددددرة، المركددددز األول ببطولددددة 
بتجميددددع وتقددددوم مسددددابقة الروبوتيكددددا علددددى أن يقددددوم المتسددددابقون  بمشدددداركة العديددددد مددددن دول العددددالم.

 .33ائف "عقله" للقيام بوظائف متعددةتغيير وظ "الروبوت" وتشغيله، ومن ثم  
 7/9/2016، األربعاء

 .تكلفددة  وتصددل بدددأ الجدديش اإلسددرائيلي فددي أعمددال إنشدداء الجدددار الخرسدداني علددى حدددود قطدداع غددزة
مليددون  159نحددو )شدديكل مليددون  600نقددل  تددم  وقددد (، مليددون دوالر 531)نحددو  شدديكل يمليددار  إلددى الجدددار
 .34هاوتسريع لبدء عملية بناء الجدار دوالر(

  إن إجمالي تحويالت المانحين الفعلية للموازنة  شكري بشارة الفلسطيني المالية والتخطيط وزيرقال
مليددون  750مليددون دوالر، مددن أصددل  400لددم تتجدداوز  2016سددنة منددذ بدايددة للحكومددة الفلسددطينية 

2012 لسنةالسابقة  سنواتن معدل الدعم للع %70دوالر متوقعة، وبتراجع بنسبة 
35.  

 حركدة فدتح إلدى احتدرام قدانون االنتخابدات المحليدة  سامي أبو زهري دعا الناطق باسم حركة حماس
والقدددرارات الصدددادرة عدددن لجندددة االنتخابدددات وعددددم القفدددز عدددن القدددوانين تحدددت مبدددررات واهيدددة وغيدددر 

حركدددة حمددداس بدددإجراء االنتخابدددات  فدددي تصدددريح صدددحفي، علدددى تمسدددك ،وأكدددد أبدددو زهدددري قانونيدددة.
 .36المحلية
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 كدل مدن ناصدر جمعدة إعدادةالمحكمدة قدررت  أن عمر الحدروب ة الحركية لحركة فتحأكد رئيس المحكم 
 .37شباك أبورشيد  صفوف الحركة، بينما قررت تثبيت حكم الفصل بحق إلىزايدة  أبووسفيان 

  جدددذور "اء فدددي البرلمدددان الهولنددددي، إن خدددالل لقددد ،نتنيددداهورئددديس الدددوزراء اإلسدددرائيلي بنيدددامين قدددال
الصدددراع بدددين إسددددرائيل والفلسدددطينيين ليسددددت البلددددات اليهوديددددة )المسدددتعمرات( فددددي يهدددودا والسددددامرة 
)الضدددددفة الغربيدددددة( بدددددل الدددددرفض الفلسدددددطيني المسدددددتمر بددددداالعتراف بدولدددددة إسدددددرائيل كدولدددددة للشدددددعب 

 .38"اليهودي
 نائددب عدن حدزب العمدل الهولندددي البه لدرفض أبددى رئديس الدوزراء اإلسدرائيلي بنيددامين نتنيداهو غضد

علددى طريقددة  احتجاجددا  ، مصددافحته عنددد زيارتدده للبرلمددان الهولندددي Tunahan Kuzu تونهددان كددوزو
 .39مع الفلسطينيين "إسرائيل"تعامل 

  بخطدددة بددددأت  "إسدددرائيل" إن يوسدددي ميلمدددانالخبيدددر األمندددي اإلسدددرائيلي فدددي صدددحيفة معددداريف قدددال
كة المقاطعة العالمية المعروفة بدبي دي أس وجهود نزع الشرعية عنهدا، ميدانية عملية لمواجهة حر 

أن الوزارة ترى في  ميلمانوأوضح  .اإلسرائيلية االستراتيجيةعلى أن يتم تنفيذها عبر وزارة الشؤون 
 .40"إسرائيل" ضد   كبيرا   حركة المقاطعة العالمية تهديدا  

 سددرائيلية واالنقسددامات الداخليددة تكددبح نمددو االقتصدداد القيددود اإل أنتقريددر لصددندوق النقددد الدددولي  أفدداد
 %37الفلسدددطيني. وبحسدددب تقدددديرات صدددندوق النقدددد فدددإن الخسدددارة الناجمدددة عدددن ذلدددك تتدددراوح بدددين 

 .41للفرد اإلجماليفي مستوى الناتج  %130و

  يابدداني فددي  –أردنددي  –فلسددطيني  –تحددت شددعار "دعددم االقتصدداد الفلسددطيني" عقددد لقدداء إسددرائيلي
وبحسدب موقدع  مدن أجدل إقامدة مجمدع صدناعي زراعدي جديدد فدي أريحدا. االتصاالتتجديد أريحا، ل

، فددإن منتجددات المنطقددة الصددناعية الجديدددة سددوف تصدددر مباشددرة إلددى العبددري يددديعوت أحرونددوت
تسداحي الدوزير اإلسدرائيلي  اءلقدالوشدارك فدي  األردن، ومن هنداك إلدى كافدة أنحداء الشدرق األوسدط.

حسين الشيخ، والمدير العدام لدوزارة الوزير الفلسطينية العامة للشؤون المدنية  رئيس الهيئةو ، هنغبي
Kentaro Sonora التخطيط األردنية صالح حرابشة، ووزير الدولة الياباني كنتارو سونورا

42.  
 8/9/2016، الخميس

  8/10/2016فدي  إجراؤهداالمقدرر التدي مدن محكمة العدل العليا، وقف االنتخابدات المحليدة، قررت ،
يدوم  وحدددت ،في طعدن تقددمت بده خمدس قدوائم شدطبتها لجندة االنتخابدات المركزيدة البتإلى حين 

هم: لجندددة االنتخابدددات المركزيدددة، والحكومدددة، لسدددماع مرافعدددة وبيندددات المسدددتدعى ضدددد   21/9/2016
يخددددت  إجددددراءأي  أووبموجددددب قددددرار المحكمددددة، يحظددددر اتخدددداذ أي قددددرار  ووزيددددر الحكددددم المحلددددي.

 جهة، بمدا فدي ذلدك لجندة االنتخابدات المركزيدة، ووزارة الحكدم المحلدي. أيالمحلية، من االنتخابات 
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جندددة االنتخابدددات أنهدددا أوقفدددت جميدددع إجراءاتهدددا المتعلقدددة باالنتخابدددات ل، أعلندددت القدددرار علدددى وبنددداء  
 .43المحلية بشكل فوري

   ابددات المحليددة قددرار وقددف المحكمددة العليددا لالنتخ سددامي أبددو زهددري الندداطق باسددم حركددة حمدداس عددد
 .44مسيسا ، داعيا  إياها إلى التراجع عنه حرصا  على العملية االنتخابية، واستمرار مراحلها

  خمسددة قددوائم  إسددقاطحركددة حمدداس علددى  إقدددامالقواسددمي إن  أسددامةقددال المتحدددث باسددم حركددة فددتح
ديات انتخابيددددة فددددي قطدددداع غددددزة، وبقددددرار مددددن قبددددل قياداتهددددا بشددددكل مباشددددر، يؤكددددد عدددددم فهمهددددا ألبجدددد

 ة فتحوقال الناطق باسم حمل قراطية والتعددية والشراكة، ويدلل على تمسكها باالنقسام وتعميقه.و الديم
 االنتخابية في غزة فايز أبو عيطة: "إن حركة فتح اليوم تتعرض لمجزرة في محاكم حمداس"، مضديفا  

 .45، وفيها خيرة الناس"منافسة قوائم حركة فتح، ألنها أفضل، وأشرف، وأكفأ قوائم ى"لم يجرؤوا عل
  تمحدداوال ضددد   ،وبشراسددة ،بددالوقوف الفلسددطينية نافددذة فددي السددلطة أوسدداطاتهمددت فدددوى البرغددوثي 

وتحدددثت البرغددوثي مددع شخصدديات  عددن زوجهددا القيددادي فددي حركددة فددتح مددروان البرغددوثي. اإلفددراج
يخددرج  أن كدان يمكدن األسديرن زوجهدا أوعبدرت عدن قناعتهدا بد ،بهدذا الخصدوت وأردنيدةفلسدطينية 

في السلطة هو الذي رفض  األساسين الهرم أب وأفادت ."صفقة شاليط"من السجن ضمن ترتيبات 
 .46المقترحات بهذا الخصوت تماما   وأحبط ،ذلك

 رئيسالدويتهم فيها  ،ن المعلومات التي نشرها التلفزيون اإلسرائيليإالفلسطينية  السلطة رئاسة تقال 
، تنددرج مدن القدرن الماضدي ستخبارات السوفياتية فدي الثمانينيداتلال محمود عباس بأنه كان عميال  

نها مناورة إسرائيلية إ. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "السخافات"في إطار 
 .47بهدف إضعاف جهود الوساطة الروسية في النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني

 فددي مقابلددة مددع القندداة الثانيددة فددي  ،هدديالري كلينتددون يكيددةاألمر قراطيددة للرئاسددة و قالددت المرشددحة الديم
اإلسدرائيلي  وزراءإنه في حال فوزها في االنتخابات، فإنها سدتعمل مدع رئديس  ،التلفزيون اإلسرائيلي

 .48النوعيو العسكري االستراتيجي  "إسرائيل"بنيامين نتنياهو على ضمان تفوق 
 9/9/2016، الجمعة

 وفدددي الفلسدددطينية المقاومدددة قددددرات أن اإلسدددالمي، الجهددداد حركدددة فدددي القيدددادي الدددبطش، خالدددد أكدددد 
 خدالل عليده كاندت مدا أضدعاف تشدكل اليدوم باتدت لحركتده، العسدكري الجنداح القددس سدرايا مقدمتها
 معركددة ألي جدداهزة" المقاومددة إن وقددال. 2014 صدديف غددزة قطدداع علددى األخيددرة اإلسددرائيلية الحددرب
 .49"المجاهد شعبنا عن الدفاع في بسلوستست الصهيوني العدو من عليها تفرض

  دولددة فلسددطينية دون  بإقامددةوصددف رئدديس الددوزراء اإلسددرائيلي بنيددامين نتنيدداهو المطلددب الفلسددطيني
 .50بأنه "تطهير عرقي" إسرائيليينمستوطنين 



 2016 أيلول/ سبتمبر _________________________________________________________

   9       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  الخارجيدة األمريكيدة إليزابيدث تدرودوباسدم وزارة متحدثدة القالدت Elizabeth Trudeau  نحدن نختلدف"
اعتبدددار )نتنيددداهو( المعارضدددين للنشددداطات االسدددتيطانية أو يعتبرونهدددا عوائدددق فدددي وجددده بشددددة مدددع 

ت تددرودو اسددتخدام نتنيدداهو لعبددارة قالددو  السددالم، دعدداة للتطهيددر العرقددي لليهددود فددي الضددفة الغربيددة".
هددددذه المسددددألة عددددن طريددددق  "التطهيددددر العرقددددي"، أمددددرا  "غيددددر الئددددق وغيددددر مفيددددد"، داعيددددة إلددددى حددددل  

 .51ين األطراف المعنية""المفاوضات ب
  بلد  عددد المبداني  :لهقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لسمم المتحدة )أوتشا(، في تقرير"

مبنددى، أي مددا يزيددد علددى مثلددي عدددد المبدداني التددي  223إلددى  2016التددي هدددمت منددذ مطلددع العددام 
فلسدطينيا ،  61، استشدهد 2016أشدار إلدى أنده "مندذ مطلدع العدام و برمتده".  2015هدمت خدالل العدام 

 :قدال تقريدر أوتشداو  طفال ، في سياق هجمات وهجمات مزعومة فدي الضدفة الغربيدة". 16من بينهم 
يومددا  فقددط. وتفيددد السددلطات فددي  14فتحددت السددلطات المصددرية معبددر رفددح  2016"منددذ مطلددع العددام 

نددددد فددددتح شددددخت مسددددجلين وينتظددددرون العبددددور ع 27,000قطدددداع غددددزة بددددأن هندددداك مددددا يزيددددد علددددى 
 .52المعبر"

   ن تقريددر صددادر عددن لجنددة الحريددات التابعددة لنقابددة الصددحفيين الفلسددطينيين أن عدددد االنتهاكددات بددي
 سدددنة، خدددالل النصدددف األول مدددن انتهاكدددا   233للحريدددات الصدددحفية مدددن قبدددل االحدددتالل وصدددل إلدددى 

2016
53. 

