
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 لتنظيم قطاع الطاقة "إسرائيل"مذكرة تفاهم "تاريخية" بين السلطة و
 تؤكد: أسرار الملف بيد القسامو لتبادل جثث جنودها بمقاومين  اقتراحا  ترفض حماس 
داريا  وأضاعت البوصلةو  في حالة ترهل: فتح في حوار لـ"السفير" بو بكرنجاة أ  تتراجع جماهيريا  وا 

 ات اإلسرائيليةعمر مليون دوالر لدعم حماية المست 29صادق على رصد يليبرمان 
 مسلمين بالقدسمحكمة صهيونية تجيز لليهود الصالة في أحياء ال

واشنطن توقع أضخم صفقة 
 مساعدات عسكرية لـ"إسرائيل"

 
 5... ص 

 4049 16/9/2016-12الجمعة  -اإلثنين 

يغطي هذاا العذ   ايذعي  يذ  ا اذمب الم ذع   
الاي امتجبت فيه النش ة،  عإلاذعفة للذب هذاا 

 الجمعة. اليوي
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  السلطة:
 8  : لسنا هواة إطالق بالونات إعالمية عن السالم بل نحن من دعاة تجسيده على األرضعباس  2.
 9 في موريتانيا لسفارة فلسطينية عباس يضع حجر األساس  3.
 9 فتح.. هناك تقصير بحق القدس أبناءوعودة  "سلو"أو لغاء إمع  أناقريع:   4.
 10 الدولة الفلسطينية إقامةالحمد هللا: على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية لدعم   5.
 11 ةلتنظيم قطاع الطاق "إسرائيل"مذكرة تفاهم "تاريخية" بين السلطة و  6.
 12 : االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي بخصوص قطاع الطاقة إنجاز كبيرالفلسطينية الحكومة  7.
 12 للسالم ": نتنياهو يؤكد من جديد أنه لم يعد شريكا  الفلسطينية "الخارجية  8.
 13 "تطهير عرقي"و تجاوز الخطوط الحمراء باعتباره الدعوة لوقف االستيطان عريقات: نتنياه  9.
 14 زال على الطاولة ساعة ما 24وزير الشؤون المدنية: فتح معبر الكرامة   10.
 14 العمال : لن نقبل أن تسدد ديون الكهرباء من مستحقات"نقابات عمال فلسطين"  11.
 15 مع األسرى المضربين أسير يشرعون بإضراب مفتوح تضامنا   مئةقراقع:   12.
 15 هو تشريع علني لقتلهم قراقع: قرار "العليا اإلسرائيلية" بإطعام األسرى المضربين قسرا    13.
 15 دخلتا طولكرم بالخطأإسرائيليتين ة يسلم مجندتين أمن السلط  14.

 
  المقاومة:

 15 تؤكد: أسرار الملف بيد القسامو لتبادل جثث جنودها بمقاومين  اقتراحا  ترفض حماس   15.

 17 االنتخابات الداخلية للحركةبركة للمشاخليفة مشعل لم ُيعرف بعد وهنية سيعود لغزة أحمد يوسف:   16.

 18 الحية يدعو الشعب الفلسطيني واألمة للتوحد في وجه االحتالل  17.

 19 في الحديث عن الجغرافيا بل مصر أقصدكمعزام األحمد لألردنيين: ال   18.

 20 يودع دنيا أفسدها بدم األطفال في قانا وغزة زيريب: البردويل  19.

داريا  وأضاعت البوصلةو  في حالة ترهل: فتح في حوار لـ"السفير" نجاة أبو بكر  20.  20 تتراجع جماهيريا  وا 

 22 هامع مرور عام علي االنتفاضةتخشى تجدد  "إسرائيل": "معاريف"  21.

 23 من أن تكون الموجة القادمة من العمليات أكثر دموية وعنفا   : تخوف إسرائيليموقع "أن.آر.جي"  22.

 24 في رعنانا إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة طعنا    23.

 24  وافقة ضمنية على إعدام األسرى المضربين : صمت المجتمع الدولي يعني مفتح  24.

 25 ن تأخذ دورها الحقيقي وأال تكتفي بالشعارات الفارغة مع األسرى أل السلطة  قيادي بحماس يدعو  25.

 25  فتح والجهاد يضربون عن الطعام ليومين أسرى   26.

 25 اعتقال خلية ساعدت في تهريب جيبات لحماس بغزة تزعمالشرطة اإلسرائيلية   27.

 26  من غزة بتهمة تهريب أسلحة لحماس الشاباك يدعي اعتقال صيادا    28.

 26 يفة على أشكولقسام ردا على إطالق قذلل الطيران الحربي اإلسرائيلي يقصف أهدافا    29.

 27 المركزية في تل أبيب تقضي بالسجن المؤبد على فلسطيني أدين بقتل جندي إسرائيلي محكمةال  30.

 27 السابق من حركة فتح أريحافصل رئيس بلدية   31.

 28 ة مهدي سردانةفتح تنعى ملحن أناشيد الثور   32.
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  :اإلسرائيليالكيان 

 28 "إسرائيلـ"إنجاز مهم جدا  ل اتفاق المساعداتيشكر أوباما ويؤكد أن نتنياهو   33.

 28 مع الواليات المتحدة عسكريةإسرائيليون يهاجمون االتفاقية ال عسكريون   34.

 29 نتنياهو يزعم استعداده لقاء عباس بموسكو أو لوكسمبورغ  35.

 30 مستقرةلكنها إصابة بيريز بجلطة دماغية وحالته حرجة و   36.

 30 الستيطانغطاس: بيريز هو المسؤول المباشر عن الجرائم ضدنا وأحد أقدم أعمدة ا  37.

 31 ليبرمان يأمر بقطع العالقات مع المبعوث األممي مالدينوف  38.

ن كان مخطئا    39.  31 ليبرمان: سنقف إلى جانب الجندي القاتل وا 

 32 "إسرائيل"عودة العمال إلى ليبرمان يقدم سلسلة تسهيالت لغزة ويسمح ب  40.

 32 !"إسرائيل"ألف صاروخ تهّدد  230مناورات لالحتالل تحاكي "الحرب الشاملة":   41.

 33 قوات االحتالل تجري تدريبات لمنع هجمات من الضفة الغربية  42.

 33 ختر: منح عباس لقبا  سريا  ال يعني أنه كان عميال  للسوفياتدي  43.

 34 نقابة األطباء اإلسرائيلية ترفض اإلطعام القسري لألسرى   44.

 34 خيبة إسرائيلية من أسطول األقمار: خسائر مالية وأمنية  45.

 35 ات اإلسرائيليةعمر مليون دوالر لدعم حماية المست 29صادق على رصد يليبرمان   46.

 35 "اتفاق بين فيس بوك والسلطات اإلسرائيلية على مواجهة "التحريض  47.

 36 بيوم؟ماذا قال والد شاؤول البنه األسير بغزة قبل وفاته   48.

 36 عائلة هدار غولدن تتوجه لألمم المتحدة  49.

 37 هدم بيوت اليهود الثالثة الذين أحرقوا وقتلوا الطفل أبو خضير ترفضسلطات االحتالل   50.

 37 فيذ اإلخالءة عمونة يرفضن تنعمر النساء في مست  51.

 38 هاتسعى إلقناع دول أفريقية بعدم التصويت ضدّ  "إسرائيل"  52.

 38 بحماية أبناء الطائفة من هجمات "جبهة النصرة" في ريف القنيطرة "إسرائيل"الدروز يطالبون   53.

 39 يزور األسرى المضربين: الحرية أو الشهادة غطاس  54.

 39 تحذيرات إسرائيلية من هجوم لتنظيم داعش في سيناء  55.

 39  " في الحكومة2مواقف ليبرمان من الفلسطينيين توّطد موقعه "الرقم   56.

 41 الخاصة الشركات إلى األدمغة هروب تضاعف بسبب ذاته من يخاف اإلسرائيلي يشالج  57.

 42 تخشى نقص العاملين بمجال التكنولوجيا "إسرائيل"  58.
 

  :األرض، الشعب
 42 اتهام مقدسي بتهريب أموال ألسرى   59.
 43  الطيران الحربي اإلسرائيلي يقصف عدة أهداف في غزة   60.
 43 محكمة صهيونية تجيز لليهود الصالة في أحياء المسلمين بالقدس  61.
 44  "العليا اإلسرائيلية" ترفض للمرة الثانية طلب إلغاء االعتقال اإلداري لألسير القاضي   62.
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 44 االحتالل يطرد مقدسيا من منزله لتسليمه للمستوطنين  63.

 44 إصابتهاستشهاد شاب اعتقله االحتالل بعد   64.

 45  األسير القاضي في أخطر حالة صحية في تاريخ اإلضرابات الفردية  65.

 45  تمنع آالف البدو في النقب من المشاركة في االنتخابات المحلية "إسرائيل": "هآرتس"  66.

ا تحت سلوان اإلسرائيلي االحتالل  67.  45 يمّول نفق 

 46 قتيل وجرحى في مخيم البداوي واعتداء في البص على قوى األمن  68.

 46 أضاحي غزة بـ"التقسيط" بفعل الحصار واالحتالل  69.

 47 محكمة االحتالل تجيز إطعام األسرى المضربين قسرا    70.

 47 فلسطينيو غزة بالضفة محرومون من التواصل مع أسرهم في القطاع  71.

 48 األسرى.. رسائل الفلسطينيين في األضحىاألقصى و   72.

 48 يتقاسمون أضاحي العيد مع المقدسيين 48فلسطينيو   73.

 49 منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية: خيبة أمل جراء وقف االنتخابات المحلية  74.

 49 في غزة لتوليد الكهرباء عن طريق الهواءمواطن يبتكر آلة   75.
 

  : مصر
 50 الواليات المتحدة حيال تقدم حل الدولتين "سلبيةتنتقد "مصر   76.

 
  لبنان: 

 50 فلسطينيةلـ"الشرق األوسط": بداية مرحلة من التعاون بين األمن والفصائل ال لبناني مصدر أمني  77.
 

  عربي، إسالمي:
 52 على االعتداءات الجوية اإلسرائيلية بإطالق صواريخ أرض جويرد الجيش السوري   78.
 52 "عدم االنحياز"ابن حلي لـ "الخليج": قضية فلسطين تتصدر مباحثات   79.
 52 انيا تستقبل عباس وتدعو للتوحد خلف منظمة التحريرموريت  80.
 53 البشير يهنئ الفلسطينيين بعيد األضحى  81.
 53  ةتقصف أهدافا في سوري "إسرائيل"  82.
 53 ور جماعية"هآرتس": الجيش اإلسرائيلي قتل أسرى عربا ودفنهم بقب  83.
 54 بدل فلسطين في كتاب مدرسي تشعل جدال جديدا "إسرائيل"الجزائر: خريطة تحمل اسم   84.
 55 رزمة من المشاريع الخيرية واإلغاثية في قطاع غزةتنفذ "عيد الخيرية" مؤسسة   85.

 
  دولي:

 55 ال يضعف وال يتسرب إليه الشك "إسرائيل"بأمن  ناالتزامأن أوباما: المساعدات العسكرية تؤكد   86.

 56 الكرملين: بوتين ونتنياهو ناقشا استئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية  87.

 56 غير مقبولة ومخزية ويعدهامعارضي االستيطان  نياهو بحقتبان كي مون يندد بتصريحات ن  88.
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 57 البنك الدولي: االقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة في الموازنة والتقاعد  89.

 58 الصليب األحمر: يجب إيجاد حل لقضية األسرى المضربين قبل فوات األوان  90.

 59 مجلس األمن ينتقد االستيطان اإلسرائيلي  91.

 60 لكسر حصار غزة "سفينة نساء"  92.

 61 "األونروا": نعمل على تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في قطاع غزة  93.

 61 ذكرى المجزرة يزور بيروت إلحياء األوروبي "كي ال ننسى صبرا وشاتيالوفد "  94.

 62 منظمة حقوقية تدعو أمن السلطة واالحتالل لوقف اعتقال وتعذيب الفلسطينيينلندن:   95.

 63 ورشة عمل في البرلمان البريطاني حول اعتقال األطفال الفلسطينيين  96.
 

  : تقارير
 63 "إسرائيلـ"مليار دوالر... ستة عقود من الدعم األمريكي ل 250تقرير:   97.

 
  حوارات ومقاالت:

 66  . نعجب صع ق ش اب... بعد أوباما وعباس ونتنياهو  98.

 68   نعن ابو  عم ... هامه عميال  للـ"كي جي بي"إسرائيل ترفع استهدافها لعّباس باتّ   99.

 70 ...  . اسع   ب  ال ممنبانوراما الجرائم اإلسرائيلية  100.

 72 آمعل شمع ة"... مكانك راوح"إسرائيل والمتغيرات السورية: إبقاء الوضع   101.

 75 نعموي ب نيعع... .. تعهد خفيإلسرائيلالجديدة  األميركيةاعدة المس  102.
 