  120 إبددال  م  "تدد ،طلددب عدددم ذكددر اسددمه ،لوكالددة فددرانس بددرسد فدديجن لددر و و فددي منظمددة  موظددفقددال 
لغدداء عقددودهم إالعالميددة )وورلددد فدديجن( فددي قطدداع غددزة  ةمددن المددوظفين العدداملين فددي منظمددة الرؤيدد

 .54ووقف كافة المشاريع التي تدعمها المنظمة في القطاع" ،رسميا  
  رة مددددن الفصددددل العنصددددري تجدددداوز عدددددد المدددددن والقددددرى اإلسددددبانية التددددي عب ددددرت عددددن أنهددددا "متحددددر 

 .55اإلسرائيلي" الخمسين
  للمددرة األولدددى ،8/9/2016فدددي أفددادت صدددحيفة "إسددرائيل اليدددوم" أن الكددونجرس األمريكدددي احتضددن، 

 أس. توجيده الددعم لالسدتيطان اإلسدرائيلي فدي الضدفة الغربيدة، ومناهضدة حركدة بدي دي بغدرض مؤتمرا  
من بين المشاركين أعضاء من المجلس االستيطاني في الضفة الغربية، وعدد  نإ الصحيفةوقالت 

 .56أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري من
 10/9/2016، السبت

 قدال يدوني بدن منداحيم Yoni Ben-Menachem، ضدابط وال ،الخبيدر اإلسدرائيلي فدي الشدؤون العربيدة
 السلطة إن رئيس في مقال بموقع نيوز ون اإلسرائيلي، ،سابق في جهاز االستخبارات اإلسرائيليةال

ط كبيددرة مددن مصددر واألردن إلرجدداء االنتخابددات المحليددة، محمددود عبدداس تعددرض لضددغو  ةالفلسدطيني
 .57خشية فوز حركة حماس
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  إن 200قددال عضددو اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتح جبريددل الرجددوب، فددي تصددريح لراديددو بيددت لحددم ،
 أوحركدة فدتح، والددحالن فصدل مدن الحركدة علدى قضدايا قتدل  إلدىأموال الخليج لن تعيد الددحالن "

فدتح لدديس  إلدىومددخل دحددالن للعدودة  ...ثار بمنصددبه واالسدتقواء بالخدارجسدتاالو  ،مشداركة فدي قتدل
العربية، وحتى الرباعية العربية قالت لنا أن الدحالن غير مطروح  األنظمةالدول العربية، ودهاليز 

"اللددي بددو يصددير رئديس للشددعب أردف قدائال : وحددول خالفدة دحددالن للدرئيس عبدداس  ."علدى الطاولدة
وعدددن  ن عدددايش بندددا، مدددش فدددي عاصدددمة مدددا حددددا عدددارف هللا ويدددن حططهدددا".الفلسدددطيني الزم يكدددو 

 حسددنأالرباعيددة العربيددة مددن بعددد وسدداطاتها لترتيددب البيددت الفتحدداوي، قددال الرجددوب "تقعددد وتسددكت 
 .58لها"

  بعد أن دهسها مستوطن يهودي قدرب بلددة الخضدر غدرب أعوام 4تبل   فلسطينية طفلةاستشهدت ،
 عامدددا   16فتدددى فلسدددطيني يبلددد   كمدددا استشدددهد لصدددحة الفلسدددطينية.مديندددة بيدددت لحدددم، بحسدددب وزارة ا

 .59شرق مخيم البريج في وسط القطاع اإلسرائيليبرصات الجيش 
  أكد مؤتمر التضدامن الددولي فدي جندوب إفريقيدا دعمده المطلدق للشدعب الفلسدطيني وقضديته العادلدة

محمدد ومحمدود البلبدول  الشدقيقين خصوصدا  وأسراه، مشيدا  بصمود األسرى المضربين عن الطعدام، 
وشارك في المؤتمر، الذي نظمه اتحاد التعليم الصحي وتحالف العمال في مديندة  ومالك القاضي.

ِكمبرلددي بجندددوب إفريقيددا، رئددديس وزراء مقاطعددة الكيدددب الشددمالي، ومفدددوض العالقددات الدوليدددة العدددام 
 African National Congress (ANC)فريقدي المدؤتمر الدوطني اإل بدالحزب الشديوعي، وقدادة حدزب

—والحددزب الشدديوعي، واتحدداد نقابددات العمددال، واتحدداد التعلدديم الصددحي، وتحددالف العمددال  ،الحدداكم
 .60إضافة إلى رئيس المجلس اإلسالمي ومعاونيه —على مستوى المقاطعة

 11/9/2016، األحد

  ة "عدددازمون علدددى المضدددي قددددما  فدددي المسدددير  إنندددامحمدددود عبددداس، الفلسدددطينية  السدددلطةرئددديس قدددال
 قراطيددة علددى المسددتويات كافددة، رغددم مددا يعترضددها مددن عقبددات، ألنهددا مصددلحة عليددا لشددعبنا".و الديم

في كلمة مسجلة لمناسبة حلول عيد األضحى المبارك، بثها تلفزيون فلسطين، "أن  عباسوأضاف 
احتدرام  األيام المقبلة ستؤكد هذا التصميم لخدمة أبناء شعبنا مهما كانت العقبدات والعراقيدل، مؤكددا  

 .61موقف القضاء في هذا المجال"
  قددال صددائب عريقددات، أمددين سددر اللجنددة التنفيذيددة لمنظمددة التحريددر الفلسددطينية، إن رئدديس الددوزراء

اإلسددرائيلي، بنيدددامين نتنيدداهو، "تجددداوز كدددل الخطددوط الحمدددراء"، باعتبددداره أن المطالبددة بإيقددداف بنددداء 
 .62راضي الفلسطينية، "تطهير عرقي"ات اإلسرائيلية ورحيل المستوطنين عن األعمر المست

 المحكمدددة اإلسدددرائيلية العليدددا حكمدددا  يجيدددز إطعدددام األسدددرى المضدددربين عدددن الطعدددام قسدددريا   أصددددرت، 
جبارهم على تلقي العدالج الطبدي حتدى فدي حدال اعترضدوا علدى ذلدك. ورفضدت المحكمدة التماسدا   وا 
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ق لسطباء وال غيرهم فرضده، دم لها ينت على أن اإلطعام القسري هو حكم غير شرعي، وال يحقُ 
وزعمددت أن هددذا القددانون يخدددم المصددلحة الجماهيريددة دون أن يمددس بحددق اإلنسددان بالحيدداة الكريمددة 

 .63وحرية تعبيره
 12/9/2016، اإلثنين

  أبددددت شدددبكة التواصدددل االجتمددداعي فددديس بدددوك اسدددتعدادها للتعددداون مدددع السدددلطات اإلسدددرائيلية فدددي
وأجددرى وزيددر األمددن الددداخلي اإلسددرائيلي  .ريض علددى اإلرهدداب""التحبدددمواجهددة مددا تصددفه "إسددرائيل" 

 "إسدرائيل"،، لقاء مع مسؤولين كبار في فيس بدوك يدزورون إيليت شاكيد عدلووزيرة ال ،جلعاد أردان
وذكدرت اإلذاعدة اإلسدرائيلية أن الطدرفين اتفقدا علدى  .بحضور مندوبين عدن الشدرطة والنيابدة العامدة

 .64ضامين تحريضية"توطيد التعاون بهدف شطب "م
  الددوطني وملحددن أناشدديد الثددورة الفلسددطينية مهدددي سددردانة، الددذي وافتدده  المناضددلنعددت حركددة فددتح

 .65المنية في مستشفى فلسطين بالقاهرة بعد صراع مع المرض
 13/9/2016، الثالثاء

  ال سدددديما دول االتحدددداد ،رامددددي الحمددددد هللا "علددددى المجتمددددع الدددددوليالفلسددددطيني قددددال رئدددديس الددددوزراء 
الدولددددة الفلسددددطينية، ووقدددف االسددددتيطان ومحدددداوالت  إقامدددةاألوروبدددي، اتخدددداذ خطدددوات جديددددة لدددددعم 

بدولددة واحدددة بنظددام  األمددرالدددولتين، وكددي ال ينتهددي  ، إلنقدداذ حددل  شددرعنتهفددي  اإلسددرائيليةالحكومددة 
 .66فصل عنصري"

  ع مدذكرة تفداهم مدع الدوزير حسدين الشديخ توقيدالفلسدطينية أعلن رئيس الهيئة العامدة للشدؤون المدنيدة
فددي بيددان صددحفي،  ،وصددف الشدديخو  الحكومددة اإلسددرائيلية حددول تنظدديم قطدداع الطاقددة فددي فلسددطين.

"التاريخية"، مدن حيدث نقدل صدالحيات الكهربداء للحكومدة الفلسدطينية، بمدا فدي ذلدك بددمذكرة التفداهم 
سدددطيني كدولدددة نقطدددة(، والتعامدددل مدددع الجاندددب الفل 230حدددو نالدددتحكم الكامدددل بنقددداط الدددربط والقطدددع )

 .67مستوردة للطاقة، وليس كأفراد، كما كان معمول به في السابق
 أن النقابات لن ترضى أن يدتم تسدديد  ،األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين ،أكد شاهر سعد

وقددال سددعد إندده لدديس لديدده علددم  ."إسددرائيل"ديددون الكهربدداء مددن مسددتحقات العمددال الفلسددطينيين لدددى 
والدددذي تحددددثت األنبددداء أنددده يتعلدددق بتوقيدددع اتفاقيدددة بدددين السدددلطة  ،الدددذي يدددروج لددده بطبيعدددة االتفددداق

 .68لتسديد ديون الكهرباء "إسرائيل"و الفلسطينية
 الخدات لشدؤون المفقدودين وأسدرى الحدرب ليدؤور لوتدان  سدرائيليمنسق رئيس الدوزراء اإل قالLior 

Lotan تمثدل بداإلفراج عدن أسدرى وي ؛دلبدإبرام صدفقة تبداإسدرائيليا   ا  عرضد تحركة حماس رفضد إن
، وكددذلك تسددليم جثددث الشددهداء، مقابددل إخددالء حمدداس 2014 سددنةفددي عدددوان الحددرب الفلسددطينيين 

 .69"جثث الجنود"دبالقطاع، باإلضافة ل سرائيليينسبيل األسرى اإل
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 14/9/2016، األربعاء

  لدى مدذكرة التفداهم التدي فدي مبندى وزارة الخارجيدة األمريكيدة ع "إسدرائيل"وقعت الواليات المتحدة مدع
علدى شدرط  "إسدرائيل"بعدد أن وافقدت  سدنوات، 10أضدخم صدفقة أسدلحة تمتدد لمددة  "إسرائيل"أعطت 

مدددن  مئدددات الماليدددين مدددن الددددوالرات إلدددى صدددناعات السدددالح األمريكدددي بددددال   ضدددي ضدددخ  تأمريكدددي يق
مددارك ألمريكيددة وبحسددب الندداطق باسددم وزارة الخارجيددة ا إنفاقهدا علددى صددناعات السددالح اإلسددرائيلي.

عل ددددق رئدددديس الحكومددددة و  سددددنوات. 10مليددددار دوالر علددددى مدددددى  38فددددإن قيمددددة االتفدددداق تبلدددد  تددددونر 
بالقول إنه "سيساعدنا على االستمرار في بناء قوتنا مذكرة التفاهم اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو على 

از مهددم جدددا  لدولددة الصددواريخ، وهددذا، بددالطبع، إنجدد العسددكرية، واالسددتمرار فددي تطددوير دفاعنددا ضددد  
"إسرائيل" سدتقدم دن المساعدات العسكرية األمريكية لإقال الرئيس األمريكي باراك أوباما و  إسرائيل".

وأضدداف: إن حزمددة المسدداعدات تؤكددد أن  ألمددن "إسددرائيل" فددي جددوار مددا زال خطيددرا . ا  مهمدد اما  سددهإ
 .70ه الشك"التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل ال يضعف وال يتسرب إلي"
  قددال الدددرئيس األمريكددي بددداراك أوبامددا إنددده سيواصدددل الضددغط مدددن أجددل التوصدددل لحددل الددددولتين فدددي

"توجهددددات مزعجددددة للغايددددة علددددى األرض تقددددوض هددددذا  مددددن رغمبددددالالصددددراع اإلسددددرائيلي الفلسددددطيني 
 .71الهدف"

  ين مدن العبريدة أن الشدرطة اإلسدرائيلية نجحدت فدي اعتقدال ثالثدة فلسدطيني ريشديت بيدتذكرت إذاعدة
خدالل سدنة  سيارة جيب رباعي الددفع لقطداع غدزة مئةفي تهريب أكثر من  بعالقتهمالنقب لالشتباه 

 .72استخدامها في األعمال العسكريةبغرض  ،لصالح حركة حماس وذراعها العسكري، 2016
  ،اإلسددرائيلي أفيجدددور ليبرمددان أصدددر أوامددر صددريحة  دفاعوزيددر الدد أنكشددفت القندداة العبريددة الثانيددة

مبعددوث األمددم المتحدددة  ،نيكددوالي مالدينددوفللمؤسسددة العسددكرية بقطددع العالقددات وعدددم التعدداون مددع 
بعدددددد انتقدددددادات حدددددادة وجههدددددا مالديندددددوف لسياسدددددات "إسدددددرائيل" بشدددددأن "مكافحدددددة ، للشدددددرق األوسدددددط

 .73اإلرهاب"
 15/9/2016، الخميس

 مفتوحدة فدي سددلطة ذكدرت صدحيفة هدسرتس العبريدة أن مدا يسدمى "صددندوق الحفداظ علدى المنداطق ال
زعددم  ،مشددروع حفددر نفددق ألددف دوالر( 264شدديكل )نحددو مليددون  مددن" سدديمول بددأكثر إسددرائيلأراضددي 

 .74أنه سياحي تحت حي وادي حلوة في سلوان
 التوقيع عليها مع الواليات  التي تم   مذكرة التفاهميعلون  هاإلسرائيلي السابق موشي دفاعوزير ال انتقد

"معهد واشنطن لشؤون الشرق األوسط" في الواليات المتحدة، تطرق وفي محاضرة له في  المتحدة.
مليددار دوالر  38وقددال فددي محاضددرته إندده ال يعتقددد أن مبلدد   إنهددا غيددر كافيددة.بددالقول  مددذكرةالإلددى 
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فإندده يتوجددب التفكيددر امن بسددلم  ،سددوف تددزود "إسددرائيل" بالقدددرات واالحتياجددات الالزمددة. وبحسددبه
 .75ن ما يجب شراؤه وما يجب التنازل عنهأولويات، واتخاذ قرار بشأ

  فددي السددنوات  %50قددال البنددك الدددولي إن المسدداعدات األجنبيددة للسددلطة الفلسددطينية هبطددت بنحددو
الددثالث األخيددرة، وهددو مددا يفددرض ضددغوطا  شددديدة علددى الموازنددة ويضددع نظددام المعاشددات علددى شددفا 

بندددك الددددولي: "آفددداق االقتصددداد الغربيدددة وقطددداع غدددزة فدددي ال الضدددفةوقالدددت مدددديرة مكتدددب  االنهيدددار.
الفلسددطيني تبعدددث علددى القلدددق، ومدددا لددذلك مدددن تددداعيات وانعكاسدددات خطيدددرة علددى الددددخل والفدددرت 

. وأضدددافت: "يدددؤثر ذلدددك لددديس فقدددط علدددى قددددرات السدددلطة الفلسدددطينية علدددى تقدددديم الخددددمات "والرفددداه
 .76ار")بل( قد يؤدي أيضا  إلى مشاكل اقتصادية أوسع وزعزعة االستقر  ،لمواطنيها

  أجمددع أعضدداء مجلددس األمددن علددى انتقدداد االسددتيطان اإلسددرائيلي واعتبددار أندده غيددر قددانوني ويشددكل
تهديدددا  لحددل الدددولتين، مددن دون تحديددد خطددوات لوقفدده، وذلددك فددي جلسددة شددارك فيهددا األمددين العددام 

هو تصدريح رئديس الدوزراء اإلسدرائيلي بنيدامين نتنيدا هرفضأعلن حيث  ،لسمم المتحدة بان كي مون
اإلسددرائيليين،  بددأن معارضددة الفلسددطينيين التوسددع االسددتيطاني إنمددا هددي تأييددد للتطهيددر العرقددي ضددد  

 . 77وقال إن موقف نتنياهو "مشين وغير مقبول"

  قطداع غدزة، فدي أحددث محاولدة  إلدىناشطة مدن جنسديات مختلفدة مدن برشدلونة  نيثالث نحوأبحرت
واألسدطول الددذي انطلدق مدن برشدلونة يحمددل  .علدى القطداع "إسددرائيل"تفرضده  الدذيلكسدر الحصدار 

والنساء اللواتي أبحرن على متن سفينتْين يتحدرن من دول عدة، مثل  .غزة" إلىاسم "سفينة النساء 
 ة التي حازت جائزة "نوبل للسالم"الناشطبينهن فريقيا وماليزيا، إج وجنوب يالواليات المتحدة والنرو 

rigan MaguireMairead Cor وايرجما كوريجانمايريد 
78. 

 16/9/2016، الجمعة

 محمددد ثلجددي كايددد الرجبددي فددي منطقددة تددل رميدددة وسددط  ميدددانيا   أعدددمت قددوات االحددتالل اإلسددرائيلي
بدددزعم  القددددس،فدددي  العمدددودفدددي منطقدددة بددداب  (يحمدددل جدددواز سدددفر أردندددي)سدددعيد عمدددرو ، و الخليدددل
رس موسددى محمددد خضددور، فددا ميدددانيا   أعدددمت قددوات االحددتالل كمددا تنفيددذ عمليددة طعددن. تهمددامحاول

 أربدعة كريدات عمر خطيبته، بنيران االحتالل التي انهمرت على سيارتهما قدرب مددخل مسدت وأصيبت
 .79في الخليل

  استقبل رئيس المكتدب السياسدي لحركدة حمداس خالدد مشدعل، إلدى جاندب عددد مدن أعضداء المكتدب
التنفيدددذي للجندددة هشدددام السياسدددي للحركدددة، رئددديس لجندددة االنتخابدددات المركزيدددة حندددا ناصدددر والمددددير 

فدي تصدريح صدحفي، أن لجندة االنتخابدات  ،وذكدرت الحركدة كحيل، في العاصمة القطرية الدوحدة.
إجدراء  وقدف أطلعت قيادة الحركة على حيثيات القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بشدأن قدرار

للحركددة علدى موقفهددا وبدي ن التصدريح تأكيددد لجندة االنتخابدات  .8/10/2016نتخابدات المحليدة فددي اال
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السددابق بددااللتزام بقددرار المحكمددة وأملهددا فددي أال يددؤثر هددذا القددرار علددى اسددتئناف إجددراء العمليددة فددي 
 .80أقرب وقت ممكن

  حمداس صدالح البردويدل مدن أهميدة حدديث قيدادات ووسدائل إعدالم االحدتالل  حركدةقلل القيادي في
ذلددك "مجددرد  عددد  ادل أسددرى جديدددة، و اإلسددرائيلي عددن رفددض حمدداس لمقترحددات إسددرائيلية لصددفقة تبدد
وقددال البردويددل: "لددم يحصددل أي حددوار  معلومددات يطلقهددا االحددتالل لالسددتهالك الددداخلي لدديس إال".

 وشدددد البردويددل علددى أن ".بددين حمدداس واالحددتالل ال مباشددر وال غيددر مباشددر حددول األسددرى إطالقددا  
إال بعد اإلفراج عن أسرى  أحياء  أو  يتم أي حديث عن تبادل األسرى أمواتا   أال"موقف حماس هو 

 .81"صفقة شاليط المحررين، والذين تمت إعادة اعتقالهم، وعددهم يفوق الخمسين أسيرا  
  دداد وزيددر الداخليددة الفلسددطيني السددابق صدنفت وزارة الخارجيددة األمريكيددة ذي  دوليددا   إرهابيددا  "فتحددي حم 

اد لحم د ،صدلةالأو ذات  ،التابعدةُتحظر جميع الممتلكات ". ونتيجة لهذا التصنيف، "تصنيف خات
دد  ."ادوتصددبح خاضددعة لسددلطة الواليددات المتحدددة، ويحظددر بصددفة عامددة تعامددل أي أمريكددي مددع حم 

دد كبيددرا   وأضددافت الخارجيددة: "بصددفته مسددؤوال   اد فددي نشدداط الحركددة اإلرهددابي فددي حمدداس، شددارك حم 
 .82"واشنطن بأنها منظمة إرهابية أجنبية تصنفهالحماس، التي 

 البنداء فدي المسدتعمرات،  أعمدالحدول  اإلسدرائيلي لإلحصداءالمكتب المركدزي  نشرهاانات بي أظهرت
وحددددددة اسدددددتيطانية فدددددي  1,195، بددددددء العمدددددل ببنددددداء 2016 سدددددنةمدددددن  األولفدددددي النصدددددف  أنددددده تدددددم  

 ، حيدددث تدددم  2015 سدددنةمقارندددة بالنصدددف الثددداني مدددن  %40المسدددتعمرات، مدددا يشدددكل زيدددادة نسدددبتها 
 .83استيطانيةوحدة  850ببناء  المباشرة

 17/9/2016، السبت

  المكتدددب السياسدددي لحركدددة حمددداس موسدددى أبدددو مدددرزوق كدددل مدددا أشددديع عدددن أن لجندددة عضدددو نفدددى
 ،عن مخرجات للمسائل المرفوعة أمدام محكمدة العددل العليدامع حماس االنتخابات المركزية تبحث 

مددرزوق  وأكددد أبددو .ألن لجنددة االنتخابددات هددي جهددة محايدددة ولدديس لهددا عالقددة بددأي تنددازع أمددام المحكمددة
 .84بأنه قرار سياسي ،على موقف الحركة من قرار محكمة العدل العليا بإيقاف االنتخابات المحلية

  ددوزيددر الداخليددة الفلسددطيني السددابق، قلددل اد، مددن عضددو المكتددب السياسددي لحركددة حمدداس فتحددي حم 
دا  أن القرار "لن يرهبندا أهمية قرار الخارجية األمريكية بإدراجه على الئحة "اإلرهاب األجنبي"، مؤك

 .85ولن يثنينا عن خدمة أبناء شعبنا والدفاع عن حقوقه العادلة مهما كلفنا ذلك من ثمن"
  خالل كلمة ألقاها أمام قمة دول حركة عدم االنحياز ،محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينيةقال 

Non-Aligned movement (NAM)  نتطلدددع لددددعمكم : فدددي جزيدددرة مارغريتدددا الفنزويليدددة، 17الدددد"
، ويندددزع الدددذرائع مدددن للمبدددادرة الفرنسدددية لعقدددد المدددؤتمر الددددولي للسدددالم، وبمدددا ينهدددي الصدددراع جدددذريا  

 .86المتطرفين ودعاة اإلرهاب، فنحن نريد السالم للجميع دون استثناء"
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  أفدداد محاميددا هيئددة شددؤون األسددرى، مدددير الوحدددة القانونيددة إيدداد مسددك وطددارق برغددوث، بددأن حالددة
بهددا األسددرى الثالثددة المضددربون عددن الطعددام؛ مالددك القاضددي والشددقيقان  أصدديبر صددحي تددام انهيددا

 .87محمد ومحمود البلبول، وبأن األجهزة الداخلية ألجسامهم في تسكل وضمور، ما يهدد حياتهم
  كمددا شددهيد بيددنهم أردنددي وسددوداني،  100إلددى  2016ارتفددع عدددد شددهداء انتفاضددة القدددس منددذ بدايددة

تحتجدز سدلطات االحدتالل . و شدهيدا   245إلدى  2015ول/ أكتدوبر األهداء مندذ تشدرين رتفع عدد الشا
غدزة قطداع فدي أنفداق المقاومدة فدي  استشدهدوا شدهيدا   19يضاف إلى شهداء االنتفاضة  .جثمانا   15

 .88عمليات التجهيز واإلعدادخالل 
  مدر أ ألدف 26 رتأصددسدلطات االحدتالل  إنوالمحدررين فدي تقريدر لهدا،  األسدرىقالت هيئة شؤون

تزايدددت بنسدددبة  2016سددنة خددالل  اإلداريددةن االعتقدداالت ذكددرت أ، و 2000 سددنةمنددذ  إدارياعتقددال 
 اإلداريدين، ما رفع عدد المعتقلدين 2014 سنةعن  %100 إلى، ونسبة تصل 2015 سنةعن  50%
  .89منهم قد جدد لهم االعتقال ألكثر من مرة واحدة %60ن أ، و معتقال   750ما يقارب  إلى
 18/9/2016، األحد