 76 :كاريكاتير
*** 

 
 "إسرائيلـ"واشنطن توقع أضخم صفقة مساعدات عسكرية ل .1

الواليعت المتم ة وقعت  ، انسعي    يقعت، من واشنطن،  ن 15/9/2016القدس، القدس، اك ت 
ا  بععء ) مسب توقيت واشنطن( في مبنب وزا ة الخع جية ا م يكية )وليس  مع لس ائيل  ص 

 سنوات، 10البيت ا بيض(  لب ماك ة التفعهي التي ا طت لس ائيل ااخي صفقة اسلمة تمت  لم ة 
 ع  ان وافقت لس ائيل  لب ش ط ام يكي يقتاي  اخ مئعت الماليين من ال وال ات للب صنع عت 

 ال من لنفعقهع  لب صنع عت السالح اإلس ائيلي وهو مع ا تب ته واشنطن تنعزاًل السالح ا م يكي ب
 لس ائيليًع.
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ووقع  ن الجعنب ا م يكي مسع   وزي  الخع جية ا م يكي توي شعنون  ماو  مستشع ة ال ئيس 
ل  ئيس عا م يكي لشؤون ا من القومي سوزان  ايس فيمع وقع  ن الجعنب اإلس ائيلي يعكوف نعغ

 مجلس ا من القومي اإلس ائيلي.
يشع  للب ان قطعع ا من اإلس ائيلي المتنعمي، يص    علفعل اسلمة تفوق مع تص  ه اي  ولة اخ ى 

 تق يً ع  عستثنعء الواليعت المتم ة.
مليع   وال   38و مسب النعطق  عسي وزا ة الخع جية ا م يكية مع   تون  فإن قيمة االتفعق تبلغ 

 نوات ويمثل اكب  التزاي  علمسع  ات العسك ية ا م يكية  ي  ولة  لب اإلطالق.س 10 لب م ى 
ال ئيس ا م يكي  ل ا ةويمنع االتفعق لس ائيل من التوجه م عش ة للب الكونج س ا م يكي متجعوزة 

عء  ع ا  او عمع  شأن المطعل ة بزيع ة المسع  ات خعصة وان لس ائيل  موجب االتفعق الاي وقع ا  بع
مليع   وال  وان  50ت اجعت  ن     من المطعلب الخعصة مثل اإلص ا   لب ان يكون المبلغ 

ياهب جزء من هاه الصفقة للب صنع عت السالح اإلس ائيلية وهو مع ا ى،  لب ا قل ظعه ًا،  لب 
 خالفعت بين  ئيس المكومة اإلس ائيلية بنيعمين نتنيعهو وال ئيس ا م يكي  ع ا  او عمع.

ق  سعب نتنيعهو للسيط ة  لب الموقف من خالل التأكي   لب  غبته الش ي ة  مسي االتفعق في فت ة و 
 مكي او عمع وقبل انتهعء واليته.

من جهته قعل النعطق  عسي الخع جية ا م يكية مع   تون    ًا  لب سؤال وجهته له "الق س"  وت 
 وال  في هاه اللمظة ميث تسيط   مليع  38كوي، بخصوص "مع هي مكمة من ل طعء لس ائيل 

ال فعهية  لب لس ائيل وال ام  يه  هع وهي قع  ة ان ت م  اي تجمععت لقليمية ا هع" للب جعنب 
او ليس من ا فال اخ اموال  افع الا ائب ا م يكي في ت ميي  امتالكهع مئعت القنعبل النووية"

س ائيل هي ص يقنع ا  ز ونمن ملتزمون  ممعيتهع البنية التمتية ا م يكية المنهع ة؟" قعل تون  "لن ل
 ونشع  انهع مه  ة ولال  نق ي لهع وسنق ي لهع ال  ي  عستم ا ".

وت فض وزا ة الخع جية ال بط بين االتفعق النووي اإلي اني وهاه الصفقة كمع ت فض الموافقة  لب ان 
  ائيلي للواليعت المتم ة.لس ابتزازهاه الصفقة هي  مثع ة ال شوة ا م يكية إلس ائيل او 

امع  علنس ة للشق الاي يتعلق  ا و ة  فع جزء من هاه ا موال لصنع ة السالح ا م يكية فيقول 
لو ين توم سون، وهو مستشعٌ  للمقعولين العسك يين ا م يكيين، لن الصفقة "سوف تشّكل اخ عً ا سع ة 

س ائيل هي مستهل  للغعية لصنع ة ال فعع ا م يكية"،  ن "اإلنفعق العس ك ي المملي ثعبت تمعًمع وا 
 للتكنولوجيع العسك ية المتطو ة".

نمع التزاٌي من واشنطن  و مسب الخب اء فإن االتفعق الاي ال يتامن نقاًل م عشً ا للمع ات العسك ية وا 
ية بتمويل  مليعت الش اء اإلس ائيلية لألسلمة، يظه  "كيف يمكن للعالقعت بين البل ين ان تظل قو 
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 مع يكفي لتجعوز التوت ات التي اصعبت العالقعت بين ال ئيس ا م يكي  ع ا  او عمع و ئيس الوز اء 
اإلس ائيلي بنيعمين نتنيعهو"  مسب قول  يفي  معكوفسكي من "معه  واشنطن لشؤون الش ق ا  نب" 

 لش كة سي.لن.لن.
ل غي من ل الن السفي   لب ا، انه و ملمي موسب،  ن 14/9/2016، السفير، بيروتوااعفت 

ا م يكي في تل ابيب،  ان شعبي و، ان هاه هي المعونة ا كب  في تع يخ العالقعت اإلس ائيلية 
ا م يكية، لال ان ال  كعن اقل  كثي  من مطعلب وتمنيعت المكومة اإلس ائيلية. وي ى خب اء انه 

مليع   وال ،  3.8 وال  سنويًع للب مليع   3.1 لب ال غي من الزيع ة الظعه ية في مجي المعونة من 
 لال ان ش وط المعونة تثي  قلق الصنع عت العسك ية اإلس ائيلية.

وق  انهب الط فعن مفعواعت استم ت شهو ا طويلة منا اواخ  الععي المعاي، وشه ت مشعمنعت 
ال ، بينهع مليع   و  38وتوت ات. وتوصل الط فعن للب اتفعق يقاي  منح لس ائيل معونة امنية  قيمة 

 مليع   وال  مخصصة لتطوي  منظومعت ال فعع ا  الصوا يخ. 5
مليع   وال  من ام يكع، فااًل  35و اى خب اء ان لس ائيل تلقت في ا  واي العش  ا خي ة، اكث  من 

 ن مسع  ات  سك ية  ينية اخ ى. و مسعب  سيط، فإن الزيع ة المعلنة ال تغطي ت اجع قيمة 
سمب  غالء المعيشة. وفااًل  ن ال ، فإن النقطة الجوه ية في اال ت ااعت ال وال  او مع ي

للب  %40اإلس ائيلية، تتعلق بت اجع ام يكع  ن السمعح بتمويل جزء من المعونة يصل اميعنًع للب 
الشيكل لش اء مع ات من الصنع عت العسك ية اإلس ائيلية. ويف ض االتفعق الج ي   لب لس ائيل، 

ويل ال وال  للب شيكل وش اء ال اعئع فقط من الصنع عت العسك ية ا م يكية. لكن التخلي  ن تم
 ام يكع منمت لس ائيل فت ة تسعهل لست سنوات لتأهيل صنع عتهع لمواجهة هاه الا بة.

وفي كل معل، فإن المعونة ا م يكية التي هي ا كب  شكليًع، ال تتنعسب مع توقععت اإلس ائيليين 
مليع   وال  للعق  المقبل. ولهاا السبب فإن كثي ين يوجهون  50-45كعنت تت اوح بين ومطعلبهي التي 

انتقع ات لنتنيعهو الاي معطل في التفعوض مع ل ا ة او عمع واصط ي مع هاه اإل ا ة في الكونغ س 
 عمع  سبب االتفعق النووي مع لي ان. ويؤمن لس ائيليون  أنه لو ا ا  نتنيعهو المفعواعت مع ل ا ة او 

  شكل افال، لمصلت لس ائيل  لب مسع  ة معلية اكب  و ش وط افال.
وبين الش وط السيئة التي ف اتهع ل ا ة او عمع  لب نتنيعهو، للزامه  ع ي مطعل ة الكونغ س  أية 
معونعت لاعفية. ويتامن االتفعق  سعلة  سمية من مكومة لس ائيل تتعه  فيهع  أن ال ت ي  في 

اتصعالت مع الكونغ س لزيع ة المعونة او للمصول  لب اية معونعت امنية اخ ى.  العق  المقبل اية
وسمح االتفعق إلس ائيل بإب اء تمفظ يتعلق  أن تطعلب بزيع ة المعونة في معل تع اهع  م  طع ئ 

 كعلم ب مثاًل.
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م يكية و لب ال غي من االتفعق  لب المعونة، لال ان مع كة ت و  خلف الكواليس بين اإل ا ة ا 
والكونغ س مول اتفعقية المعونة العسك ية. فق  اص َّ السينعتو  الجمهو ي لين سي اب اهعي  لب 
مواصلة الاغط  لب اإل ا ة لزيع ة المعونة العسك ية إلس ائيل. وهو معليًع يعمل  لب مث تش يع 

ا   ن وا ك ا . ل زمة معونعت لقليمية، تاع المعونة إلس ائيل للب جعنب المعونة  فغعنستعن و 
ويب و ان اإلس ائيليين المتخوفين من تعقي ات اللمظة ا خي ة، ياغطون  لب لين سي لتلطيف 

 معع اته للش وط التي ف اتهع ل ا ة او عمع  لب لس ائيل.
وتن ع معع اة لين سي لش وط اإل ا ة من نقطتين: ا ولب  فاه المب ئي ممعولة اإل ا ة تقيي  

ميزانيعت إلس ائيل، والثعنية  ايه بوجوب تكثيف ام يكع ل  مهع إلس ائيل في ا قعب الكونغ س  شأن ال
االتفعق النووي مع لي ان. وقعل لن الاغط الاي تمع سه اإل ا ة  لب لس ائيل يشي  لطه ان  أن 

 واشنطن "غي  جع ة في ممعيتهع إلس ائيل".
  ات الج ي ة إلس ائيل ستكون ا كب  في وكعن السفي  ا م يكي في لس ائيل ق  ا لن ان  زمة المسع

. وش   2029تع يخ العالقعت. وقعل لن االتفعق سيغطي كل امتيعجعت ا من اإلس ائيلي متب الععي 
 لب مجي المسع  ات ا م يكية إلس ائيل في مجعالت تطوي  منظومعت ال فعع ا  الصوا يخ من 

 ". وقعل لن ام يكع تسع   لس ائيل معليًع  لب "الق ة الم ي ية" للب "ميتس" م و ًا بذ" صع السعم
 تطوي  منظومعت ا  ا نفعق.

واستقبلت الصنع عت العسك ية اإلس ائيلية االتفعق  عال ت اض. فعالتفعق يقو   مليًع للب خسع ة هاه 
الصنع عت  قل من مليع   وال  سنويًع، كعنت قيمة مشت يعت الجيش منهع ل اعئع لس ائيلية. 

مليون  وال  سنويًع إلس ائيل لتطوي  منظومعت ا   500الكونغ س كعن يخصص  ومع وف ان
من قيمة المعونة السنوية التي  %26صوا يخ كعنت تاهب جميعهع للصنع عت العسك ية، فااًل  ن 

 مليع   وال  سنويًع. 3.1كعنت تبلغ 
 

 ده على األرض : لسنا هواة إطالق بالونات إعالمية عن السالم بل نحن من دعاة تجسيعباس .2
" عزمون  لب الماي  لننعمممو    عس، مسعء يوي ا م ،  ئيس السلطة الفلسطينية قعل  : اي هللا

ق مًع في المسي ة ال يمق اطية  لب المستويعت كعفة،  غي مع يعت اهع من  ق عت،  نهع مصلمة  ليع 
 لشعبنع".

  ، بثهع تلفزيون فلسطين، "ان في كلمة مسجلة لمنعس ة ملول  ي  ا امب الم ع   عسوااعف 
ا يعي المقبلة ستؤك  هاا التصميي لخ مة ابنعء شعبنع مهمع كعنت العق عت والع اقيل، مؤك ا امت اي 

 موقف القاعء في هاا المجعل".
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وش    لب تمعس  الجبهة ال اخلية في مواجهة  يعح السموي اإلس ائيلية، وقعل: "لسنع في  زلة كمع 
س ائيلية تصوي نع، فمكومة االمتالل هي المعزولة  وليًع  لب ا ض الواقع  نهع ال تمعول المكومة اإل

ت ي  التق ي قي  انملة  لب ط يق السالي، وتواصل االستيطعن وانتهع  المق سعت والتطهي  الع قي 
 والقتل المتعم ، مع جعلهي   اة لالنتقع  ال ولي في كل انمعء الععلي".

ق ال علونعت اإل المية  ن السالي، بل نمن من   عة تجسي ه  لب ا  ض : "لسنع هواة لطالوااعف
 وق  مظي موقفنع الصع ق هاا  عمت اي  ولي ال سعبق له".