  بجدراح فدي عمليدة طعدن فدي  ا  إسدرائيلي بجدراح بالغدة بعدد أن أصداب ضدابطا   فلسدطينيأصيب شداب
االحددتالل فتدداة فلسددطينية قددرب مدينددة نددابلس  اعتقلددت قددوات. كمددا جنددوب بيددت لحددم ،فددراتإة عمر مسددت

 .90، ومحاولة تنفيذ عملية طعن(سكين)بدعوى حيازتها آلة حادة 
 محمود عباس إن الشباب الفلسطيني يحمل السكاكين وينفذ عمليات  الفلسطينية قال رئيس السلطة

فلسددطينيين فدددي فنددزويال: "كددل يددوم هنالدددك  وقددال عبددداس، خددالل لقائدده طالبددا   بسددبب فقدددان األمددل.
شدهداء وأطفدال يحملدون السددكاكين. األطفدال يحملدون السدكاكين مددن تلقداء أنفسدهم، وال تصددقوا مددن 

 .91فقد فقدوا األمل فقاموا يحملون السكاكين" ،تدفعهم وتحرضهم على ذلكهناك جهات  يقول إن
 وناشددطينطالددت العديددد مددن قيددادات  ،نفددذت الشددرطة اإلسددرائيلية حملددة مددداهمات واعتقدداالت واسددعة 

بيددددنهم رئدددديس التجمددددع، بددددزعم مخالفددددة قددددانون  )بلددددد( قراطيو الددددوطني الددددديم التجمددددع بددددارزين بحددددزب
 .92مع جملة وتفصيال  األحزاب، وهو ما نفاه التج

  معلقددددا  علددددى المسدددداعدات العسددددكرية األمريكيددددة رئدددديس الددددوزراء اإلسددددرائيلي بنيددددامين نتنيدددداهوقددددال ،
االجتماع األسبوعي لحكومته: "هذه هي أكبر رزمة من المساعدات التي تقدمها  لد"إسرائيل"، خالل

علددى عمددق ومتانددة العالقددات  الواليددات المتحدددة ألي دولددة فددي تاريخهددا، وهددذه االتفاقيددة تشددكل دلدديال  
وأكددد نتنيدداهو، أندده "لددم يعددرض علينددا أبدددا  مبلدد  أكبددر. لددم يعددرض  بددين إسددرائيل والواليددات المتحدددة".

دوالر إضددددددافي واحددددددد، ولددددددم تعددددددرض علينددددددا تكنولوجيددددددات خاصددددددة. هددددددذه تشددددددويهات  حتددددددىعلينددددددا 
 .93وافتراءات"
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   ة عمر عريضدة لمندع إخدالء مسدت ،تاللبينهم وزراء في حكومدة االحد ،عن حزب الليكود نائبا   25ع وق
قددرب مدينددة رام هللا، والعمددل علددى إقددرار قددانون "التنظدديم" الخددات بمنددع إخددالء أي  المقامددةعمونددا 

 .94ات مماثلةعمر مست
 تلبيتددده مددن مجمددل احتياجدددات  أعدددده المخددتت مدداهر الطبددداع، بددأن مددا تددم   ،أظهددر تقريددر اقتصددادي

وأوضدح التقريدر أن عددد الوحددات  فقدط. %16 بلد  نحدو 2014إعمار قطاع غزة في أعقداب حدرب 
، أي مدا ألدف دمدرت كليدا   11وحدة سدكنية، مدن أصدل  1,181السكنية التي تمت إعادة بنائها بلغت 

 جزئيدا   مدن المندازل المددمرة تددميرا   %50ا يدزال نحدو مدتددميره، و  مدن كافدة مدا تدم   %10.7يمثل فقدط 
 .95بحاجة إلى ترميمات وشديدا  

  في اجتماع يعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات ، جبران باسيلاللبناني ية وزير الخارجقال
ويستضدددديفه مقددددر األمددددم المتحدددددة فددددي نيويددددورك، ويخصددددت لموضددددوع التحركددددات الكبيددددرة لالجئددددين 

"البارحة حين سمعنا تصفيقا  لددى مطالبدة أحدد الحاضدرين بمدنح الجنسدية ألوالد المدرأة : والمهاجرين
جددة مددن أجنبددي، وأنددا أصددف ق معدده أيضددا ، وأقددول إن هددذا حددق ، ألن المددرأة ال تختلددف اللبنانيددة المتزو  

ألدف  400عن الرجل. ولكن ألن دستورنا هكذا، وتركيبتندا هكدذا، ولبنانندا هكدذا، ال أعطدي الجنسدية إلدى 
فلسددطيني. علينددا معرفددة أندده للحفدداظ علددى لبنددان ال بددد  مددن اسددتثناءات. ونسددتطيع القددول إندده يمكننددا 

ألن بلددددددنا سيصدددددبح فارغدددددا  عنددددددها مدددددن  ،اءهدددددا إال لحددددداملي الجنسددددديتين الفلسدددددطينية والسدددددوريةإعط
 .96اللبنانيين"

  كمدددا إنهددداء االحدددتالل اإلسدددرائيلي،  سدددنة 2017 سدددنةقدددررت قمدددة حركدددة دول عددددم االنحيددداز اعتبدددار
 - فلسدطينيلحدل الصدراع ال 2016المبدادرة الفرنسدية لعقدد مدؤتمر دولدي للسدالم قبدل نهايدة  هدادعم أعلندت

فلسدطين، حتدى امن، بدأن تبدادر  كما طالبت القمة جميدع الددول التدي لدم تعتدرف بدولدة اإلسرائيلي.
 .97لالعتراف

 19/9/2016، اإلثنين

  اإلبراهيمدي فددي  مسدجدقدوات االحدتالل النددار عليهمدا بددم بدارد، قدرب ال إطدالقجدراء  شداباناستشدهد
شرطة االحدتالل الندار علدى شداب فلسدطيني بعدد أطلقت كما  الخليل. بزعم محاولتهما طعن جنود.

 .98باب الساهرة بالقدسعند تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين اثنين، 
 فدددي قمدددة األمدددم المتحددددة لالجئدددين  خدددالل كلمتددده ،رامدددي الحمدددد هللا الفلسدددطيني أكدددد رئددديس الدددوزراء

عدادل وشدامل لقضدية الجئدي  تحقيدق حدل  والمهاجرين في مقر األمم المتحدة في نيويورك، ضدرورة 
194لقرار األمم المتحدة  فلسطين بما يضمن حقهم في العودة وفقا  

99. 
  زيتونة" أن السفينة "و "للسفينتين النسائيتين المتجهتين إلى قطاع غزة "أمل المنظمةأعلنت الجهات

مددن الناشددطات  15 جاكسدديو فددي جزيددرة كورسدديكا الفرنسددية، وعلددى متنهدداأالثانيددة وصددلت إلددى ميندداء 
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والشخصيات النسوية التي تعتزم كسر الحصار عن القطاع، في وقت جرى فيه التأكيد على وجود 
 .100نية الستبدال "أمل" التي أصيبت بعطل فني

  ان وطالبتهدا بتقدديم توضديحات حدول ظدروف األردنية السفيرة اإلسرائيلية في عم د الحكومةاستدعت
رو، برصددددات الجدددديش اإلسددددرائيلي فددددي القدددددس يددددوم الجمعددددة مقتددددل المددددواطن األردنددددي سددددعيد العمدددد

16/9/2016
101. 

 20/9/2016، الثالثاء

  عيسى سالم محمود طرايرة جراء إطالق قوات االحتالل اإلسدرائيلي الندار  الفلسطيني الفتىاستشهد
وزعددم جدديش االحددتالل بددأن الفتددى  أثندداء وقوفدده علددى مدددخل بلدددة بنددي نعدديم شددرق الخليددل.فددي  عليدده

 .102تنفيذ عملية طعن اقترب من نقطة للجيش على مدخل بلدة بني نعيم محاوال  
 وقدال النداطق  .إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لحركة حماس في غزةتم  الجيش اإلسرائيلي إنه  قال

ف أنهددا لددم وأضددا جددو منددذ إقالعهددا.الجدديش إنهددا كانددت تحددت مراقبددة تامددة مددن قبددل سددالح الباسددم 
 .103غزةتخترق األجواء اإلسرائيلية وأنها أسقطت داخل أجواء 

  أس "منظمدة  دي حركة المقاطعة العالمية لدد"إسرائيل" بدي إيليت شاكيداإلسرائيلية  عدلوزيرة العد ت
قولهددا فددي  شدداكيدال اإلسددرائيلي عددن اونقددل موقددع و  إرهابيددة، يجددب علددى إسددرائيل إحبدداط جهودهددا".

 تمر "الصددندوق القددومي إلسددرائيل" فددي نيويددورك إن "حركددة المقاطعددة تحفددر أنفاقددا  خطابهددا أمددام مددؤ 
 .104تشبه األنفاق التي تحفرها حماس على حدود قطاع غزة" ،لتقويض أركان دولة إسرائيل

 تسدددتند ألعمدددال الرصدددد والتوثيدددق التدددي يواصدددلها مركدددز الميدددزان لحقدددوق  التدددي ،تشدددير اإلحصدددائيات
ي دامددرة تجدداه مراكددب صددي 93أطلقددت قددوات االحددتالل النددار  2016ع أندده منددذ مطلددإلددى اإلنسددان، 
 37صددديادا ، فدددي حدددين اسدددتولت علدددى  119صددديادا ، كمدددا اعتقلدددت  13، أصددديب خاللهدددا قطددداع غدددزة

 .105قاربا  

  قددال الشدديخ تمدديم بددن حمددد آل ثدداني، أميددر دولددة قطددر، "ال تكتفددي حكومددة إسددرائيل بددرفض قددرارات
. "الشدددامل العربيدددة، بدددل تعمدددل علدددى فدددرض سياسدددة األمدددر الواقدددعالشدددرعية الدوليدددة ومبدددادرة السدددالم 

فدي لسمدم المتحددة: " للجمعيدة العامدة 71كلمتده أمدام المدداوالت العامدة للددورة  خدالل وأضاف قائال ،
صمت العالم وانشغال الدول العربية بقضاياها الراهنة، قدد يعتقدد قدادة إسدرائيل أنهدم نجحدوا فدي  ظل  

بحقوقده أكثدر مدن  أي قضية، فالشعب الفلسطيني أكثر تمسدكا   فشلوا في حل  والحقيقة أنهم  ،سعيهم
أي وقت مضى، وال يمكن أن تقبل الشعوب العربية بأي نوع من تطبيع العالقدات مدع إسدرائيل مدع 

  .106عادل للقضية الفلسطينية" استمرار االحتالل لممارساته وقبل تحقيق حل  
  لفلسددطينيين سدديكونون بحالددة أفضددل إذا رفضددوا التحددريض األمريكددي بدداراك أوبامددا إن ا الددرئيسقددال

خددالل كلمتدده أمددام الجمعيددة العامددة لسمددم المتحدددة فددي  ،وأضدداف أوبامددا ."إسددرائيل"واعترفددوا بشددرعية 
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 "إسددرائيل"وطالددب أوبامددا  إلددى األبددد. تدددرك أنهددا ال يمكددن أن تحتددل أرضددا   "إسددرائيل"نيويددورك، أن 
 .107لسطينية من خالل عمليات االستيطانبوقف احتالل مزيد من األراضي الف

  في مؤتمر صحفي فدي نيويدورك علدى هدامش اجتمداع الجمعيدة  ،فرانسوا أوالند الفرنسيقال الرئيس
نما بدأت" ،العامة لسمم المتحدة  .108إن "المبادرة الفرنسية للسالم في الشرق األوسط لم تنتِه وا 

  عددن تعمددد القيددادتين السياسددية والعسددكريةكشددف تقريددر صددادر عددن المركددز الحقددوقي بتسدديلم النقدداب 
2014 حربطمس الحقائق والجرائم التي ارتكبت بحق قطاع غزة في  اإلسرائيليتين

109. 
 21/9/2016، األربعاء

  أصددديبت فتددداة برصدددات االحدددتالل الصدددهيوني، عقدددب إطدددالق الندددار عليهدددا علدددى حددداجز عسدددكري
 .110طعنبقلقيلية شرق القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية 

  المركزيدددة الفلسدددطينية أن الموعدددد المقدددرر إلجدددراء االنتخابدددات البلديدددة فدددي  االنتخابددداتأعلندددت لجندددة
رئدديس محكمددة العدددل العليددا القاضددي هشددام  أعلددن؛ بعددد أن أصددبح "غيددر قابددل للتطبيددق" 8/10/2016

الفلسدطينية،  طلدب النيابدة العامدة، التدي تمثدل الحكومدةقبول  ،لمحكمة استمرت دقائقل في جلسة، الحتو
األول  تشدددددرين 3 إلدددددىواسدددددتجابت المحكمدددددة "تأجيدددددل القدددددرار  .تأجيدددددل نظدددددر القضدددددية إلعدددددداد دفاعهدددددا

 .111المقبل"
 هللا  قال الناطق باسم حركة حمداس، سدامي أبدو زهدري، إن تأجيدل البدت فدي الحكدم بالمحكمدة العليدا بدرام

رطدددا  فدددي تعطيدددل العمليدددة فدددي قضدددية االنتخابدددات، ومدددا واكبددده مدددن أمدددور إجرائيدددة يؤكدددد أن هنددداك تو 
 جلسةالوبي ن أبو زهري، في لقاء متلفز عبر فضائية األقصى، أن غياب الحكومة عن  االنتخابية.

لتأجيدددل جلسدددة المحكمدددة، لددديس سدددوى  وطلبهدددا مدددن النيابدددة العامدددة أن تقددددم طلبدددا   ،21/9/2016فدددي 
 .112مخرج شكلي لتعطيل العملية االنتخابية

 مالددك القاضددي علقددوا األسددير ن الشددقيقين محمددد ومحمددود البلبددول و نددادي األسددير أن األسدديري أعلددن
بعدد التوصدل إلدى اتفداق يحددد اعتقدالهم  ،يومدا   سدبعينكثدر مدن ألستمر الذي اإضرابهم عن الطعام 

 .113اإلداري ويضمن عدم تجديده
  فدي  ، خدالل لقائهمداأوبامدا األمريكدي بداراك بنيدامين نتنيداهو الدرئيس اإلسدرائيلي رئديس الدوزراءشكر

تعددزز أمددن إسددرائيل "إنهددا  ، وقددال14/9/2016فددي  تددم  توقيهددا علددى مددذكرة التفاهمددات التددي، نيويددورك
وهو بأنده يجدب علدى إسدرائيل  ،بشكل ملموس وترسخ المبدأ الذي كنَت قد أكدَت عليه مرات عديدة

 .114"أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية من أي تهديد كان
 حافلددة تقددل نحددو سددبعمئة  17ا تددزال مدد، فيمددا فلسددطينيا   نحددو خمسددين حاجددا   غددزة وصددل إلددى قطدداع

آخددرين تنتظددر علددى الجانددب المصددري مددن معبددر رفددح البددري، وسددط شددكاوى مددن التضددييق وقسددوة 
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وتعطدديلهم  ،ومددنعهم مددن دخولدده ،مطددار القدداهرة الدددولي وعلددى الطددرق المؤديددة للمعبددر فددي التفتدديش
 .115خارجه لعدة ساعات

 " شددريط فيددديو كددان قددد صددوره التلفزيددون السددوري، يوثددق لعمليددة إعدددام  هاتسددلمعددن  "سددرائيلإأعلنددت
1965في سنة المرجة بدمشق  في ساحة Eli Cohenإيلي كوهين  اإلسرائيليالجاسوس 

116. 
 خطابددده أمددام الجمعيدددة العامدددة لسمدددم المتحددددة:  ، خددداللقددال الدددرئيس المصدددري عبدددد الفتدداح السيسدددي

أوجه نداء إلى الشعب اإلسرائيلي والقيادة اإلسرائيلية  ...النت المكتوب "اسمحوا لي أن أخرج عن
أنه "ما زال لدينا فرصة حقيقية إليجاد تحقيدق شدد على "، و الفلسطينيةللقضية  من أجل إيجاد حل  

، "الرائعددة"إياهددا بددد بالتجربددة المصددرية وواصددفا   السددالم وفددتح صددفحة مضدديئة فددي التدداريخ"، مستشددهدا  
 .117فلسطينيين، والمزيد من االستقرار لإلسرائيليين"للحقيق االستقرار "من أجل ت

 زيارتددده لنيويدددورك بمناسدددبة اجتمددداع الجمعيدددة  ، خددداللالدددرئيس المصدددري عبدددد الفتددداح السيسدددي التقدددى
خددالل ، أثندى السيسدديو  فدي المدينددة. البددارزةالعامدة لسمددم المتحددة، بممث لددين عدن الجاليددات اليهوديدة 

 والمددؤتمر اليهددودي العددالمي Bani Brett فيدده ممث لددون عددن جاليددة بنددي بريددت اللقدداء، الددذي شددارك
World Jewish Congress ومصر للقضاء على اإلرهداب فدي  "إسرائيل"، على التعاون الناجح بين

 .118شبه جزيرة سيناء
  أثبدت و  ،النار على شخت حاول اقتحام محيط السفارة اإلسرائيلية فدي أنقدرة التركيةأطلقت الشرطة

 .119وال صلة له بأي تنظيمات تحقيق السلطات التركية أن مهاجم السفارة مختل عقليا  
 غيدر مسدبوق" فدي  فدي تقريدر لده، إنده رصدد "ارتفاعدا   ،قال المرصد األورومتوسطي لحقدوق اإلنسدان

"بمددا يظهددر فرضددها  "،إسددرائيل"عمليددات إرجدداع المسددافرين القددادمين إلددى األراضددي الفلسددطينية عبددر 
فددإن المتابعددة الحقوقيددة للمرصددد األورومتوسددطي ، التقريددر وبحسددب ".الفلسددطينيينعلددى  عزلددة دوليددة
 ت، فيمدا شدهد2014 سدنةناشط ومناصر للشدعب الفلسدطيني خدالل  300نحو  "إسرائيل"تظهر منع 

شخصدية مندذ بدايدة  400مندع نحدو  مدن النشدطاء والمناصدرين، بينمدا تدم   320مندع نحدو  2015 سنة
2016

120. 
 22/9/2016، الخميس

 السددددلطة  أن ،المتحدددددة األمددددممدددن علددددى منصددددة  ،محمددددود عبدددداس أعلدددن رئدددديس السددددلطة الفلسددددطينية
 ،طالدب عبدداسكمدا  .الددولي األمدنمجلدس  أمداماالسدتيطان  ضدد   تطدرح مشدروعا   سدوفالفلسدطينية 
 .121بريطانيا باالعتذار عن وعد بلفور ،في خطابه

  والتددي  ،المدددارس الفلسددطينية فددي القدددس أنصددبري صدديدم  الفلسددطيني والتعلدديمأعلددن وزيددر التربيددة
للصدددمود فدددي وجددده  إضدددافيا   مليدددون دوالر دعمدددا   30تحتددداج إلدددى قرابدددة  ،تطبدددق المنهددداج الفلسدددطيني

وأشددار  .اإلغددالقوكددي تصددمد وتتجنددب  اإلسددرائيلي،المقدمددة لتبنددي المنهدداج  اإلسددرائيليةاإلغددراءات 
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مدرسدددة( مدددن مجمدددوع المددددارس  46) %14صدديدم إلدددى أن وزارة التربيدددة والتعلددديم تشدددرف فقددط علدددى 
وأخدرى تابعدة لبلديدة  ،الفلسطينية في القدس، في حين أن بقية المددارس تتدوزع بدين مددارس خاصدة

 .122اإلسرائيليةاالحتالل وتتبع لوزارة المعارف 
 فدددي  الفصدددائل الفلسدددطينية فدددي لبندددان، فدددي بيدددان صددددر عقدددب اجتماعهدددا فدددي سدددفارة فلسدددطين أكدددت

 مددن المخيمددات الفلسددطينية واسددتقرارها.أالوجددود الفلسددطيني والمحافظددة علددى علددى حمايددة  بيددروت،
اللبنانيددددة  األخويددددةفددددي لبنددددان وتعزيددددز العالقددددات  األهلدددديالفصددددائل حرصددددها علددددى السددددلم  وأكدددددت

ن عامدددل مدددن عوامدددل يالفلسدددطينيأن و  ،مدددن لبندددانأمدددن المخيمدددات هدددو جدددزء مدددن أن أالفلسدددطينية، و 
 .123األهلياالستقرار والسلم 

 نتنياهو، في كلمته أمدام الجمعيدة العامدة لسمدم المتحددة فدي  بنيامينرئيس الحكومة اإلسرائيلية  قال
بددورها تطمدح لتطبيدع  "إسدرائيل"ن ا  كدولة عددو، و  "إسرائيل"نيويورك، إن الدول العربية لم تعد ترى 

الكنيسدت، ودعا نتنيداهو الدرئيس الفلسدطيني محمدود عبداس إلدى إلقداء خطداب أمدام  العالقات معها.
لقدداء خطدداب في رام هللا إلددىندده مسددتعد للقدددوم أزاعمددا    ا يددزال يددؤمن بحددل الدددولتين.مدد، وزعددم أندده هدداوا 

والسدلطة الفلسدطينية، وأن هدذه  "إسدرائيل"هر الخدالف بدين و ات ليسدت جدعمر وزعم نتنيداهو أن المسدت
 .124شروط مسبقةالنقطة قابلة للتفاوض، داعيا  الرئيس الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات دون 

  دور ليبرمان قوله إن المواجهة المستقبلية جال اإلخباري عن وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيانقل موقع و
عددن أي نتددائج  ، بعيدددا  "إسددرائيل"مددع حركددة حمدداس فددي غددزة يجددب أن تنتهددي بحسددم واضددح لصددالح 

، (2014)فدي غدزة  والجدرف الصدامد (2006)أن الحربين السابقتين: لبنان الثانيدة  في ظل   ؛ضبابية
وزعدددم ليبرمدددان أن نظريتددده للحدددرب القادمدددة مدددع حمددداس  دهدددا أحدددد.رْ عسدددكرية لدددم يُ  شدددهدتا أحدددداثا  قدددد 

علدى أي أحدد فدي العدالم أن يسدأل: لصدالح مدن انتهدت الحدرب   ا  واضحة، ويجب أن يكون محظور 
 .125مع العلم أن الحسم العسكري لديه معان كثيرة وتفسيرات عديدة

 لحقوق اإلنسان من استهداف سلطات االحتالل اإلسرائيلي للقطاع التجاري في  حذر مركز الميزان
 سددنة، فددإن القطدداع التجدداري يشددهد منددذ مطلددع (غددزة)صددناعة التجددارة و الحسددب غرفددة ب. و غددزةقطدداع 
تداجر،  100هجمة شرسة تجاه التجار والتجارة، حيث اعتقلت قدوات االحدتالل مدا يزيدد علدى  2015

لكبدار رجددال  منهددا تصدريحا   160 ؛مدن التجددار %40يمثلدون نسددبة  ،اجرا  تدد 1,660وسدحبت تصداريح 
تمنددع دخددول العديددد مددن المددواد و شددركة مددن التعامددل بالتجددارة الخارجيددة،  200كمددا منعددت  .األعمددال

 .126مثل مواد الصناعة المعدنية، والكيميائية، وصناعة األثاث ،الخام والسلع الضرورية للصناعة
 بنتيجددة الرصددد والمتابعددة الدقيقددة، وفددي عمليددة  همديريددة التوجيدده أندد - انياللبندد أكدددت قيددادة الجدديش"

نوعية، تمك نت قوة تابعة لمديرية المخابرات صباحا  في حي الطوارئ داخل مخيم عين الحلوة، من 
 .127توقيف الفلسطيني عماد ياسين، المعروف بأمير داعش في المخيم المذكور"
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  وروبيدةفدي محكمدة العدددل األ مستشدارةالأوصدت European Court of Justice شاربسددتون إليندور 
Sharpston Eleanor من إزالة اسم حركدة حمداس مدن قائمدة االتحداد األوروبدي الخاصدة  بد   بأنه ال
قدددال إن إبقددداء  ،لمحكمدددة أدندددى فدددي الدرجدددة ،وهدددو مدددا يتفدددق مدددع حكدددم سدددابق اإلرهابيدددة،بالمنظمدددات 

 شاربسدتون بدأن ،وأفادت المحكمة فدي بيدانجراءات. اإلحماس على القائمة هو نتيجة ألخطاء في 
علددددى حقدددددائق وأدلددددة فدددددي المقدددداالت الصدددددحفية  يعتمددددددأكدددددت أن االتحدددداد األوروبدددددي "ال يمكددددن أن 

عددن القددرارات التددي تخلددت إليهددا السددلطات المختصددة، فددي دعددم  عوضددا   اإلنترنددت،ومعلومددات فددي 
 .128قرار يتعلق باإلدراج على القوائم"