 معء الشه اء وصمو  وصب  ا س ى واّنعت الج مب و موَع امهعتنع هي البوصلة  ان" للب واشع 
الع ب و  مهي الثعبت لق ا نع المستقل التي تشي  للب صمة سيعستنع  عستم ا  التنسيق مع ا شقعء 

 بتمسكنع بثوابتنع ونيل مقوقنع الوطنية".
وهنأ سيع ته ابنعء الشعب الفلسطيني لمنعس ة  ي  ا امب الم ع  ،  ا يع هللا  ز وجل ان يعي ه 

 لب   لينع وق  التأي شملنع وت  مت وم تنع الوطنية لتمقيق اه افنع بإقعمة  ولتنع الفلسطينية المستقلة
 و عصمتهع الق س الممتلة. 1967م و  ال ا ع من مزي ان 

 11/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 في موريتانيا لسفارة فلسطينية عباس يضع حجر األساس .3
مممو    عس مج  ا سعس لسفع ة ج ي ة  ئيس السلطة الفلسطينية واع : ا ف ب -نواكشوط 

المو يتعنية لألن عء امس، ان   عس وال ئيس المو يتعني ممم  لفلسطين في مو يتعنيع. واك ت الوكعلة 
ول   ب العزيز واعع مج  ا سعس للمق  الج ي  للسفع ة الفلسطينية في مي السفع ات الج ي  في 

 نواكشوط.
ال ئيس  ب  العزيز. وقعلت  استق علهوكعن   عس وصل مسعء ا  بععء للب مو يتعنيع، ميث كعن في 

 ، "تنعولت العالقعت الثنعئية والقاعيع الع بية وال ولية"ج يع ممع ثعت  سمية الوكعلة لنهمع ا
 16/9/2016الحياة، لندن، 

 
 فتح.. هناك تقصير بحق القدس أبناءوعودة  "سلو"أو لغاء إمع  أناقريع:  .4

 الء"، من مغ ة االستم ا   علواع  ابوامم  ق يع " ا سبقما   ئيس الوز اء الفلسطيني  : اي هللا
الفلسطينية وتم ي ا في م ينة الق س متهمع الجميع  علتقصي  في   ي  ه ا  اايالمعلي التي تعيش

الق س التي تواجه امتالال لي يسبق له مثيل. وقعل ق يع خالل لقعء لع  لب شعشة قنعة "الغ "، في 
عت غعء االتفعق الن المكومللانه مع  اجعب، اوسلواتفعق  للغعءمع ض   ه  لب سؤال مول 
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انه  اوسلواتفعق  انق يع  واشع  ال معنب.  واص حالسع قة والمعلية  است  لب االتفعق  اإلس ائيلية
مل ال ولتين لي ينتهي  ع  وان الموقف  انمن مق الجميع التسعؤل هل ال زال االتفعق قعئمع، مؤك ا 

عت  لب م ملة مع  ع  خالف ال توج مع يكون. وقعل ق يع، لنه  اسوءمن  ا وقعتفي هاه  اإلس ائيلي
 ظل  ئعسة ال ئيس   عس. فيال ئيس الفلسطيني مممو    عس، متسعئاًل لمعاا ال تنتهي الخالفعت 

كعفة ا واعع الفلسطينية المعلية،  في"انه يجب ل ع ة النظ   كل شفعفية ومسؤولية ق يع: وااعف 
كعمل، وان ياع الجميع مصلمة مؤكً ا ا و ة  و ة الجميع لم كة فتح، متب يلتئي شمل الم كة  عل

 و ة كوا  هع لان فليعو ا، و علتعلي  في"فتح" نصب ا ينهي، مؤك ًا انه لاا كعنت مصلمة "فتح "
 فعلم كة في معجة لكل ابنعئهع وكوا  هع ".

 15/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
  
 ة الفلسطينيةالدول إقامةالحمد هللا: على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية لدعم  .5

قعل  ئيس الوز اء  امي المم  هللا، " لب المجتمع ال ولي ال سيمع  ول االتمع   :وفع – اي هللا 
ال ولة الفلسطينية، ووقف االستيطعن وممعوالت المكومة  لقعمةا و وبي، اتخعا خطوات ج ية ل  ي 

ولة وام ة بنظعي فصل ب  ا م ، إلنقعا مل ال ولتين، وكي ال ينتهي ش  نتهفي  اإلس ائيلية
  نص ي".

جعء ال  خالل استق عله  ئيس وز اء لوكسمبو غ زافييه بيتيل، والوف  الم افق له، اليوي الثالثعء في  اي 
 هللا،  ماو  ممثل هولن ا ل ى فلسطين بيت  موليمع.

قعة مثلمع لاللتزاي  كعفة االتفعقيعت المو  لس ائيلالمم  هللا: "نج   مطعلبتنع  علاغط  لب  وااعف
 ولتنع  لقعمةالعملية السلمية،  مع يامن مقنع في  إلميعءالتزمنع بهع، ون مب  كعفة الم ع  ات ال ولية 

 و عصمتهع الق س الش قية". 1967المستقلة  لب م و  
 لس ائيلواطلع المم  هللا نظي ه بيتيل  لب آخ  التطو ات والمستج ات السيعسية، ال سيمع استم ا  

 ابنعء مليعت القتل واال تقعل اليومي  مق  للب،  عإلاعفة ا  اايالستيطعنية ومصع  ة  سيعستهع ا
شعبنع، واستم ا  سيط ة االمتالل  لب المنعطق المسمعة "ج" و  ي السمعح للفلسطينيين من االستفع ة 

 من الموا   الطبيعية فيهع.
 اهميةالمعلي، مؤك ا  اولسيعسي وثمن  ئيس الوز اء   ي لوكسمبو غ لفلسطين سواء  لب الصعي  ا

 من ال  ي لصعلح تنفيا المشع يع التطوي ية والتنموية خعصة في المنعطق "ج". ا كب توجيه الجزء 
 13/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا،  
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 لتنظيم قطاع الطاقة "إسرائيل"مذكرة تفاهم "تاريخية" بين السلطة و .6
ن  ئيس الهيئة الععمة للشؤون الم نية الوزي  مسين الشيخ ا ل :وفع -"الق س"  وت كوي - اي هللا

 توقيع ماك ة تفعهي مع المكومة اإلس ائيلية، اليوي، مول تنظيي قطعع الطعقة في فلسطين.
وصف الشيخ في بيعن صمفي، ماك ة التفعهي " علتع يخية"، من ميث نقل صالميعت الكه بعء 

نقطة(، والتععمل  230كعمل بنقعط ال بط والقطع )موالي للمكومة الفلسطينية،  مع في ال  التمكي ال
مع الجعنب الفلسطيني ك ولة مستو  ة للطعقة، وليس كأف ا ، كمع كعن معمول  ه في السعبق. واشع  

اشه  من توقيع هاا االتفعق، كمع تي  6خالل  لنجعزهللب اتفعق تجع ي ج ي  بين الجعنبين، يتي 
مؤقتع، للب  %1.5تع فة ج ي ة للكه بعء، اقل ممع هي  ليه اآلن بذ   موجب هاه الماك ة االتفعق  لب

 اشه . 6مين االتفعق  لب التع فة النهعئية خالل فت ة 
واواح انه تي االتفعق  لب تسوية شعملة ل يون الكه بعء المت اكمة  لب الفلسطينيين،  مع في ال  

،  لب ان يتي  فع الم علغ لس ائيلعء تخفيض مع يقع ب نصف المبلغ المص ح  ه من قبل ش كة كه ب
 أموال ممتجزة ل يهع لعش ات السنوات، واالتفعق  لس ائيل فعة شه ية، وا ت اف  48المت قية  لب 

 لب تمويلهع لخزينة  ولة فلسطين، و لب ان يتي التمعسب وتمويل هاه ا موال مستق ال  لب اسعس 
قف  ملية اقتطعع اموال من فعتو ة المقعصة شه ي. و موجب ماك ة التفعهي، تي االتفعق  لب و 

الفلسطينية لصعلح  يون الكه بعء، في معل االلتزاي ب فع فعتو ة الكه بعء كعملة، واستم ا  القيع ة 
الفلسطينية  عإل قعء  لب التزامعتهع، تجعه مواطنيهع في الممعفظعت الجنوبية، والتزاي من ال ول المعنمة 

قة في فلسطين من خالل مؤتم  المعنمين، الاي سيعق  في نيويو    مزي  من ال  ي لقطعع الطع
 ا سبوع المقبل.

واشع  البيعن للب انه تي خالل الفت ة السع قة التوقيع  لب ماك ة تفعهي مول تنظيي قطعع االتصعالت 
في  ولة فلسطين،  مع يشمل تشغيل الوطنية مو عيل في قطعع غزة، وتشغيل خ مة الجيل الثعلث في 

 لسطين، والاي سيطبق نهعية هاا الععي.ف
كمع تي التوقيع  لب ماك ة تفعهي مول  ملية ت ع ل الب ي  بين فلسطين و عقي  ول الععلي،  مع يشمل 
استقاللية كعملة في هاا المجعل، من ميث التمعسب وم ية م كة الب ي  مسب ق ا ات منظمة الب ي  

 الععلمية.
مع المكومة اإلس ائيلية  لب تشغيل خط لقليمي ي بط م ينة ا يمع  واواح انه قبل اسبوع تي االتفعق

 الصنع ية الز ا ية وم ينة الشونة في ا   ن الشقيق، وصوال للب مينعء العق ة، ومن ثي للب الخع ج.
 13/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

  



 
 
 
 

 

 12 ص             4049 العدد:        16/9/2016-12 الجمعة -اإلثنين  التاريخ: 

                                    

 ة إنجاز كبير: االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي بخصوص قطاع الطاقالفلسطينية الحكومة .7
وصف المتم ث ال سمي  عسي المكومة يوسف المممو ، االتفعق الاي تي التوقيع  ليه  :وفع – اي هللا 

بين  ولة فلسطين والمكومة اإلس ائيلية بخصوص قطعع الطعقة،  عإلنجعز الكبي ، نظ ا لم لوالته 
 السيعسية وتعزيز الصالميعت وانعكعسعته االقتصع ية. 

ل سمي، في بيعن اليوي ا  بععء، لن هاا االتفعق يمّ   قطعع الكه بعء من السيط ة وقعل المتم ث ا
، لا 1994اإلس ائيلية وي  جه تمت المسؤولية الكعملة لسلطة الطعقة الفلسطينية  ول م ة منا الععي 

ب ستلغب كعفة اشكعل التععمل السع قة التي كعنت مف واة في هاا اإلطع ، ويتمول شكل التععمل لل
 ان تكون  ولة فلسطين مستو  ا للطعقة.

وااعف المتم ث ال سمي ان هاا االتفعق يأتي امن تصميي المكومة الفلسطينية  لب انتزاع كعفة 
الصالميعت الخعصة ب ولة فلسطين، واواح ان االتفعق شمل اياع التوقيع  لب ماك ات تفعهي 

، مشي ا 2006 ى الجعنب اإلس ائيلي منا الععي اخ ى، من اهمهع تم ي  ا موال الفلسطينية الممتجزة ل
للب انه سيتي تطبيق تفعصيل هاا االتفعق  ع  مؤتم  ال ول المعنمة، الاي يعق  في نيويو   ب اية 

 ا سبوع القع ي.
 14/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 للسالم ": نتنياهو يؤكد من جديد أنه لم يعد شريكا  الفلسطينية "الخارجية .8

ا انت وزا ة الشؤون الخع جية  ش ة مع جعء  لب لسعن  ئيس المكومة اإلس ائيلية  :وفع –اي هللا   
بنيعمين نتنيعهو من ممعوالت لتش يع االستيطعن،  ب  توجيه اتهعمعت ال اسعس لهع من الصمة 

ش يكع  للمجتمع ال ولي الاي ي ين وينتق  االستيطعن، مايفة ان نتنيعهو يؤك  من ج ي  انه لي يع 
واك ت الوزا ة، في بيعن لهع، يوي ا م ، ان االستيطعن في ا  ض الفلسطينية ليس قعنونيع  للسالي.

وليس ش  يع، ويشكل العق ة ا سعسية امعي الجهو  ال ولية المباولة إلنقعا مل ال ولتين، وإلميعء 
  ملية السالي.