 23/9/2016، الجمعة

  نظمددت حركددة حمدداس فددي شددمال قطدداع غددزة مسدديرة جماهيريددة حاشدددة نصددرة لسسددرى فددي سددجون
دد اد ضددمن قددوائم االحددتالل، وتنديدددا  بقددرار الخارجيددة األمريكيددة إدراج القيددادي فددي الحركددة فتحددي حم 

المصددددري أن تحريددددر األسددددرى الفلسددددطينيين مددددن سددددجون االحددددتالل النائددددب مشددددير وأكددددد  اإلرهدددداب.
 يطول، مخاطبا  األسرى "أبشروا فإن فدرجكم لدن يطدول وتحريدركم أماندة فدي أعناقندا".اإلسرائيلي لن 

 .129وشدد المصري موجها  حديثه لنتنياهو قائال  "لن ترى جنودك إال بتحرير أسرانا"
  اسدددتغل رئددديس الحكومدددة اإلسدددرائيلية بنيدددامين نتنيددداهو اجتمددداع الجمعيدددة العامدددة لسمدددم المتحددددة فدددي

فريقيدددا، قدددال إمدددن قدددادة دول  15وفدددي جلسدددة جمعتددده بنحدددو  فريقيدددة.إء دول نيويدددورك، للقددداء رؤسدددا
"أنا أؤمن أن باستطاعة إسرائيل أن تكون شريكة جيددة لكدم، التكنولوجيدا تغيدر كدل شديء،  :نتنياهو

وزراعة وتعليم، ونحن نريد مشداركتكم التكنولوجيدا التدي  والتكنولوجيا ليست اتصاالت فقط، بل طب  
بالنسبة لنا. إفريقيا هي قارة تنطوي على  تنياهو أنه "توجد لذلك أهمية كبيرة جدا  نملكها". وأضاف ن

بمدا يتعلدق  اسدتراتيجيا   لتغييدر توجههدا ومعاملتهدا حيدال إسدرائيل تشدكل تغيدرا   اإلمكانيدةدولة. إن  54
 .130"بمكانة إسرائيل الدولية

  هندسددي  بددإعالن مناقصددة لتنفيددذ حددل  اإلسددرائيلية قامددت  دفاعوزارة الددأن اإلسددرائيلي واال  موقددعأفدداد
سدمح لددمج الشدركات مناقصدة تلمنع محاوالت الحفر على طدول الحددود مدع قطداع غدزة، وال ،متقدم

 . 131وبناء جدران خرسانية سميكة ،الهندسة على عمق كبيرو العالمية المتخصصة في الحفريات 
 إلسرائيلية بنيامين نتنياهو في أعلن وزير الخارجية األمريكي جون كيري أنه التقى رئيس الحكومة ا

أن هنداك احتمداالت للتوصدل لتسدوية بشدأن و على هامش الجمعية العامة لسمم المتحددة،  ،نيويورك
وقددال كيددري فددي نهايددة اللقدداء إن "قلقددا  حقيقيددا  ينتابنددا حددول أمددن  القضددية الفلسددطينية خددالل شددهرين.

أخددددرى هددددو أولويددددة قصددددوى للواليددددات  المنطقددددة، الحاجددددة لالسددددتقرار وحمايددددة إسددددرائيل ودول حليفددددة
ويعددزز  ،المتحدددة، نأمددل أن نددتمكن مددن اسددتغالل عالقتنددا للدددفع بمددا نعتقددد أندده يرسددخ أمددن إسددرائيل

 .132العالقات في المنطقة"
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 إنهددا تعددارض بشدددة النشدداط االسددتيطاني اإلسددرائيلي  ، فددي بيددان لهددا،قالددت اللجنددة الرباعيددة الدوليددة
 .133الدولتين مع الفلسطينيين قويض فرت حل  المستمر، محذرة من أنه يهدد بت

 24/9/2016، السبت

  انتخابددات  اسددتجرى فيهدد ةالقادمددالسددنة قددال رئدديس المكتددب السياسددي لحركددة حمدداس خالددد مشددعل إن
وأكدد  .سدابقا   وسيكون خالدد مشدعل رئيسدا   ،للمكتب السياسي داخلية للحركة وسينتخب خاللها رئيسا  

ت التي أفرزتها ثورات الربيع العربي، لكنه قدال إن مقاومتندا ذاتيدة على تأثر الحركة بالتحوالمشعل 
ن كندا نتدأثر بهدا. ،ليست موسدميةو  وكشدف مشدعل أن مدا لددى  وال عالدة علدى الظدروف اإلقليميدة وا 

، ومدا كدان فدي حدرب العصدف المدأكول حماس من سالح للمقاومة أضعاف أضعاف ما كان سابقا  
زارني "أقر مشعل باقتراف حركته أخطاء في تجربتها، قائال : في الشأن الداخلي، و  .2014 في سنة

عضدو مركزيددة فددي حركددة فدتح أثندداء تواجدددنا فددي دمشدق، وقلددت لدده، أخطأنددا لمدا ظننددا أن زمددن فددتح 
ول ى وأننا البديل، وأنتم أخطأتم عندما تعاملتم مع حماس بأنها يمكن أن ترضى بنظام الكوتة، وأنه 

اف "لقدددد استسدددهلنا أن نحكدددم وحددددنا. ظنندددا أن ذلدددك أمدددر ميسدددور، ال حاجدددة للشدددراكة معهدددا". وأضددد
. نظرية البديل نظرية خاطئة، المنهج الصحيح هو الشدراكة والتوافدق". واكتشفنا أن ذلك ليس سهال  

خدوض الحصدار واستدرك "وقعنا في أخطاء، لكننا حققنا منجزات، وقدمنا نماذج غير مسدبوقة فدي 
وذكدر أن "حمداس ال تنفدرد بقدرار الحدرب، وفدتح ك أثنداء الحصدار". مدن شدعب ا  والحروب والبقاء قريب

ال تنفدددرد بقدددرار التسدددوية، ال برندددامجي وال برنامجدددك، القدددرار السياسدددي والنضدددالي قدددرار وطندددي لكدددن 
 .134لسسف ال تطبيق لذلك"

 عباس النقاب عن توجه لعقد المؤتمر العدام السدابع لحركدة  محمود السلطة الفلسطينية كشف رئيس
قريبدا  جدددا  فدي رام هللا، الفتدا  إلددى أنده سديعقب ذلددك مباشدرة انعقداد دورة عاديددة للمجلدس الددوطني فدتح 

 .135الفلسطيني
  حدوار صدحفي مدع موقدع واال، إنده مدن الخطدأ فدي  ،بنيدامين نتنيداهو اإلسرائيليةقال رئيس الحكومة

إلصددرار الفلسددطيني مددا يمنددع التسددوية هددو ا .اعتبدداره "أسدداس الصددراع" أو أندده يمنددع التوصددل لتسددوية
 . 136"وطنا  قوميا  لليهود في حدودهم" "إسرائيلد"الرافض لالعتراف ب

  حالددة مرضددية فددي صددفوف األسددرى داخددل  1,800قالددت هيئددة شددؤون األسددرى والمحددررين إن هندداك
حالدددددة خطيدددددرة، مدددددن الجرحدددددى والمصدددددابين والمعددددداقين والمشدددددلولين  120سدددددجون االحدددددتالل، منهدددددا 
 .137ومستعصية والمصابين بأمراض خبيثة

  حجداج مدن سددكان قطداع غدزة، لددى عددودتهم  سدبعةاحتجدزت سدلطات األمدن بمطدار القدداهرة الددولي
وفدددق  ،مدددن األراضدددي المقدسدددة، للتحقيدددق معهدددم فدددي اتهامدددات متعلقدددة باإلرهددداب فدددي شدددمالي سددديناء

 . 138بلوماسي فلسطينييمصدر أمني مصري وآخر د
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  12مددن  مكددون وفددد" قددام بهددا إسرائيلد"لددكشددف موقددع صددحيفة يددديعوت أحرونددوت عددن زيددارة سددرية 
الزيدارة وشدملت  .23/9/2016انتهدت يدوم الجمعدة  أيدام ثالثةواستمرت  ،ضابطا  متقاعدا  في الجيش
ولقدداءات مددع مسددؤولين إسددرائيليين وضددباط كبددار فددي جدديش االحددتالل  ،جددوالت فددي مندداطق مختلفددة

ة نتانيدا شدمال تدل أبيدب نديميدة فدي مديشارك الوفد في مؤتمر دولي عقد في كليدة أكادو  اإلسرائيلي.
 .139حول الحفاظ على الطبيعة والبيئة في صفوف جيوش المنطقة

  فدي نقداش  ،تجداه الفلسدطينيين اإلسدرائيليةانتقد وزير خارجية الواليات المتحدة جدون كيدري السياسدة
ي وحسدددب المشددداركين فدددي النقددداش فددد ،مغلدددق الجتمددداع الددددول المانحدددة للسدددلطة الفلسدددطينية. كيدددري

 "إسدددددرائيل"أن  وأكثدددددر مدددددن رفدددددع صدددددوته معلندددددا   كدددددان غاضدددددبا   ،19/9/2016ثندددددين نيويدددددورك يدددددوم اإل
كدددان المجتمدددع الددددولي يريدددد مندددع هدددذا  إذانددده أو  ،والفلسدددطينيين يسددديرون باتجددداه دولدددة واحددددة وحدددرب

انتقددد كيددري الفلسددطينيين علددى كمددا  ".أفواهنددانخددرس ونغلددق  أن"علينددا عمددل شدديء امن أو  ،األمددر
 .140"إسرائيل" ة ازدياد العمليات والتحريض ضد  خلفي

 25/9/2016، األحد

 بعددد تعرضدده لجلطددة دماغيددة أدت لوفاتدده علددى  ،استشددهد األسددير الفلسددطيني ياسددر ذيدداب حمدونددة
 .141اإلسرائيليالفور داخل سجن ريمون 

  مدددة رئددديس الحكو  ،المرشدددح الجمهدددوري للرئاسدددة األمريكيدددة، لبنيدددامين نتنيددداهو ،دونالدددد ترامدددبتعهدددد
ونقدل السدفارة األمريكيدة مدن تدل أبيدب  "،إسرائيلد"اإلسرائيلية، االعتراف بالقدس "الموحدة" عاصمة لد

أقدددر السددديد ترامدددب أن القددددس كاندددت "وقدددال مكتدددب ترامدددب، عقدددب اجتمددداع فدددي بدددرج ترامدددب:  إليهدددا.
إدارة  سدنة، وأن الواليدات المتحددة، فدي ظدل   3000العاصمة األبدية للشدعب اليهدودي مندذ أكثدر مدن 

رس الصدددادر مندددذ فتددرة طويلدددة بدداالعتراف بالقددددس كعاصدددمة جترامددب، سدددتقبل أخيددرا  تفدددويض الكددون
سيسدتخدم اليدد الخشدنة "وبحسدب مستشدار لترامدب، قدال ترامدب لنتنيداهو إنده  ."موحدة لدولة إسرائيل

 .142محمود عباس؛ إلجباره على شجب العنف واإلرهاب" السلطة الفلسطينية مع رئيس

 باسدددم فدددتح أسدددامة القواسدددمي إن تصدددريحات رئددديس المكتدددب السياسدددي لحركدددة حمددداس  قدددال النددداطق
مشعل التي وصف فيها استفراد الحركة بدالحكم فدي غدزة بأنده "خطدأ"، "إيجابيدة واسدتخالت للعبدر، 

ن هددذا "االعتددراف إ قددالو  واعتددراف شددجاع مددن السدديد مشددعل بددأن يقددول فددي اإلعددالم بددأنهم أخطددأوا".
ن كان متأخرا ، هو شيء إيجابي"بالخطأ واستخالت العب   .143ر، وا 

 من خطورة أي زيدارات أو  ،في تصريح صحفي ،سامي أبو زهري حماس حذ ر الناطق باسم حركة
 مهمددا كددان مبررهددا. مددع "إسددرائيل" نشدداطات ألي شخصدديات أو وفددود عربيددة أو إسددالمية تطبيعيددة

األمددر  ،تالل والتقددوا مددع قياداتددهوأشددار أبددو زهددري إلددى أن العديددد ممددن زاروا فلسددطين اتصددلوا بدداالح
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وأثرهددا فددي تشددكيل مجموعددة مددن المثقفددين المتددأثرين بدداالحتالل  ،الددذي يعكددس خطددورة هددذه الزيددارات
 .144والمروجين للتطبيع معه

  رئديس الدوزراء بنيدامين نتنيداهو "إن  ،ن المعسدكر الصدهيونيمدعضو الكنيسدت  ،تسيبي ليفنيقالت
ورأت  ."ي لمفاوضدددات حقيقيدددة يمكدددن أن تحقدددق السدددالمغيدددر مسدددتعد لالمتثدددال ألي خطدددوات تفضددد

، أنه من الممكن اتخاذ خطوات معينة لصدالح الفلسدطينيين الثانيةليفني، في لقاء مع القناة العبرية 
بمدددا ال يضدددر األمدددن، لكدددن المشدددكلة هدددي أنددده ال توجدددد فرصدددة حقيقيدددة علدددى الطاولدددة بسدددبب تعندددت 

 .145نه ال يريد أن ينفذأن نتنياهو يستعد لذلك لك خصوصا  الطرفين، 
  صحفيا  فلسطينيا  قتلوا علدى األراضدي السدورية مندذ بدايدة  16أن  الفلسطينيين الصحفيينكشفت نقابة

2011في سنة  األزمة
146. 