من ال ولي، وال ول كعفة،  عل    لب اتهعمعت وطعلبت الوزا ة، ا مين الععي لألمي المتم ة، ومجلس ا 
نتنيعهو و نجهيته، كمع طعلبت بتأكي  المواقف ال ولية ال افاة لالستيطعن، من خالل اتخعا لج اءات 
 ملية كفيلة بإج ع  لس ائيل  لب االنصيعع للقعنون ال ولي، ووقف امتاللهع واستيطعنهع   ض  ولة 

 فلسطين  شكل فو ي.
 11/9/2016دة، رام هللا، الحياة الجدي
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 "تطهير عرقي"عريقات: نتنياهو تجاوز الخطوط الحمراء باعتباره الدعوة لوقف االستيطان  .9
ا نعاول: قعل صعئب   يقعت، امين س  اللجنة التنفياية لمنظمة التم ي   ،قيس ابو سم ة -  اي هللا

،  ع ت ع ه ان "تجعوز كل الخطوط المم اء"الفلسطينية، لن  ئيس الوز اء اإلس ائيلي، بنيعمين نتنيعهو، 
تطهي  "المطعل ة بإيقعف بنعء المستوطنعت اإلس ائيلية و ميل المستوطنين  ن ا  ااي الفلسطينية، 

نتنيعهو خ ج "وااعف   يقعت، في تص يمعت إلاا ة صوت فلسطين ) سمية(، اليوي ا م   ."  قي
ي  اخالقية، وا ب  ع ض المعئط القعنون  ن كل الخطوط المم اء بتص يمعت فعامة صع خة غ

ال ولي، وه ي كيعن كل العالقعت ال ولية، و ّم  كل مع قعمت  ليه مواثيق ومؤسسعت ا مي المتم ة 
 ."من   الة

ويوي الجمعة المعاي، ظه  نتنيعهو في مقطع م ئي مسجل  لب صفمته ال سمية  موقع التواصل 
الفلسطينية ومؤي يهي ممن ي فاون تشيي  المستوطنعت  ، ا تب  خالله القوى "تويت "االجتمع ي 

 ."  عًة للب التطهي  الع قي"في الافة الغ بية،  اإلس ائيلية
نتنيعهو من خالل تل  التص يمعت يسعوي المستوطن واالستيطعن الاي ي قب لج يمة "وتع ع   يقعت 

يعيش  لب ا اه وا ض  م ب ا  السعكن ا صلي،  عبن البل  المواطن الع بي الفلسطيني الاي
 ."اج ا ه )..( هاا ام  غي  مسبوق وم فوض جملة وتفصيال ويستمق اإل انة واالستنكع 

و  ع المجتمع ال ولي للب ب ء المسعءلة المقيقية لنتنيعهو ومكومته، لوقف سيعسعتهع االستيطعنية 
من ال ولي مول الممنهجة في ا  ااي الفلسطينية، مش  ا  لب ا و ة ص و  ق ا  من مجلس ا 

االستيطعن، و أن تفتح الممكمة الجنعئية ال ولية تمقيقع قاعئيع في كل ممع سعت لس ائيل ا  الشعب 
اإلس ائيلية، انهع  واإلنشعءاتاغسطس/آب المعاي، ا لنت لجنة التخطيط  21الفلسطيني. وفي 

عنية ج ي ة في الق س وم ة استيط 770قّ مت للب البل ية اإلس ائيلية في الق س، مش و ع لبنعء 
 الش قية وبيت لمي.

وم ة استيطعن ج ي ة  علق س الش قية، ا لنت  نهع  1,200وتأتي هاه الخطوة امن مش وع تأسيس 
 السلطعت اإلس ائيلية في وقت سعبق.

،  ون تمقيق اية نتعئج تاك ، 2014وتوقفت المفعواعت الفلسطينية اإلس ائيلية، نهعية اب يل/نيسعن 
  من الم عمثعت ب  عية ام يكية واو وبية؛  سبب امتنعع لس ائيل  ن وقف االستيطعن، شهو  9 ع  

كأسعس للمفعواعت، وتنصلهع من اإلف اج  ن معتقلين فلسطينيين ق معء في  1967و فاهع لم و  
 سجونهع.

 11/9/2016رأي اليوم،  
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 ةزال على الطاول ساعة ما 24وزير الشؤون المدنية: فتح معبر الكرامة  .11
 لس ائيلاك  وزي  الشؤون الم نية مسين الشيخ ان السلطة الوطنية طعلبت  :ابوغوش ايهي - اي هللا

 سع ة امعي م كة المسعف ين الفلسطينيين. 24ومعزالت تطعلبهع  فتح معب  الك امة 
 سع ة معزال  لب الطعولة 24واشع  الشيخ في لقعء مع "الميعة الج ي ة" للب ان مواوع فتح الجس   

 ايلغعية اللمظة سواء سلبيع  لس ائيليعوق  تلقت السلطة الوطنية موافقة ا  نية، لكنهع لي تتلق جوا ع 
 .ليجعبيع

وااعف الشيخ" نمن نععني من ازمة خعنقة في الصيف، وليس في الشتعء، و علتعلي ق  نقبل  مل 
م و  كمع هي في  لب م كة ال واإل قعءسع ة خالل فصل الصيف،  24وسط يتعلق  فتح المعب  

سع ة من  24سيتممل ا  عء لاعفية لتشغيل المعب   اإلس ائيليفصل الشتعء"، مبينع ان الجعنب 
طواقي فنية  عملة وغي هع، لكنه اك  ان هاه المشكلة تخصهي و ليهي ان يج وا مال ينصف المواكن 

 الفلسطيني ويجن ه ا زمة الخعنقة خالل فصل الصيف.
 13/9/2016هللا، الحياة الجديدة، رام 

  
 : لن نقبل أن تسدد ديون الكهرباء من مستحقات العمال"نقابات عمال فلسطين" .11

اك  شعه  سع  ا مين الععي التمع  نقع عت  معل فلسطين ان النقع عت لن  :ايهي ابوغوش - اي هللا
 ت اب ان يتي تس ي   يون الكه بعء من مستمقعت العمعل الفلسطينيين ل ى لس ائيل.

ل سع  في تص يح لذ" الميعة الج ي ة" لنه ليس ل يه  لي  طبيعة االتفعق الاي ي وج له والاي وقع
س ائيل لتس ي   يون  تم ثت ا ن عء انه يتعلق بتوقيع اتفعقية، الثالثعء، بين السلطة الوطنية وا 

مستمقعت الكه بعء، لكن اشع  للب انه لاا ثبت ان الم يث ي و   ن تس ي   يون الكه بعء من اية 
  معلية، فإن النقع عت لن تسكت.

اا مع  وااعف" هاه ا موال ليست للسلطة الوطنية، وال يمق  ي جهة مكومية ان تتص ف بهع، وا 
صح ان ال يون ستس   من تل  المستمقعت، فهاا يعني ان هنع  مخعلفة قعنونية ص يمة لن نسكت 

  ليهع".
ه ا موال لصعلح صن وق خعص والم يث ي و  هنع واشع  سع  للب ان القعنون ينص  لب تمويل ها

 ن صن وق الامعن االجتمع ي، ولكن اي تص ف بهاا الخصوص سينسف كل الممع ثعت بين 
 النقع عت والمكومة مول قعنون الامعن االجتمع ي.

 13/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 لمضربينمع األسرى ا أسير يشرعون بإضراب مفتوح تضامنا   مئةقراقع:  .12
اسي  ش  وا بإا اب  مئةقعل  ئيس هيئة شؤون ا س ى والمم  ين  يسب ق اقع، لن  :وفع– اي هللا 

 مفتوح تاعمنع مع ا س ى الما بين الشقيقين ممم  ومممو  البلبول وا سي  معل  القعاي.
تاعمنع مع وااعف ق اقع في اتصعل مع "وفع" اليوي الخميس، ان ا س ى امتنعوا  ن تنعول الطععي 

 ا س ى الما بين  ن الطععي.

 

 15/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 هو تشريع علني لقتلهم قراقع: قرار "العليا اإلسرائيلية" بإطعام األسرى المضربين قسرا   .13
قعل  ئيس هيئة شؤون ا س ى والمم  ين  يسب ق اقع، لن ق ا  الممكمة العليع اإلس ائيلية  : اي هللا
 هو تش يع  لني وغي  مسبوق لقتلهي. ي و الج ا س ى الما بين قس اً بإطعع

واواح ق اقع في بيعن صمعفي مسعء اليوي ا م ، ان "العليع اإلس ائيلية" ومن خالل مع يص    نهع 
من ق ا ات ا  ا س ى، ت لل  شكل قعطع  لب انهع جزء اسعسي و ئيسي من المنظومة التي ا  تهع 

 ية اليمينية المتط فة لقتل ا س ى واالنتقعي منهي.المكومة اإلس ائيل
 11/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 دخلتا طولكرم بالخطأإسرائيليتين مجندتين  يسلمأمن السلطة  .14
قعلت صميفة "ي يعوت ام نوت" في    هع الصع   اليوي لن ا جهزة ا منية للسلطة ي: طولك  

  خلتع للب طولك ي  علخطأ. الفلسطينية سلمت االمتالل مجن تين
ونش ت الصميفة صو ة المجن تين من جيش االمتالل، والتي قعلت لنهع في لم ى ممطعت الش طة 
الفلسطينية في منطقة طولك ي، مشي ة للب انهمع  خلتع  علخطأ لق ية بيت لي  ق ب طولك ي  ع  تعطل 

 في م كبتهمع وهمع في الط يق لمف ق بيت لي . Wazeجهعز الذ 
وبينت ان المجن تين تي ممعيتهن وتخليصهن  لب ي  الش طة الفلسطينية، ومن ثي تسليمهن لإل ا ة 

 الم نية التع عة لجيش االمتالل  ون ل طعء تفعصيل اخ ى.

 13/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تؤكد: أسرار الملف بيد القسامو لتبادل جثث جنودها بمقاومين  اقتراحا  ترفض حماس  .15

م كة ممعس  ، اناش ف الهو   ن م اسلهعغزة ، من 15/9/2016القدس العربي، لندن،  ت اك
اص ت  لب موقفهع  شأن لتمعي اي صفقة ت ع ل ج ي ة لألس ى مع لس ائيل، وج  ت التأكي   لب ان 
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الملف بين ي ي الجنعح المسلح للم كة، وليس المستوى السيعسي، وال   ع  كشف المفعوض 
ول ملف ا س ى والمفقو ين ليؤو  لوتعن، ان الم كة  فات صفقة اقت مت  ليهع اإلس ائيلي، م

 .ته ف للب ت ع ل الجثث
ونقلت اإلاا ة اإلس ائيلية  ن هاا المفعوض الق يب من  ئيس الوز اء اإلس ائيلي بنيعمين نتنيعهو، 

لي الجعنب قوله خالل ا معل مؤتم  انعق  في ه تسيليع، ان الصفقة المقت مة قات  أن يتس
الفلسطيني من لس ائيل جثث الفلسطينيين الاين قتلوا في الم ب ا خي ة  لب غزة الج ف الصعم  

 .، ومقعبل ال  تتسلي لس ائيل من ممعس جثتي اإلس ائيليين اللاين سقطع في العملية نفسهع2014 عي 
ثنين ممن يمملون وتشمل الصفقة، التي اقت متهع لس ائيل، ان تقوي م كة ممعس بإخالء سبيل ا

الجنسية اإلس ائيلية، وهي مواطن لس ائيلي من اصل اثيوبي، وآخ  ب وي، وكالهمع  خال قطعع غزة 
 . ممض ل ا تهمع قبل ان تلقي م كة ممعس الق ض  ليهمع

ويشمل الع ض اإلس ائيلي ان تطلق لس ائيل مقعبل مواطنيهع غي  الجنو ، سبيل العش ات من سكعن 
واواح المفعوض اإلس ائيلي ان الصفقة المع واة  .لوا لمستوطنعت غالف غزةالقطعع ممكن تسل

 .كعنت ستتي  ب  ط ف ثعلث
ولي يص   اي تعليق  سمي من الجنعح المسلح لم كة ممعس، كتعئب القسعي،  ع  الكشف اإلس ائيلي 

ا طل ع وسألت الق س الع بي القيع ي في ممعس امم  يوسف لن كعنت الم كة تلقت مؤخ   .الج ي 
 . ب  وسيط من هاا القبيل، فأك  ان ملف صفقة الت ع ل موجو  بين ي ي الجنعح المسلح للم كة

وقعل القسعي هو من يتولب اإلش اف الكعمل  لب ملف الت ع ل، وجميع اس ا  هاا الملف بين ي يه. 
 .مجعلواك  ان كل مع يص    ن القسعي يلزي المستوى السيعسي، ومن ي ي  التم   في هاا ال

واشع  للب ان كتعئب القسعي ا لنت في وقت سعبق انهع لن تفتح ملف الصفقة للنقعش مع اي ط ف، 
قبل ان تقوي لس ائيل بإطالق س اح ا س ى الاين ا ع ت ا تقعلهي  ع  اإلف اج  نهي في الصفقة 

شعليط، مقعبل السع قة المسمعة صفقة وفعء ا م ا ، التي اطلقت ممعس  موجبهع س اح الجن ي جلعع  
ق  تأتي  عض الوفو  وت ي  تم ي  الملف، مايفع "اسي  فلسطيني. وقعل يوسف  1000اكث  من 

 ."يكون هاا الجواب  ي تم  ، ال فتح للصفقة قبل لطالق س اح اس ى الصفقة المعاية
ــان وااذذعفت  ــرأي، عّم مصذذ   قيذذع ي  ، انا نعاذذولوكعلذذة   ذذنالقذذ س الممتلذذة  مذذن، 13/9/2016ال

ان الم كذذذة  فاذذذت صذذذفقة "ليذذذؤو  لوتذذذعن كذذذة ممذذذعس، قذذذعل لم اسذذذل ا نعاذذذول، لن هذذذاا تصذذذ يح  م  
"ال يسذذتمق الذذ  ، بذذل هذذو ممع سذذة تقو هذذع مكومذذة ) ئذذيس  "،اقت مذذت  ليهذذع تهذذ ف للذذب ت ذذع ل الجثذذث

 الوز اء اإلس ائيلي بنيعمين( نتنيعهو المتصعص غاب اس  جنو هع المفقو ين في غزة".
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فاذذل  ذذ ي اكذذ  اسذذمه، كونذذه غيذذ  مخذذول  علمذذ يث لإل ذذالي، "لن لسذذ ائيل لذذي  واشذذع  المصذذ  ، الذذاي
 تبال اي جه  الستعع ة المفقو ين بل لي تخض اي ممعوله مقيقيه لال ".

، لال   لب نتنيعهو العمل  لب مجعنية معلومةوش َ  المص    لب ان ممعس "لن ته ي لس ائيل اي 
 ".لب اي صفقة ت ع ل ج ي ه إل ع ة المفقو ين

 
 االنتخابات الداخلية للحركةبللمشاركة خليفة مشعل لم ُيعرف بعد وهنية سيعود لغزة أحمد يوسف:  .16

غزة: بخالف مع اشيع خالل ا يعي المعاية مول الشخصية التي ستتولب قيع ة م كة ممعس في 
، قعل الم ملة المقبلة، خعصة  ع  خ وج لسمع يل هنية نعئب  ئيس المكتب السيعسي لجولة خع جية

، لنه لي يع ف  ع  الشخص الاي سيخلف "الق س الع بي"امم  يوسف القيع ي في م كة ممعس لذ
ن هنية لن ي قب في الخع ج وسيعو  للب القطعع للمشع كة في  خعل  مشعل في  ئعسة الم كة، وا 

 ة االنتخع عت ال اخلية للم كة التي ستنطلق في مطلع الععي المقبل، ميث توقع ان ال تشه  قيع
 .ممعس في الم ملة المقبلة تغيي ات كبي ة

وقعل في تص يمعت مول آخ  مستج ات االنتخع عت ال اخلية لم كة ممعس، ومع اشيع مول ت شيح 
هنية ليكون خليفة لمشعل، لن هاه االنتخع عت ال اخلية للم كة ستج ي في ال بع ا ول من الععي 

إلقعمة في الخع ج  شكل  ائي، لتولي  ئعسة المكتب المقبل. ونفب ان يكون هنية خ ج من قطعع غزة ل
السيعسي. واشع  للب انه سيعو  مج  ا للب قطعع غزة  ع  انتهعء زيع ته المعلية التي ب اهع بزيع ة 
السعو ية   اء ف ياة المج، وال  من اجل المشع كة في االنتخع عت ال اخلية لم كة ممعس في 

 .ة في االنتخع عت الععمة للم كة ائ ته، ليتسنب له الوصول للمنعفس
ومول مع لاا كعنت قيع ة م كة ممعس ستشه  بخ وج مشعل من منصب ال ئيس  ع   ق ين من 
الزمن تغيي ات كثي ة، قعل لن قيع ة الم كة لن تشه  الكثي  من التغيي ات في المكتب السيعسي، 

 . عستثنعء ال ئيس، متوقعع ان ت قب  عقي ا ط   لب معلهع
التأكي   لب ان شخصية  ئيس المكتب السيعسي الج ي  لي تع ف  ع ، لن كعن  يوسف ا ع و 

سيشغلهع ام  الوجوه التي لي تع ف  ع  ل الميع، او ستكون من الوجوه المع وفة مثل هنية وابو 
ويشي  القيع ي، للب ان ملف االنتخع عت يخاع ال ت ع ات امنية، من خالل   اسة الق  ة  .م زوق 

 .  للمشع كة في هاه االنتخع عت لب السف
و مع ت    من وجو  نية ل ى م كة ممعس لت شيح مشعل ل ئعسة السلطة الفلسطينية ومنظمة 
التم ي  الفلسطينية، اك  ان هاا ا م  غي  وا   في هاا الوقت،  سبب ت كي عت السلطة المعلية، 

 .مق ان يكون في هاا المنصبوالواع الفلسطيني  شكل  عي، واك   غي ال  ان السي  مشعل يست
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واشع  يوسف للب ان الواع اإلقليمي وال ولي، الاي يمعص  م كة ممعس، ويغلق ا بواب امعمهع 
و اى ان التس يب ا خي  مول ا م  من جعنب لس ائيل، يه ف للب استجالب  .يمول  ون ال 

صع ة، وان ا م  هاا ليس  عض ال  و ، وا ع  التأكي   لب ان الواقع المعلي يجعل هاه المسألة 
 .وا  ا في النقعشعت، مشي ا للب انه سيكون مط ومع  ن مع تتهيأ الظ وف له

وفي ملف العالقعت الخع جية لم كة ممعس، نفب ال كتو  امم  يوسف مع اشيع  ن خاوع الجزائ  
لاغوط  ولية،  فعتهع إلغالق مكتب م كة ممعس  لب ا اايهع. واك  يوسف ان ممعس مصلت 

لب موافقة من السلطعت الجزائ ية لفتح مكتب لهع هنع ، مشي ا للب ان الجزائ  تمتان كل  
الفصعئل الوطنية واإلسالمية الفلسطينية. واك  ان العمل الوطني متعح لكل الفصعئل الفلسطينية في 

 .الجزائ ، وان الجزائ  ال تمعنع اي نشعط له  القة ب  ي القاية الفلسطينية
 .ي ممعس، اواح ان الجزائ  غي  معنية  علم يث كثي ا  ن  القعتهع  م كة ممعسلكن القيع ي ف

وسألت الق س الع بي ال كتو  امم  يوسف  ن خ وج نعئب  ئيس المكتب السيعسي لسمع يل هنية 
ن كعن اله ف من الزيع ة المج فقط اي سيكون مق مة لجولة  من قطعع غزة،   اء ف ياة المج، وا 

سف لن الزيع ة كعنت به ف ا اء ف ياة المج، غي  انه قعل  ع  تمكن هنية من خع جية. وقعل يو 
 .الخ وج، سيستغل ا م  لزيع ة  ول   ة تصنف في  ائ ة ا ص قعء

واشع  للب ان  ولة قط  ستكون ممطة مهمة في جولة هنية، الفتع للب ان هنع  امتمعال لقيعمه 
ي ان عح الت تي عت لزيع ة  عض ال ول ا خ ى سيقوي هنية وقعل في معل نج .بزيع ة كل من ت كيع وا 

 .بال ، وكعن يشي  في م يثه ل ول غي    بية
لكن القيع ي في م كة ممعس اشع  للب ان هنع  الكثي  من الت تي عت تتي  شكل س ي، متب ال تقوي 

 .لس ائيل، التي تمعص  م كة ممعس،  عستغالل نفواهع لتشويش ب نعمج الزيع ة
ان لس ائيل تعمل  لب س  كل ا بواب امعي تم كعت قيع ة م كة ممعس الهع فة لكس   واك  يوسف

 .المصع ، والتواصل مع العمق الع بي واإلسالمي
 15/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الحية يدعو الشعب الفلسطيني واألمة للتوحد في وجه االحتالل .17

لشذذذعب الفلسذذذطيني للذذذب التومذذذ  خلذذذف خليذذذل الميذذذة، ا ،  ذذذع  اذذذو المكتذذذب السيعسذذذي لم كذذذة ممذذذعس
المقعومة لمواجهة االمتالل اإلس ائيلي، فيمع   ع ا مة الع بية اإلسذالمية السذتعع ة قوتهذع والتومذ  فذي 

وقذذذعل الميذذذة، خذذذالل خط ذذة صذذذالة  يذذذ  ا اذذذمب فذذذي سذذعمة السذذذ ايع  م ينذذذة غذذذزة، يذذذوي  وجذذه  ذذذ وهع.
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  ونذذع نكذذون خلذذف المقعومذذة والمجعهذذ ين، متذذب االثنذذين، لنذذه آن ا وان لنتومذذ   لذذب مواجهذذة العذذ و، 
 نط   االمتالل من ا انع.

واكذذذ  ان التنذذذعفس فذذذي االنتخع ذذذعت ال يجذذذب ان يمذذذزق ومذذذ تنع ويفسذذذ   القعتنذذذع، م  فذذذًع: كّنذذذع ن جذذذو ان 
تماي االنتخع عت وتتنعفس قوائمنع  شذ ف متذب نخذ ي شذعبنع، لال ان التذ خالت الخع جيذة والمسذع عت 

  ان تسعب للب لفسع    س االنتخع عت لكن ال يزال للوقت  قية ان تماي.ال اخلية ابت لال
وتذذع ع: االمذذتالل يمذذعول ان يتمذذ   لذذ ولنع الع بيذذة، وآن ا وان لوقذذف التطبيذذع معذذه، ومنعذذه مذذن التمذذ   
 لذذب ا  ااذذي الع بيذذة، متسذذعئاًل: االمذذتالل يذذ م  ا  ض ويقتذذل مذذن فيهذذع، ويهذذّو  المسذذج  ا قصذذب 

 ، والق س  نوان الص اع فأين انتي منه؟ويط   اهله
وفي شأن آخ ، طعلب المية  عستعع ة جاوة انتفعاة الق س وا  الء  ايتهع وتعظذيي قذ  اتهع فذي الاذفة 

 الغ بية الممتلة، مش  ًا  لب انهع مع زالت قعئمة.
وااعف:  .كمع توجه  علتمية للب ا س ى، مشي ًا  صمو  ا س ى البلبول ومعل  القعاي  سعي السعيح

 يوي الخالص آت ولن تت ككي مقعومتكي، نعمل لتم ي كي ونعمل  لب تبييض السجون.
وتط ق المية للب قاية المختطفين الفلسطينيين ا  بعة  لب ا ض مصذ ،  ا يذًع للذب كشذف النقذعب 

ونذذذوه للذذذب ان مصذذذ  تتممذذذل المسذذذؤولية، آمذذذاًل ان يعذذذو  المختطفذذذون للذذذب اهلهذذذي واويهذذذي   ذذذن مذذذعلهي.
 ين غعنمين.سعلم

 12/9/2016، غزة ،موقع حركة حماس
 

 في الحديث عن الجغرافيا بل مصر أقصدكمعزام األحمد لألردنيين: ال  .18
 سمية ا  نيذة قبذل  اوسعطابلغ القيع ي ال ع ز في م كة فتح والسلطة الفلسطينية  زاي ا مم  :  اي هللا

تمذذذعول  مع تمذذذ ث  ذذذن الجغ افيذذذع التذذذي  نذذذ الهعشذذذمية تم يذذذ ايذذذومين  عنذذذه لذذذي يقصذذذ  المملكذذذة ا   نيذذذة 
  لب الق ا  الفلسطيني. السيط ة
للجغ افيذع للتذأثي   االمتكذعيتعليقعت  لنية للقيع ي ا مم  مول ممعولة  عض العواصي الع بية  واثع ت

 ا   ني.الق ا    ع مع وسط اوسعطفي مصي  الشعب الفلسطيني والت خل في شئونه غا ع 
القذذول  ا  نيذذينللسذذلطة  عذذ  تصذذ يح ا ممذذ . لكذذن ا خيذذ  نقذذل لمسذذئولين ومصذذلت م اجعذذعت  سذذمية  

 غزة. مع قطعع عنه لي يقص  ا   ن بل مص  الكب ى التي ت ت ط  م و  جغ افية 
 ممعولة ا مم  ته ئة غاب  معن اخفقت في تمقيق م ا هع. انويب و  

 15/9/2016، لندن، رأي اليوم
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 ا بدم األطفال في قانا وغزةيودع دنيا أفسده زبيري: البردويل .19
قذذذعل ا ط ذذذعء المشذذذ فون  لذذذب  ذذذالج شذذذمعون بيذذذ يس و عئلتذذذه لن الذذذ ئيس اإلسذذذ ائيلي السذذذعبق   اي هللا:

 يب ي استجع ة للعالج  ع  تع اه لسكتة  معغية مع ة لكن معلته خطي ة.
نذذه اذغط  لذذب وقذعل الطبيذب المعذذعلج  افذي وولذ ن لن بيذذ يس بذ ا وا يذذع ويسذتمع لمذع يقذذعل لذه ماذيفع ا

ويسذتطيع سذمعع مذع مولذه واالسذتجع ة  ي ي  نذ مع طلبذت منذه فعذل الذ  والف يذق الطبذي مقتنذع انذه واع
له. وااعف فعل ن ان تشخيص معلذة بيذ يس تشذي  للذب تع اذه لجلطذة فذي الجعنذب ا يمذن مذن المذخ 

 يظه   ع  وف ص  قعئه  لب قي  الميعة  علية. لي ا صع هلكن تأثي  الجلطة  لب 
شذذمعون بيذذ يس يذذو ع  نيذذع افسذذ هع بذذ ي  غذذزة نشذذ  النذذعطق  عسذذي م كذذة ممذذعس صذذالح الب  ويذذل: وفذذي

وااعف الب  ويل: في كل مكعن كعن يل س   عءة السالي ويخفي تمتهع سذكين  ا طفعل في قعنع وغزة.
 الغ   وا اى.