 بثت فضائية مكملين تسريبا  صوتيا  جديدا ، يتضمن حوارا  هاتفيا  بين كل من اللدواء وائدل الصدفتي، 
حركدة فدتح  مدن المفصدوللمخدابرات المصدرية، وبدين القيدادي مسؤول الملف الفلسطيني في جهداز ا

ويصدف الصدفتي رئديس السدلطة الفلسدطينية  .2016يونيدو حزيدران/ عدود إلدى شدهر ، يمحمد دحدالن
محمود عباس بأنه لم يعد قادرا  على اإلدراك والتفكير وال التركيز، وأن همه بالكامل هو البقداء فدي 

حمدداس"،  إلددىتمكن عبدداس مددن احتددوائهم باتددت مددواقفهم أقددرب وقددال الصددفتي: "الددذين لددم يدد السددلطة.
 .147أن "عباس مش عارف يلم"، في إشارة إلى فشله إلىمشيرا  

 الفيفددا)قالددت فيدده إن االتحدداد الدددولي لكددرة القدددم  جديدددا   بحثددا  هيددومن رايددتس ووتددش  منظمددة أصدددرت 
FIFA) ى أراض انتزعددت بشددكل علدد ،ات اإلسددرائيلية بالضددفة الغربيددةعمر رعددى مباريددات فددي المسددتي

الفيفدا بنقدل جميدع األلعداب واألنشدطة التدي وطالبت المنظمدة الدوليدة غير قانوني من الفلسطينيين. 
 ةلدداز بإالحكومددة اإلسددرائيلية هيددومن رايددتس ووتددش  توصددكمددا أ ."إسددرائيل"ترعاهددا الفيفددا إلددى داخددل 

 .148تها المدنية من الضفة الغربية المحتلةعمرامست

  ة من المثقفين والروائيين والسينمائيين اليهود األمريكيين الحاصلين على جوائز مجموعة بارز دعت
 New األدب والكتابة والثقافة، في رسالة لها موجهة إلى محرري مجلة مراجعة نيويورك للكتبفي 

York Review of Books ،149إلى مقاطعة كل ما يصدر من المستعمرات في الضفة الغربية. 
 26/9/2016، اإلثنين

   للقدانون مدن حركدة فدتح بشدأن االنتخابدات المحليدة فدي الضدفة  مخالفدا   رفضت حركة حماس عرضدا
أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن فدتح عرضدت تندازل حركتده عدن حيث  الغربية وقطاع غزة.

قائمدددة خدددانيونس مقابدددل تنازلهدددا عدددن قائمدددة طدددولكرم فدددي الضدددفة الغربيدددة، وبنددداء علدددى ذلدددك إجدددراء 
قاسددددم علددددى أن  وشدددددد .8/10/2016ت بعددددد شددددهر مددددن موعدددددها الددددذي كددددان مقددددررا  فددددي االنتخابددددا
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للقدانون والدسدتور واللدوائح، بالتدالي  "االنتخابات لها مسارات وقندوات قانونيدة ودسدتورية محدددة وفقدا  
 .150هي غير خاضعة لالعتبارات الحزبية وال الصفقات السياسية"

 عسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسدطين، النقداب كشفت ألوية الناصر صالح الدين، الجناح ال
وعرضدددت ألويدددة الناصدددر صدددالح الددددين  عدددن صددداروخين جديددددين "يتميدددزان بقدددوة تدميريدددة عاليدددة".

 .151الصاروخين خالل عرض عسكري أقامته في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة
  إلدى ، عدة اإلسدرائيلية العامدةاإلذا  مدع، خالل حوار نفتالي بينتدعا وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي

اسدددتغالل االنتخابدددات الرئاسدددية األمريكيدددة مدددن أجدددل "فدددرض القدددانون اإلسدددرائيلي" علدددى مدددا أسدددماها 
 .152أدوميم هتي آرئيل ومعاليعمر "المناطق اليهودية" في الضفة الغربية المحتلة، مثل مست

  عدددن  رابا  مفتوحدددا  آالف أسدددير فلسدددطيني فدددي سدددجون االحدددتالل اإلسدددرائيلي إضددد سدددتة أكثدددر مدددننفدددذ
 .153بسبب اإلهمال الطبي المتعمد ،استشهاد األسير ياسر حمدونة على احتجاجا   ،الطعام

  في بياٍن لها في يوم التضامن مع الصدحفي الفلسدطيني، إنهدا رصددت  ،الصحفيين دعمقالت لجنة
أكتددوبر  فددي تشددرين األول/انتهاكددا  إسددرائيليا  بحددق الصددحفيين منددذ انتفاضددة القدددس  489أكثددر مددن 

، 2015 سدنةاألشدهر الثالثدة األخيدرة مدن  انتهاكدا  فدي 174، شدمل 2016أغسطس آب/ حتى  2015
2016انتهاكا  منذ بداية  315و

154. 
 ليفياثددان اتفاقيددة تسددتورد بموجهددا األولددى الغدداز الطبيعددي مددن حقددل  "إسددرائيل"وقعددت األردن وThe 

Leviathan gas field  اإلذاعة اإلسدرائيلية  ذكرتو  طنية األردنية.البحري لصالح شركة الكهرباء الو
عامددا ،  15مددن الغدداز، علددى مدددار  3مليددار م 45العامدة أن الصددفقة تددنت علددى تزويددد األردن بنحددو 

 .155مليار دوالر أمريكي 10بقيمة إجمالية تبل  
  ن سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين تحدت م ،فؤاد علي منصور الفلسطينيقضى الالجى

 العمدلمجموعدة وكاندت  .سدنة أكثدر مدنب في سجون النظام السوري، وذلدك بعدد اعتقدال دام التعذي
ضدحية فلسدطينية قضدت تحدت التعدذيب  452من أجل فلسطينيي سدورية قدد وثقدت فدي وقدت سدابق 

 .156في سجون النظام السوري، بينهم النساء واألطفال وكبار السن
 27/9/2016، الثالثاء

  أن هندداك تقددديرات فددي الجدديش اإلسددرائيلي بددأن حركددة حمدداس سددتغير كشددف موقددع واال اإلسددرائيلي
داخددل حدددودها، وذلددك عبددر  إلددى، وسددتنقل المعركددة "إسددرائيل"اسددتراتيجيتها فددي الحددرب القادمددة مددع 

تسددلل جماعدددات مددن قدددوات النخبددة التابعدددة للجندداح العسدددكري للحركددة، علدددى الدددراجات الناريدددة عدددن 
 الوصددول للتجمعددات السددكانية اإلسددرائيلية بسددرعة، فددي ظددل  طريددق األنفدداق الهجوميددة، وذلددك بهدددف 

مدن خدالل البحدر، مسدتخدمة  "إسرائيلد"إمكانيدة أن تحداول عناصدر حمداس التسدلل لد "إسدرائيل"توقع 
 .157جات المائيةاالدر 
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 أن حركتددده تتشدداور مدددع المسدددؤولين فدددي قطدددر  ،المتحدددث باسدددم حركدددة فدددتح ،أعلددن فدددايز أبدددو عيطدددة
 بحثده فدي ملدف المصدالحة الفلسدطينية. الستكمال ما تم   ،مع حركة حماسلتحديد موعد لقاء جديد 

خددوة فددي حركددة وقددال أبددو عيطددة إن فددتح تلقددت دعددوة رسددمية مددن قطددر لعقددد جلسددة جديدددة للقدداء اإل
 .158حماس، موضحا  أنه لم يتم حتى اللحظة االتفاق على موعد استكمال لقاءات المصالحة

 لهددا، بمقددر الرئاسددة فددي مدينددة رام هللا، برئاسددة محمددود  ماعددا  عقدددت اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتح اجت
 عباس، ناقشت خالله التطورات السياسية واألوضاع على الساحة الفلسطينية من مختلف جوانبها.
وقدال الندداطق الرسدمي باسددم حركددة فدتح، عضددو لجنتهددا المركزيدة نبيددل أبددو رديندة، إن اللجنددة أكدددت 

للنظدددام السياسدددي الفلسدددطيني  ماض العدددام، سدددواء لحركدددة فدددتح أعلدددى أهميدددة االسدددتمرار فدددي االسدددتنه
جدراء انتخابدات للمجلدس  بشكل عام، مشيرا   إلى القرار بضرورة عقد المدؤتمر السدابع لحركدة فدتح، وا 

جراء انتخابات رئاسية وتشريعيةةالحالي سنةالالوطني الفلسطيني قبل نهاية   .159، وا 
 بحثدده  موضددوع السددالح الفلسددطيني فددي لبنددان تددم   نإفددي لبنددان علددي بركددة  حمدداس ممثددل حركددة قددال

، 2006 سددنةوصدددرت مقددررات بشددأنه عددن طاولددة الحددوار اللبندداني فددي  ،اللبندداني الجانددبمددع  سددابقا  
بمقاربة شاملة للوضع الفلسطيني في لبنان مقابل معالجدة ملدف السدالح خدارج المخيمدات وضدبطه 

جهددة بددأن تسددتخدم المخدديم لضددرب السددلم  أننددا لددن نسددمح ألي"داخددل المخيمددات. وشددد د بركددة علددى 
مقاربدة شدداملة "، داعيدا  إلدى "سداحة لتصدفية الحسدابات إلدىأو أن يتحدول المخديم  ،األهلدي فدي لبندان

 .160"لملف الوجود الفلسطيني في لبنان
 خالل حفل أقيم  هنتنياهو قوليامين نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بن

فددي الشددرق األوسددط  إن دوال   ،حددزب الليكددود بمناسددبة قددرب حلددول عيددد "رأس السددنة العبريددة" لنشددطاء
"هدذا سيسداعدنا فدي  :مضيفا  إيران وداعش"،  "باتت تدرك أن إسرائيل ليست عدوها بل حليفتها ضد  

 .161التوصل إلى السالم مع الفلسطينيين أو باألحرى مع من يريد السالم منهم"
 أن "عددددد سدددكان الدولدددة يبلددد  ثمانيدددة  اإلسدددرائيلي، فدددي تقريدددر لددده، لإلحصددداءالمكتدددب المركدددزي  ذكدددر

ألفددا  عددن العددام الماضددي، أو زيددادة بنسددبة  173ألددف نسددمة، مددا يعنددي زيددادة بمقدددار  585ماليددين و
ألدف شدخت،  419، فإن "عدد المقيمين اليهود يبل  حاليا  سدتة ماليدين والمعطياتوبحسب  ".2%

ألفدا ، يشدك لون  786، فيبل  عددهم مليوندا  ولسكان، أما السكان العربمجموع ا من %74,8يشكلون 
ألفددددا ، هددددو  380مددددن مجمددددوع السددددكان". وأشددددار التقريددددر إلددددى أن "العدددددد البدددداقي  %20.8مددددا نسددددبته 

مدع مالحظدة أن  لمسيحيين أو أبناء دياندات أخدرى مدن غيدر العدرب يحملدون الجنسدية اإلسدرائيلية".
القدس )التي هي جزء مدن الضدفة الغربيدة( إلدى أعدداد سدكانها، بعدد أن  "إسرائيل" تضم أبناء شرقي
 .162ضمتها رسميا  إلى كيانها

 إن شدركة مكدوروت اإلسدرائيلي قال مركز بتسديلم Mekorot /اإلسدرائيلية قلصدت فدي مطلدع حزيدران 
 )خالل شهر رمضدان(، كميدة الميداه التدي تزودهدا لعددد مدن البلددات الفلسدطينية شدمال 2016يونيو 
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مدن نقدت خطيدر فدي  ،ا تدزال تعدانيمدالضفة، مشيرة إلدى أن هدذه البلددات عاندت طيلدة الصديف، و 
"تنددتهج هددذه السياسددة كددل صدديف، بدددرجات متفاوتددة،  "إسددرائيل"بتسيلم أن لدددوجدداء فددي تقريددر  الميدداه.