 15/9/2016، لندن، الشرق األوسط
 

داريا  وأضاعت البوصلةو  ترهل في حالة: فتح في حوار لـ"السفير" نجاة أبو بكر .21  تتراجع جماهيريا  وا 
اتخا ال ئيس الفلسطيني مممو    عس في ب اية شه  آب المعاي ق ا ًا يقاي :  ز ال ين ابو  يشة

 فصل النعئب في المجلس التش يعي الفلسطيني في  اي هللا نجعة ابو  كذ  مذن م كذة فذتح،  عذ  كشذفهع 
للنعئذب  "التجذنح"لم كة ووز اء من مكومة الوفعق، وا  ب  ليهع بذذملفعت فسع  كبي ة  مق قيع ات في ا

 لتش يعي المفصول سع قًع من م كة فتح ممم   مالن.افي 
 ، تتم ث ابو  ك   ن خلفيعت ق ا  فصلهع والواع الصعب الاي تعيشه فتح."السفي "موا  مع في 

 

 ك من الحركة؟ما هي الدواعي التي جعلت الرئيس محمود عباس يوقع على قرار فصل
كنذذذذت اسذذذذتمع لقاذذذذعيع النذذذذعس واطعلذذذذب بتنميذذذذة كذذذذل مذذذذن يسذذذذيء للذذذذب الشذذذذعب الفلسذذذذطيني وممعكمتذذذذه 
وممعسبته، فأنع اتم ث  ن قاعيع الفسع  المستش ي  اخل فتح، لكن هاا لي يذ ق للذ ئيس، فشذّن  لذّي 

مت  اخذذل مملذذة ش سذذة واصذذ   الّنعئذذب العذذعي الئمذذة اتهذذعي  مقذذي وطعلذذب  ع تقذذعلي، لال اّننذذي ا تصذذ
 التش يعي ا ت ااًع  لب ال ، فأطلقت  لّي ُتهي التجنح للنعئب  مالن.

 

 كيف تم إبالغك قرار فصلك من حركة فتح، وما هو الموقف القانوني لذلك؟
لي ُاخبذ   سذميع ولذي اسذتلي و قذة الفصذل، ولذي يتصذل بذي امذ  مذن الم كذة ليبلغنذي، بذل بلغنذي زمالئذي 

ي، ونسذي   ذذعس اّننذذي منتميذة لمذذزب ال لشذ كة، ولذذي يسذتن  فذذي هذذاا  ذأّن الذذ ئيس وقذع  لذذب قذ ا  فصذذل
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قوانين ولوائح الم كة ال اخلية التي تمكي بهع مسلكيعتهع، لذال  ُيعذّ  هذاا القذ ا  غيذ  قذعنوني  للبالق ا  
 وال يستوجب العمل  ه.

 

 هل شمل قرار الفصل إيقاف عملك في المجلس التشريعي؟
لمجلس، فعلم كة شيء والتش يعي شيء آخذ ، فذال يسذتطيع امذ  ان لي يشمل ق ا  الفصل  ملي في ا

يفصلني لال لاا اجتمع المجلس في جلسة  ع ية، و موافقة ثلثي ا  اعء وقبذولي قذ ا  الفصذل، وهذاا 
يم ث فقط في وجو  قاية تستوجب ال ، وانع ليس لذ ّي مذع يسذتوجب الفصذل، سذواء مذن الم كذة او 

 التش يعي.
 

 س عباس مسؤولية الفساد داخل فتح؟هل ُتحّملين الرئي
ليس فقط   عس هو المسؤول، بل اياًع اللجنة الم كزيذة والمجلذس الثذو ي وقيذع ات الم كذة هذي اياذًع 
مسؤولون ويجب ممعسبتهي، وفي اوء ال  اقول لنذه يجذب  لينذع ان نعقذ  المذؤتم  السذع ع فذي اسذ ع 

 وقت واال نقبل الاغوط الخع جية.
 

 دحالن، وهل هو الحل لخالفات فتح والوضع الفلسطيني؟ ما هي عالقتك بمحمد
التقيذذذت  ذذذه مذذذ ات قليلذذذة فذذذي الععصذذذمة المصذذذ ية القذذذعه ة، وهذذذاا ال يكفذذذي ل ُيطلذذذق  لذذذّي تهذذذي الّتجذذذنح لذذذه 
واالنفصعل  ذن م كذة فذتح، وال بذ  مذن ان نقذوي بخطذوات اخذ ى قبذل ان نقذول لنذه يجذب  لذب  مذالن 

ية، وا  ع ة المفصولين، وت ميي المؤسسعت التي تقو  هاا التنظيي، تولي الم كة، منهع المصعلمة ال اخل
 فهنع  قاعيع فتمت وهمشت، وهنع  اموال يجب ان نسأل اين هي.

 

 الحركة؟ إلىأنِت اآلن خارج فتح، كيف تنظرين 
انع لست خع ج فتح، متب  غي ق ا  فصلي ال زلت  لب اتصعل مع معظي الكوا   في الم كذة، ولكذن 

لذذ  اّن فذذتح تت اجذذع جمعهي يذذًع وا  ا يذذًع وتمتذذعج للذذب ل ذذع ة بنذذعء و نذذعوين ج يذذ ة وتذذ افع اجيذذعل انذذع اؤّكذذ  
يجذذذع  قذذذعنون مم ذذذة بيذذنهي ذ وهذذذو امذذذ  فقذذ   اخذذذل الم كذذذة ذ ويجذذب تنقيتهذذذع مذذذن كذذذل الشذذذوائب  وافكذذع  وا 

 وتصفيتهع من كل من اسعء لهع، واقول هنع ال ب  من ممعسبتهي ليكونوا  ب ة لغي هي.
 

 ت حركة فتح إلى مرحلة الشيخوخة؟هل وصل
نعذذي،  ّنهذذع اهملذذت الّشذذ عب والّنسذذعء، ولذذن تتقذذ ي  عذذ  الذذ ، ولذذن تكذذون،  ّنهذذع فقذذ ت المذذب الذذ اخلي  

وتعع كت القيع ات  عاهع مع  عض، وهنع  معلة ت هل  اخل القوى الطالبية و اخذل الكذع   النسذعئي 
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بوصذلتهع اذع ت. لذاا يجذب  لينذع  انم كذة، كمذع اللاين يع ان جزءين اسعسيين مذن العمذو  الفقذ ي لل
 ل ع ة بنعئهع لاا كنع ننوي ان ننتص   لب كل ت اكمعت السنوات المعاية.

 

 ما آخر المستجدات في ملفات الفساد؟
اهذذي قاذذعيع الفسذذع  سذذ قة امذذ  الذذوز اء ميذذعه ق يذذة فذذي الاذذفة، واخذذتالس امذذوال الم كذذة مذذن ق َبذذل قيذذع ي 

لقذذعء النفعيذذعت ا إلسذذ ائيلية ومخلفذذعت ا سذذلمة  موافقذذة المكومذذة فذذي مكذذب زهذذ ة الفنجذذعن، وظلذذي  ذذع ز، وا 
المتقع  ين. هنع  تقصي  متعّم  يطذعل كذل الملفذعت المق مذة للذب هيئذة مكعفمذة الفسذع  ولذي يذتي تعيذين 

 لجعن تمقيق في شأنهع،  غي قسمهي لي  أّنهي سوف يمعسبون كل الظعلمين والفعس ين.
 

 قطاع غزة وسيطرة حماس عليه؟ ما هو موقفك من حصار
يلقب  اخل المعتقالت المزبية، و لذب   ذعس  وااليجب  فع المصع   ن القطعع وان يأخا كل ا وا ه 

اإل  ا  اّن هاا القطعع هو الجزء ا صيل من الواقذع الفلسذطيني واّنذه يشذكل العمذق الذوطني المقيقذي، 
س للب تجذعوز اال ت ااذعت والع اقيذل والتمفظذعت وال يجوز ل ا ة الظه  له، وانع ا  و اإلخوة في ممع

امذذعي مكومذذة الوفذذعق، و لذذيهي تهيئذذة كذذل الظذذ وف لتغييذذ  المكومذذة المعليذذة ولنذذاهب للذذب مكومذذة ومذذ ة 
 وطنية تشع   فيهع كل القوى السيعسية.

 

 ما رأيك بقطع حركة فتح عالقتها بإيران؟
يذذذ ان "الكذذذل اإلسذذذالمي"ي، ونمذذذن  معجذذذة لذذذذلّننذذذي ا ى المشذذذ وع الفلسذذذطيني يت اجذذذع واإلسذذذ ائيلي يتقذذذ  ، وا 

سذذعن ت الفلسذذطينيين والمقعومذذة مذذ ات كثيذذ ة، لكذذن فذذتح هذذي مذذن قطعذذت العالقذذة معهذذع، ومذذن  ون ان 
يسذعن نع هذذاا الكذل لذذن ننتصذذ ،  ّننذع  معجذذة لكذل الممذذعمين فذذي العذعلي  ذذن قاذيتنع، ونمذذن ال ن يذذ  ان 

لنع مم ات مغلقة مع الععلي. نمن لذ ينع قاذية  ع لذة ن خل في ص ا عت مع ال ول، وال ن ي  ان تكون 
تمتذعج للذذب الكذل وامعمنذذع  ذ و شذذ س وخلفذه قذذوى  ظمذب، ونمذذن  معجذة  ن نخذذ ج مذن بيذذت الطع ذذة 

 لالمتالل الاي ا غمنع وا هقنع طيلة السنوات المعاية، ولي نأخا اّي شيء.
 14/9/2016السفير، بيروت، 

 

 مع مرور عام عليها نتفاضةاال تخشى تجدد  "إسرائيل": "معاريف" .21
لن التخذذذذوف  -فذذذي مقذذذعل لذذذه  صذذذميفة معذذذع يف-قذذذعل الخبيذذذ  العسذذذك ي اإلسذذذ ائيلي الذذذون بذذذن  افيذذذذ  

اإلسذذذ ائيلي مذذذن تجذذذ   الهجمذذذعت الفلسذذذطينية امذذذٌ  قذذذعئي وفعلذذذي، مذذذع اقتذذذ اب الذذذاك ى ا ولذذذب النطذذذالق 
  ا قصذب والقذ س همذع المذؤجج العمليعت الفلسطينية اذ  ا هذ اف اإلسذ ائيلية، مشذي ا للذب ان المسذج
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وا تبذذذ  الخبيذذذ  العسذذذك ي الهجمذذذعت الفلسذذذطينية التذذذي انذذذ لعت اواخذذذ  سذذذبتمب /ايلول  لهذذذاه العمليذذذعت.
، الموجذذذة ا خطذذذ  التذذذي لذذذي يعذذذ ف مثلهذذذع اإلسذذذ ائيليون فذذذي السذذذنوات ا خيذذذ ة، وتشذذذه  ا تفع ذذذع 2015

 وانخفعاع متفعوتع بين مين وآخ .
ان الجذذيش اإلسذذ ائيلي  ذذعت  -الصذذلة  علمؤسسذذة العسذذك ية اإلسذذ ائيليةوهذذو وثيذذق -وااذذعف بذذن  افيذذ  

يخشذذب فعليذذع انذذه مذذع اقتذذ اب ا  يذذع  اليهو يذذة يمكذذن للسذذعمة المي انيذذة ان تشذذتعل  ذذأجواء العنذذف بذذين 
 الفلسطينيين واإلس ائيليين.

 ائيليين واشذذع  للذذب انذذذه مذذع مذذ و   ذذذعي  لذذب انذذ الع الهجمذذذعت الفلسذذطينية، يجذذ   التذذذاكي   ذذأن اإلسذذذ
هجمة مسلمة خطي ة، نصفهع  مليعت طعن  علسكعكين، قتل فيهع ا بعذون لسذ ائيليع،  235 عشوا ق ا ة 

 ونفا هاه العمليعت ثالثمئة فلسطيني، معظمهي من الافة الغ بية وش قي الق س.
 مذن العمليذعت الفلسذطينية توجهذت اذ  الجذيش اإلسذ ائيلي، %75وختي بذن  افيذ   ذعلقول لن مذع نسذبته 

 لكن مع وجه منهع ا  المستوطنين والم نيين اإلس ائيليين كعن فتعكع للغعية.
 11/9/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 من أن تكون الموجة القادمة من العمليات أكثر دموية وعنفا   : تخوف إسرائيليموقع "أن.آر.جي" .22
لس ائيلية تخوفهع من ان  نقل الكعتب اإلس ائيلي في موقع "ان.آ .جي" يومعي  وف   ن اوسعط امنية

تكذذون الموجذذة القع مذذة مذذن العمليذذعت الفلسذذطينية اكثذذ   مويذذة و نفذذع، فذذي ظذذل مذذ و   ذذعي  لذذب انذذ الع 
 الموجة المعلية من الهجمعت الفلسطينية ا  اإلس ائيليين.

 وبّين انه من اجل هاا التخوف امتنعت قيع ة الجيش والمخعب ات اإلسذ ائيلية  ذن المسذع  ة  ذعلقول لن
 موجة العمليعت الفلسطينية انتهت،  غي تسجيل ت اجع ملموظ في نسقهع منا اب يل/نيسعن المعاي.

واك  الكعتب انه و لب ال غي من هاا اله وء فذإن المنظومذة ا منيذة اإلسذ ائيلية لذن تكذون متفعجئذة لن 
 تج  ت هاه الموجة من العمليعت في الفت ة الق ي ة القع مة.

الجهو  التي يبالهع الجيش اإلس ائيلي وجهعز ا من الععي )شع ع ( في مالمقة واواح  وف  انه  غي 
منفاي العمليعت، فإنه من الصذعب المسذع  ة للذب القذول لنذه تذي القاذعء الكلذي  لذب موجذة العمليذعت، 

  ن هاا ه ف صعب التمقيق في واقع مي اني متوت  تعيشه الافة الغ بية.
مققتهع المخعب ات اإلس ائيلية في تمسين مصع  هع المعلومعتيذة،  وز ي ان هنع   عض النجعمعت التي

ممع سع  هع في لم عط الع ي  من العمليعت التي كعن ي ع   لليهع الفلسطينيون خعصة  مليعت الطعن 
واليوي في ظل اقت اب موسي ا  يع  اليهو ية، ت تفع نس ة التماي ات واإلناا ات التي تتلقعهع  وال  س.
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ن اإلس ائيلية، وت فع قيع ة المنطقة الوسطب  ذعلجيش اإلسذ ائيلي مذن مجذي اسذتنفع هع خشذية اجهزة ا م
 وقوع  مليعت ج ي ة.

وختي  علقول لن التخوف المقيقي اليوي الاي يسيط   لب اجهزة ا من ان يكون شكل وصو ة الموجة 
ين او   س السذيع ات، القع مة من العمليعت م كزة في هجمعت لطالق النع  اكث  من هجمعت السكعك

 في ظل اكتشعف العش ات من الو شعت المملية  علافة الغ بية التي تنتج ا سلمة والقنعبل.
 .جنو  لس ائيليون  علق ب من الم و  مع غزة

 12/9/2016الجزيرة نت، الدوحة 
 

 في رعنانا بجروح خطيرة طعنا   إسرائيليإصابة  .23
عذذعء، بجذذ وح خطيذ ة جذذ اء تع اذذه للطعذذن مذذن قبذذل شذذخص اصذيب لسذذ ائيلي، مسذذعء يذذوي ا  ب:  اي هللا

 مجهول الهوية في م ينة   نعنع ق ب كفع  سع ع.
ومسب مصع    ب يذة، فذإن منفذا العمليذة فذ  مذن المكذعن يشذت ه  أنذه فلسذطيني وقذ  نفذا العمليذة  لذب 

 عصيلهع."خلفية قومية". مشي ًة للب ان الش طة اإلس ائيلية تج ي تمقيقع في المع ثة لمع فة تف
 عمذع وهذو مذن المتذ ينيين اليهذو  وقذ  نقذل للذب مستشذفب  29واشع ت للب ان المصعب يبلغ من العمذ  

 جس ه. مئي  في كفع  سع ع وتع ض للطعن في الجزء العلوي من
 14/9/2016، رام هللا ،القدس، القدس

 
 : صمت المجتمع الدولي يعني موافقة ضمنية على إعدام األسرى المضربينفتح .24

قذذذعل المتمذذذ ث  عسذذذي م كذذذة فذذذتح اسذذذعمة القواسذذذمي لنذذذه يجذذذب التمذذذ    لذذذب كعفذذذة المسذذذتويعت  :هللا  اي
 وامععئهيالبواسل الما بين  ن الطععي، والاين يتص ون بإ ا تهي  اس انعالمي انية وال ولية إلنقعا ميعة 

 الخعوية لظلي السجعن واالمتالل الغعشي.
يعة ا س ى: ممم  ومممو  بلبول، ومعل  القعاي م انوااعف، في تص يح صمفي، يوي الخميس، 

الذاي  اإل ا ي مفتومع  ن الطععي في  سعلة  فذض لال تقذعل  لا ا عفي خط  مقيقي نتيجة لخواهي 
يمذذع س  مذذق الفلسذذطينيين مذذن قبذذل سذذلطعت االمذذتالل اإلسذذ ائيلي، و سذذعلة للمجتمذذع الذذ ولي الصذذعمت 

انهذذع "كفذذعكي صذذمتع"، وان صذذمتكي يعنذذي موافقذذة  لذذب  نو  اإلنسذذعنومؤسسذذعته ال سذذمية المعنيذذة  مقذذوق 
ومكومتذذذه المسذذذؤولية الكعملذذذة  ذذذن ميذذذعة ا سذذذ ى  اإلسذذذ ائيليوممذذذل االمذذذتالل  البواسذذذل. اسذذذ انع ل ذذذ اي

 الما بين  ن الطععي.
 15/9/2016، رام هللا ،الحياة الجديدة
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 ت الفارغة مع األسرى ن تأخذ دورها الحقيقي وأال تكتفي بالشعاراأل السلطة  قيادي بحماس يدعو .25

معس  ب  ال ممن ش ي ، لن واع ا س ى الما بين  ن الطععي في سجون مقعل القيع ي في م كة 
 االمتالل الشقيقين ممم  ومممو  البلبول ومعل  القعاي سيء للغعية.

واكذ  شذذ ي  فذذي تصذذ يح صذذمفي يذذوي ا مذذ ، ان الذ  يسذذت  ي تم ًكذذع  ذذعجاًل وفعذذعاًل مذذن قبذذل الجهذذعت 
 قية واإلنسعنية من اجل العمل  لب لطالق س امهي، وكشف نوايع االمتالل الخبيثة بتصفيتهي.المقو 

ونذذوه للذذب ان ا سذذ ى الماذذ بين اوصذذلوا  سذذعلتهي للجميذذع، وهذذي يعذذعنون كذذل هذذاه المععنذذعة  فعً ذذع  ذذن 
هي ك امة شعبهي ووطنهي، ولال  فإن الشعب  كل اطيعفه وفصعئله مطعلب ب  مهي والوقذوف للذب جذعنب

ولفذذذت شذذذ ي  للذذذب ان مجذذذي التاذذذعمن الشذذذعبي مذذذع ا سذذذ ى ال ي قذذذب للذذذب مسذذذتوى  فذذذي هذذذاه المع كذذذة.
 التامية التي يق مونهع.

 .وطعلب فصعئل العمل الوطني  ا و ة التم   وال    لب انتهعكعت االمتالل  مق ا س ى 
ع لألسذذذذ ى كمذذذذع   ذذذذع شذذذذ ي  وسذذذذعئل اإل ذذذذالي الفلسذذذذطينية والععلميذذذذة للذذذذب اذذذذ و ة نقذذذذل صذذذذو ة الواذذذذ

واشع  للب ان مستوى التم   ال سمي مع ا س ى الما بين هزيذل للغعيذة،  ا يذًع السذلطة  الما بين.
 للب ان تأخا  و هع المقيقي، واال تكتفي  علشعع ات الفع غة مع قاية ا س ى.

 11/9/2016موقع حركة حماس، 
 

 فتح والجهاد يضربون عن الطعام ليومين أسرى  .26
"، فذي سذجون  امذون و ذوف  والنقذب، لاذ ا ع اإلسذالميم كتي "فتح "و"الجهذع   ي اس  يخوض  : اي هللا

 ذذن  ا هذذعلي ل ذذع ةالماذذ بين، وامتجعجذًع  لذذب  ا سذذ ى  ذن الطعذذعي منذذا اليذذوي الخمذيس، تاذذعمنع مذذع 
 في العي . ابنعئهيالمواجز ومنعهي من زيع ة 

ل، وانه ق  يذتي تصذعي ه لاا لذي و لمت "الق س"  وت كوي ان اإلا اب سيستم  متب يوي السبت المقب
 و  ع ا س ى الشعب الفلسطيني لالستنفع  ونص ة ا س ى الما بين. تمل قاية الما بين.

 15/9/2016، رام هللا ،القدس، القدس
 

 اعتقال خلية ساعدت في تهريب جيبات لحماس بغزة تزعمالشرطة اإلسرائيلية  .27
  بعذذعء، ان الشذذ طة اإلسذذ ائيلية نجمذذت فذذي ا تقذذعل اكذذ ت لاا ذذة  يشذذت بيذذت العب يذذة، يذذوي ا : اي هللا

سذذيع ة جيذذب  بذذع ي الذذ فع  100ثالثذذة فلسذذطينيين مذذن النقذذب لالشذذت عه  عالقذذتهي فذذي ته يذذب اكثذذ  مذذن 
 لقطعع غزة.



 
 
 
 

 

 26 ص             4049 العدد:        16/9/2016-12 الجمعة -اإلثنين  التاريخ: 

                                    

و مسذذب اإلاا ذذة، فذذإن "الجي ذذعت" تذذي ته يبهذذع العذذعي الجذذع ي لصذذعلح م كذذة ممذذعس وا ا هذذع العسذذك ي 
ية. مبينًة انه وجهت الئمة اتهعي ا  المعتقلين الثالثة وهمع من بلذ ة الستخ امهع في ا  معل العسك  

 شقيب السالي في النقب.
خفذذعء اجذذزاء تلذذ   واشذذع ت للذذب ان المعتقلذذين الثالثذذة كذذعنوا يعملذذون اذذمن شذذ كة  ملذذت  لذذب تفكيذذ  وا 

 السيع ات في شمنعت  اعئع تي ل خعلهع لغزة  ب  معب  ك ي ابو سعلي.
هذذذذي سذذذذعي  مصذذذذلح وفذذذذع س مصذذذذلح ونذذذذوح مصذذذذلح، وانذذذذه يجذذذذ ي التمقيذذذذق معهذذذذي وقعلذذذذت لن المعتقلذذذذين 

 وسيع اون  لب الممكمة لتم ي  ا تقعلهي.
 14/9/2016، رام هللا ،القدس، القدس

 
 من غزة بتهمة تهريب أسلحة لحماس الشاباك يدعي اعتقال صيادا   .28

انذذه ا تقذذل مذذؤخ ا صذذيع ا  ا  ذذب جهذذعز ا مذذن العذذعي اإلسذذ ائيلي "الشذذع ع "، مسذذعء يذذوي الثالثذذعء، :غذذزة
 فلسطينيع من سكعن قطعع غزة بتهمة ته يب اسلمة لم كة ممعس.

 عمذذع( مذذن سذذكعن مخذذيي الشذذعط ،  24و مسذذب بيذذعن الشذذع ع ، فذذإن المعتقذذل يذذ  ب خمذذيس الع ايشذذي )
وق  تي ا تقعله في شه  اغسطس المعاي من قبل القوات ال م ية  ع  تجعوز قع به الم  المسذموح  ذه 

ومتذب  2012ين. زا مع البيعن ان الع ايشي متو ط  عمليعت ته يب اسذلمة ومتفجذ ات منذا  ذعي للصيع 
واواح البيعن ان الع ايشي ا ت ف خالل ا تقعله  ممعولتذه ته يذب متفجذ ات مذع شذ كعئه مذن  ا تقعله.

مصذذ  للذذب غذذزة  بذذ  ال مذذ  فذذي نيسذذعن المعاذذي، لال ان القذذوات ال م يذذة اإلسذذ ائيلية ام طذذت آنذذاا  
 العملية وانه معول تك ا هع من ج ي .

 وز ي البيعن ان الع ايشي خطط خالل الم ب ا خي ة  لب غزة  مهعجمة زيكيي من خالل ال م .
 13/9/2016، رام هللا ،القدس، القدس

 
 قسام ردا على إطالق قذيفة على أشكوللل الطيران الحربي اإلسرائيلي يقصف أهدافا   .29

س ائيلي سلسلة غع ات جوية  لب اه اف متف قة للمقعومة الفلسطينية في شن الطي ان الم بي اإل :غزة
م ينذذذة غذذذزة وشذذذمعلهع،  عذذذ  ز ذذذي لسذذذ ائيل لطذذذالق صذذذع وح  عتجذذذعه لمذذذ ى بلذذذ اتهع الم و يذذذة. واغذذذع ت 

 الطعئ ات اإلس ائيلية فج ا  لب مواقع في م ينة غزة ومنعطق الشمعل.
ح ا اع ز ا ية خعلية في ممذيط موقذع  سذقالن واك ت مصع   مملية ان الطعئ ات استه فت  صع و 

فذي شذمعل بلذ ة بيذت الهيذع، التذع ع لكتعئذب القسذعي الجنذعح العسذك ي لم كذة ممذعس. و ذع  الطيذ ان مذذ ة 
اخذذ ى واسذذته ف  صذذع وخين مكعنذذع ق ي ذذع مذذن موقذذع قذذوة الاذذ ط الميذذ اني فذذي منطقذذة الشذذيمعء شذذمعل 
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مكعن، قبل ان يتي لخمع هع فذي وقذت المذق. وشذنت غ ب بيت الهيع، مع تسبب  عشتععل الني ان في ال
 الغع ات اإلس ائيلية اياع موقع الي مو  التع ع لكتعئب القسعي، في مي الشجع ية ش ق م ينة غزة.