األشدددددددخات االكتفددددددداء بكميددددددة مدددددددن الميددددددداه ال تلبدددددددي احتياجددددددداتهم  آالفوتفددددددرض علدددددددى عشدددددددرات 
 .163األساسية

 المسددرح الددوطني النرويجددي، اعتددذاره للشددعب الفلسددطيني عددن تعاوندده فددي السددابق مددع المسددرح  قددد م
باسدم المسدرح  المتحدثدةودعدت  "، وقرر وقف تعاونده مدع هدذا المسدرح.Habima هابيما" اإلسرائيلي

 .164لتحذو حذو المسرح النرويجي األوروبيةالوطني النرويجي، في شريط مصور، كل المسارح 
 28/9/2016، األربعاء

  ُتظهددر إحصددائية وثقتهددا جمعيددة الهددالل األحمددر الفلسددطيني ووزارة الصددحة الفلسددطينية، أن إجمددالي
عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بالضفة الغربية وقطاع غزة، بنيران إسرائيلية، خالل الفترة الواقعة بين 

لمتحدثدة باسدم جمعيددة ا ،فلسدطينيا . وتشدير عدر اب ُفقهداء 238بلد   20/9/2016، وحتدى 3/10/2015
 سيدة. 16طفال  و 57أن من بين القتلى  ،الهالل األحمر، لوكالة األناضول

، حسددب هدداذات علددى يددد فلسددطينيين، خددالل الفتددرة 458، وجددرح إسددرائيليا   40وفددي المقابددل، فقددد ُقتددل 
 .165نجمة داود الحمراء )لجنة اإلسعاف اإلسرائيلية الرسمية( نشرتهاإحصائيات 

 166بعد صراع مع المرض 93الد اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز عن عمر ناهز  الرئيس اةوف. 
 زشمعون بيري يسرائيلاإلرئيس المحمود عباس برقية تعزية لعائلة  الفلسطينية السلطة بعث رئيس ،

كددان شددريكا  فددي  زعددن حزندده وأسددفه، وأشددار إلددى أن بيريدد ،فددي برقيتدده عبدداس،وعبددر  بوفاتدده. معزيددا  
 Yitzhak رابددينإسددحاق عان مددع الددرئيس الراحددل ياسددر عرفددات، ورئدديس الددوزراء صدنع سددالم الشددج

Rabin  وحتددى آخددر لحظددة فددي  أوسددلوحثيثددة للوصددول إلددى سددالم دائددم منددذ اتفدداق  ، كمددا بددذل جهددودا
 .167حياته

 مات قبل أن ُيحاكم وفق العدالة الدوليدة، علدى ارتكابده جدرائم  يزإن شمعون بير  قالت حركة حماس
ودعدددا النددداطق باسدددم حركدددة حمددداس حدددازم قاسدددم إلدددى عددددم السدددماح أليٍ  مدددن قدددادة  ة.اإلنسددداني ضدددد  

هو  يزوأضاف أن بير  االحتالل بالهروب من العدالة اإلنسانية، واإلسراع بتقديمهم للمحاكم الدولية.
 الفلسدطيني شدعبالأحد القادة المؤسسين لدولدة االحدتالل، والدذي تسدبب بتشدريد الماليدين مدن أبنداء 

 .168ع األرضفي أصقا
  يومددا  إلنهدداء 29/10/2016تحديددد  ندده تددم  أأعلددن عضددو اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتح عددزام األحمددد ،

 .169استعداداتها لعقد المؤتمر التحضيرية للمؤتمر السابع للحركةاللجنة 

 القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن، في بيان موجه لقيادات الحركة التدي باشدرت  أعلن
كان  ألنصارهاجتماع "تشاوري"  إرجاءعن ، 27/9/2016الثالثاء  يوماعات في رام هللا سلسلة اجتم
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الفرصددة كاملددة"  إلعطدداءاجتمدداع القدداهرة يهدددف " إرجدداء أندحددالن  وأوضددح ليدده فددي القدداهرة.إدعددا 
ة فدددتح دو"لتفويدددت الفرصدددة علدددى دعددداة الفتندددة الكدددارهين لوحددد ،الجتماعدددات قيدددادات فدددتح فدددي الضدددفة

 .170الخاصة" داتاألجن وأصحاب
  فددي مددؤتمر صددحفي عقددب قمددة ثالثيددة مددع نظيريدده  ،يوفددال شددتاينتساإلسددرائيلي  الطاقددةقددال وزيددر

إن بدالده أصدبحت دولدة مصددرة للغداز الطبيعدي بعدد ، اليوناني والقبرصي بالعاصدمة اليونانيدة أثيندا
 .171مليارات دوالر قبل يومين 10االتفاقية التي أبرمتها مع األردن بقيمة 

  يتوقع " إنهعلى موقعها اإللكتروني، عن مسؤول عسكري إسرائيلي  ،صحيفة معاريف العبريةنقلت
حمداس الهجوميدة، فدي  أنفداقأن يستكمل بناء الجدار الذي يجري بناؤه في عمدق األرض لمواجهدة 

، الذي رفدض الكشدف عدن هويتده، إنده سديتم إغدراق أجدزاء الضابطوأضاف  ."غضون بضعة أشهر
 .172لتدمير األنفاق، من الحدود مع قطاع غزة ميال   60كبيرة على طول 

  إجمدالي عددد  إن ،لدهفدي تقريدر ، الشؤون اإلنسانية التابع لسمدم المتحددة )أوتشدا( تنسيققال مكتب
 2016المنشست التي دمرت أو صودرت من قبل السلطات اإلسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية 

أكبدر عددد مدن  أي ،2015 سدنةبالمقارندة مدع كامدل  %60بة ، وهدذا يمثدل زيدادة بنسد878ارتفع إلى 
، عندما بدأ مكتب تنسديق الشدؤون اإلنسدانية 2008 سنةستهدف في سنة كاملة منذ تُ  التي المنشست

 .173بالتوثيق المنهجي لهذه الظاهرة
 "مدددن منشدددست  %40إغدددالق  أنددده تدددم   اإلسدددرائيلية بيندددت معطيدددات عرضدددتها مدددا تسدددمى "سدددلطة الميددداه

 .174بسبب التلوث ،خالل أقل من عقدين "إسرائيل"،مياه الشرب في استخراج 
 29/9/2016، الخميس

  وافدددق رئددديس الحكومدددة اإلسدددرائيلي بنيدددامين نتنيددداهو علدددى طلدددب رئددديس السدددلطة الفلسدددطينية محمدددود
، ويضددم الطلددب مشدداركة أربعددة قيددادات فلسددطينية التددي بيريددزفددي مراسدديم تشددييع  المشدداركةعبدداس 

 .175لمراسيم الجنائزيةسترافق عباس في ا
 بق شدمعون ادانت حركة حماس تعزية رئيس السلطة محمود عباس بوفاة رئيس دولة االحتالل السد

فددي تصددريح صددحفي، ذلددك اسددتخفافا  بدددماء  ،الندداطق باسددم الحركددة سددامي أبددو زهددري رأىو  .يددزبير 
رتيداح لرحيدل وأكدت الحركدة أن الشدعب الفلسدطيني يشدعر باال الفلسطيني.الشعب الشهداء ومعاناة 

 الشددعب( الددذي ارتكددب مجددزرة قانددا وغيرهددا مددن المجددازر والجددرائم بحددق يددزهددذا المجددرم )شددمعون بير 
 .يددزحركددة عبدداس إلددى التراجددع عددن قددرار المشدداركة فددي تشددييع المجددرم بير الدعددت كمددا  الفلسددطيني.

وأكد أبو زهري أن مثل هذه الخطوة ستوفر غطاء  لسطراف األخرى للهرولة السياسية
176.  

  قددال عضددو الهيئددة القياديددة لحركددة فددتح يحيددى ربدداح إن الددرئيس اإلسددرائيلي السددابق شددمعون بيريددز
، أن بيريدز 24وأضداف ربداح، فدي تصدريح عبدر قنداة فدرانس  .""كان شخصدية محوريدة ورجدل سدالم
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أن "أهددم شدددد ربدداح علددى و  .لدددى الشددعب الفلسددطيني بدداالحترامخدددم "الشددعب اإلسددرائيلي"، ويتمتددع 
 .177"ي حياته هي مشاركته في صنع السالم بالمنطقة، في االتفاق الفلسطيني اإلسرائيليمحطة ف

  استشددهد شدداب فلسددطيني، وُأصدديب ثالثددة آخددرون، إثددر انفجددار صدداروخ مددن مخلفددات االحددتالل فددي
  .178أثناء محاولة تفكيكه، وأعلنت كتائب القسام أن الشهيد أحد مجاهديهافي قطاع غزة، 

 ل تعليدددٍق رسدددمي بيريدددز، نشدددر وزيدددر شدددمعون  عربدددي علدددى وفددداة الدددرئيس اإلسدددرائيلي السدددابق فدددي أو 
بن أحمدد آل خليفدة أمدس، تغريددة  عبدر موقدع تدويتر، قدال فيهدا: "ارقدد بسدالم  خالدخارجية البحرين 

 .179أيها الرئيس شمعون بيريز، رجل حرب ورجل سالم ال يزال صعب المنال في الشرق األوسط"
 ندددادي دوالر( علدددى  11,241نحدددو القددددم غرامدددة عشدددرة آالف يدددورو ) فدددرض االتحددداد األوروبدددي لكدددرة

رفع مشجعيه لسعالم الفلسطينية خالل اللعدب فدي دوري أبطدال  اإلسكتلندي بسبب Celtic سيلتيك
2016خالل آب/ أغسطس  ،بئر السبع Hapoel أوروبا لكرة القدم أمام هبوعيل

180. 
 الدذي السدلطة الفلسدطينية ار السياسدي لدرئيسالمستشد ،نعت منظمة التحرير الفلسطينية نمر حماد ،

مدع  عاصدمة اللبنانيدة بيدروت، بعدد صدراعفدي ال سدنة 37 نداهرعدن عمدر  ،92/2/9102تدوفي فدي 
، ومنصدب لسياسدي للدرئيس الراحدل ياسدر عرفداتوشدغل حمداد منصدب المستشدار ا .عضدالمرض 

، وكدددذلك 9112 سدددنةندددذ المشدددرف العدددام علدددى المؤسسدددة اإلعالميدددة التابعدددة للسدددلطة الفلسدددطينية، م
 .9113181 سنةمنصب سفير فلسطين في إيطاليا حتى 

 30/9/2016، الجمعة

  بجدراح متوسدطة فدي عمليدة طعدن عندد حداجز قلندديا العسدكري شددمال االحدتاللأصديب أحدد جندود ،
 .182منفذ العملية ميدانيا   االحتاللالقدس المحتلة، فيما أعدمت قوات 

  وبينها وفود رسمية عربيدة  ،وفدا  رسميا  من دول العالم تسعونمن توافد إلى الكيان اإلسرائيلي أكثر
رئيس اإلسدددرائيلي الددجنددازة لحضدددور  عبدداس،الدددرئيس محمددود  برئاسددةكددان أبرزهددا الوفدددد الفلسددطيني 

 .183السابق شمعون بيريز
  وقدال منيدر الجداغوب،  مشاركة الرئيس محمود عباس بجنازة شديمون بيريدز،دافعت حركة فتح عن

"إننددا أمددام أهميددة سياسددية فددي  ،فددي مفوضددية التعبئددة والتنظدديم لحركددة فددتح اإلعالميددةنددة رئدديس اللج
حضدور الدرئيس ومشدداركته للجندازة، يتوجدب علينددا كفلسدطينيين إدراكهددا علدى صدعيد مددا يقدف خلددف 
هذه المشاركة من أبعاد ورسالة سالم فلسطينية قوية للعالم، تحديددا  فدي هدذه اللحظدات التدي يراقدب 

 .184مجتمع الدولي بكل أهمية موقف دولة فلسطين المسؤول"فيها ال

  مدافي لدذوي ضدحايا االعتدداء علدى سدفينة  كتعويضداتمليدون دوالر  20إلى تركيدا  "إسرائيل"دفعت
 .185، وذلك بموجب تفاهم مسبق بين أنقرة وتل أبيب في هذا الشأن31/5/2010في مرمرة 
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