 16/9/2019، لندن، القدس العربي
 

 المركزية في تل أبيب تقضي بالسجن المؤبد على فلسطيني أدين بقتل جندي إسرائيلي محكمةال .31
 عمذع( مذن  20معيشذة ) ابذومكمت الممكمة الم كزية في تل ابيب  علسجن المؤب   لب نذو  الذ ين   اي هللا:

. ومذ   القاذعة انذه تذي 2014فذي  ابيذبشعفعط بتهمة قتل الجن ي الموغ شيلوني في ممطة القطذع  فذي تذل 
بتخفيذذف  تنفيذذا القتذذل فذذي ظذذ وف اسذذتثنعئية فذذي خطو تهذذع ولذذال  ال يمكذذن للجنذذة لطذذالق السذذ اح التوصذذية

سذذذنة  لذذذب المكذذذي. كمذذذع مذذذ   القاذذذعة ان فتذذذ ة السذذذجن يجذذذب اال تقذذذل فذذذي كذذذل  15ممكوميتذذذه قبذذذل مذذذ و  
 الف شيكل. 258معيشة اياع تعويض  عئلة شيلوني  مبلغ  ابوسنة. وف ات  لب  40المعالت  ن 

ة فذذي معيشذذة الذذب لسذذ ائيل  شذذكل غيذذ  قذذعنوني وقذذ   تنفيذذا العمليذذ ابذذوومسذذب الئمذذة االتهذذعي فقذذ   خذذل 
اليوي التعلي فعشت ى سكينع من السوق في يعفع وتوجذه الذب ممطذة القطذع  و نذ مع شذعه  شذيلوني الذاي 

طعنه   ة م ات ومذعول اختطذعف سذالمه لكنذه لذي يذنجح  ن شخصذع وصذل  16كعن يممل بن قية اي 
 لمشفب.المكعن وا به فه ب وتي ا تقعله  ع  فت ة وجيزة. وتوفي شيلوني متأث ا بج امه في ا للب

 16/9/2019، لندن، القدس العربي
 

 السابق من حركة فتح أريحافصل رئيس بلدية  .31
مسذين  لسذمع يلاص   ال ئيس مممو    ذعس قذ ا ا  فصذل مسذن صذعلح  :ال يش ابوممم   -  اي هللا

الم كية كعملة، و  ع الجهعت المختصة في الم كة  امتيعزاته، وم معنه من ا م من م كة "فتح" يوي 
 .ص و هالق ا  والعمل  ه منا تع يخ  امكعيب  سمي وصل "الق س"  وت كوي نسخة منه، تنفيا  كتع

و قب الممعمي مسن مسين  لب ق ا  فصله ، انه جعء  لب خلفية ص اع في تشذكيل قذوائي انتخعبيذة 
 القذذع ي، مشذذي ا انذذه تذذي اكتذذوب اسذذتع ا ا لخذذوض االنتخع ذذعت البل يذذة التذذي كذذعن مذذن المزمذذع  قذذ هع فذذي 

اسذذت عع ه مذذن اذذمن الخيذذع ات التذذي كعنذذت مط ومذذة، والخذذ وج  ذذن المعذذعيي  التذذي كذذعن مذذن المفتذذ ض 
الذاي تشذكل الختيذع  الم شذمين اذمن قعئمذة م كذة فذتح، مبينذع انذه لذي  ا سمعءااللتزاي بهع  اخل بن  

نظمذذة مذذن م كذذة فذذتح وفصذذعئل م ا اذذعءيذذتي االلتذذزاي  علمعذذعيي ، وبنذذعء  ليذذه قذذعي بتشذذكيل قعئمذذة تاذذي 
 ان لالالتم ي  الفلسطينية، وكعن هنع  ملول ل مج القعئمة التي تي تشكيلهع مع قعئمذة م كذة " فذتح "، 

 الفصل. اواالنسمعب  لمعكعنت  اإلجع ة
 11/9/2016، رام هللا ،القدس، القدس
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 فتح تنعى ملحن أناشيد الثورة مهدي سردانة .32

الع بيذذة المنعاذذل الذذوطني وملمذذن انعشذذي  الثذذو ة  نعذذت م كذذة فذذتح للذذب جمذذعهي  شذذعبنع وا مذذة :اي هللا  
الفلسطينية المب ع مه ي س  انة، الاي وافته المنية امس االثنين، في مستشذفب فلسذطين  علقذعه ة  عذ  

 ص اع مع الم ض.
وميذذذت فذذذتح فذذذي بيذذذعن صذذذ    ذذذن مفواذذذية اإل ذذذالي والثقعفذذذة،  وح ملمذذذن انعشذذذي  الثذذذو ة الفلسذذذطينية 

ب ا عتذذذه منذذذع ة فنيذذذة ثو يذذذة خعلذذذ ة قذذذل نظي هذذذع فذذذي  ذذذعلي المععصذذذ ة، وا تبذذذ ت مسذذذي   ة الفنذذذعن سذذذ  انة وا 
 الموسيقب وا لمعن مع زالت تشع  لب وج ان المنعالين وا م ا .

 13/9/2016، الحياة الجديدة
 

 "إسرائيلـ"إنجاز مهم جدا  ل اتفاق المساعداتيشكر أوباما ويؤكد أن نتنياهو  .33
لمكومة اإلس ائيلّية بنيعمين نتنيعهو  لب اتفعق المسع  ات  ّلق  ئيس ا: تم ي  امم    اوشة

، في 14/9/2016 ا اخي في تع يخ البل ين، والاي وقع مسعء يوي ا  بععء"لس ائيل ذ"ا م يكّية ل
واشنطن،  علقول لنه "سيسع  نع  لب االستم ا  في بنعء قّوتنع العسك ّية، واالستم ا  في تطوي  

 هاا،  علط ع، لنجعز مهي ج ًا ل ولة لس ائيل". فع نع ا  الصوا يخ، و 
وشك  نتنيعهو من خالل ش يط في يو مسّجل ال ئيَس ا م يكي،  ع ا  او عمع، قعئاًل لن االتفعق "يؤك  
س ائيل مقيقّية وقوّية" مق ًا بوجو  اختالف في  مقيقة  سيطة: العالقعت بين الواليعت المتم ة وا 

انهع خالفعت  اخل ا س ة الوام ة، ال تؤث   لب الص اقة الكبي ة بين  وجهعت النظ  بين البل ين "لال
وااعف نتنيعهو ان كثي ين في  لس ائيل والواليعت المتم ة، الص اقة المتمّثلة في هاا االتفعق".

الواليعت المتم ة "يفهمون ان االستثمع  في امن لس ائيل يقّوي االستق ا  في الش ق ا وسط غي  
  يخ ي مصعلمنع ا منّية فقط، لنمع المصعلح ا منّية للواليعت المتم ة".المستقّ ، وال

 14/9/2016، 48عرب 
 

 مع الواليات المتحدة عسكريةإسرائيليون يهاجمون االتفاقية ال عسكريون  .34
اإلس ائيلي السعبق موشي يععلون للب المستشع  لألمن   فععاناي وزي  ال: تم ي  هعشي مم ان

ا سبق ليهو   ع ا ، في توجيه االنتقع ات لالتفعقية   فععن  وزي ا ا ، ووزي  الالقومي الب وفيسو  
وفي ممعا ة له في "معه  واشنطن لشؤون  ا منية التي تي التوقيع  ليهع مع الواليعت المتم ة.

الش ق ا وسط" في الواليعت المتم ة، تط ق يععلون للب اتفعقية المسع  ات العسك ية إلس ائيل  قيمة 
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وقعل في ممعا ته لنه ال يعتق  ان  مليع   وال  للسنوات العش  القع مة، وقعل لنهع غي  كعفية. 38
 علق  ات واالمتيعجعت الالزمة. و مس ه فإنه يتوجب  "لس ائيل"مليع   وال  سوف تزو   38مبلغ 

 التفكي  اآلن  سلي اولويعت، واتخعا ق ا   شأن مع يجب ش اؤه ومع يجب التنعزل  نه.
ويناي يععلون بال  للب الب وفيسو   وزي ا ا ، الاي اشغل في السعبق منصب المستشع  لألمن 

وا تب  ان مع  القومي ل ى  ئيس المكومة بنيعمين نتنيعهو، وقعل لنه  اهن وفّوت ف صة تع يخية.
لي مصل  ليه نتنيعهو يعتب  خسع ة مقع نة  مع كعن  عإلمكعن المصول  ليه. وااعف ان "لس ائيل 

نمع  نهع فوتت ف صة للمصول  لب  تخس  لكونهع مصلت  لب تمويل اقل ووسعئل قتعلية اقل، وا 
ان مكتب  ئيس المكومة يعتب  االتفعق الاي انج   لب انه من  غي  علو  ب ائل سيعسية ج ية.

نه لو تع يخي،  ع ت ع  انه اكب  مسع  ة تق مهع الواليعت المتم ة ل ولة اجنبية، لال ان ا ا  قعل ل
للب المفعواعت  شأن قيمة المسع  ات ا منية قبل التوقيع  لب االتفعق النووي مع  "لس ائيل" خلت 

 لي ان لكعن  عإلمكعن المصول  لب مبلغ اكب   كثي .
مقع الت مع وسعئل ل الي لس ائيلية  7في "واشنطن بوست"، واج ى  من جهته، كتب  ع ا  مقعالً 

 لب االتفعق ا مني مع الواليعت المتم ة، وقعل لن "نتنيعهو  ش ي اً  عً سع عت، شن فيهع هجوم 3خالل 
وكتب ان نتنيعهو تص ف بتهو   كل مع يتصل  وقع  لب اتفعق سي ، وتسبب  أا ا   من ال ولة".

 علمملة التي اج اهع في الواليعت المتم ة ا  االتفعق النووي مع لي ان. وقعل لن ا ا ا  التي تسبب 
 ا  اء غي  المسؤول في العالقة مع البيت ا بيض تب و واامة اآلن.بهع نتيجة 

مليع   وال ، وهو مبلغ مهي  منهع، ولكنه اقل  كثي  ممع كعن  38وااعف ان لس ائيل ستمصل  لب 
  عإلمكعن المصول  ليه لو لي يت خل  ئيس المكومة  شكل فظ في السيعسة ا م يكية ال اخلية.

 4.5مليع   وال ، ب ال من  3.8مصلت  لب   ي معلي سنوي  قيمة  "ائيللس  "و مسب  ع ا  فإن 
وتع ع انه كعن بإمكعن نتنيعهو التوصل للب تفعهمعت  كعن يمكن المصول  ليهع. مليع   وال  سنويعً 

لي ان  ع  التوقيع  لب االتفعق النووي،  مع  ع ا  او عمع  كل مع يتصل  علتععون االستخ ع ي ا ّ 
في معل خ قت لي ان االتفعق، لال  "لس ائيل"ت التي يمكن ان تقوي بهع الواليعت المتم ة وو كل العمليع

 انه فوت الف صة  سبب ت خل في السيعسة ال اخلية للواليعت المتم ة،  لب م  قوله.
 16/9/2016 ،48عرب 

 
 نتنياهو يزعم استعداده لقاء عباس بموسكو أو لوكسمبورغ .35

لمكومة اإلس ائيلية، بنيعمين نتنيعهو، خالل استق عل  ئيس وز اء ز ي  ئيس ا ووكعالت: ٨٤  ب 
، لنه  لب استع ا  للقعء ال ئيس الفلسطيني، 12/9/2016 لوكسمبو غ كسعفييه بيتيل، يوي اإلثنين
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مممو    عس، في الععصمة ال وسية موسكو او في لوكسمب غ، لكنه ج    فاه لمع وصفهع 
لن " ئيس الوز اء بيتيل   عني للب لوكسمبو غ لكنه قعل كال  ان وقعل نتنيعهو  . علش وط المس قة

الفلسطينيين  بمع يأتون للب هنع ". وااعف نتنيعهو: "مسنع، ق  تكون موسكو او لوكسمبو غ. سن ى 
 ."اي منهمع. نمن  ائمع مستع ون إلج اء مفعواعت م عش ة  ون ش وط مس قة

ء فت ة من التغي ات الملموظة التي تم ث في الش ق وقعل نتنيعهو لنه "وصلَت للب لس ائيل اثنع
ا وسط. الععلي يشعه  ب  ب ا ح مئعت ا لوف في سو ية وه وب الماليين للب او و ع. لق  تم ثنع 
 ن هاا ا م   شكل مطول للب م  مع ولكنني ا تق  اياع ان هاه الفت ة تنطوي اياع  لب ف ص 

ع لن "الش اكعت والتمعلفعت التي تنعي بهع لس ائيل في كل انمعء وتع  ."كبي ة وهاا يعطيني امال كبي اً 
الععلي وفي الش ق ا وسط تتوسع وتتعمق. نقف للب جعنب  ول كثي ة اخ ى من اجل ال فعع  ن 

 ."الماع ة ا  القوى الومشية التع عة لإلسالي المتط ف. نقف معع ا  ل ع ة صعو  معع اة السعمية
 12/9/2016، 48عرب 

 
 مستقرةلكنها بيريز بجلطة دماغية وحالته حرجة و  إصابة .36

 عمًع( في معلة "مستق ة،  94ع يزال ال ئيس اإلس ائيلي السعبق شمعون بي يز ): متم ي  قعسي  ك ي 
الثالثعء، لث  تع اه لجلطة  معغية،  يويولكن خط ة"  ع  نقله للب المستشفب  صو ة  عجلة مسعء 

فسو  لسمق ك ايس، م ي  مستشفب "تل هشومي " الق يب من وقعل الب و   لب مع ا لن المستشفب.
 ]الثالثعء ا  بععء[ للصمعفيين لن ال ئيس السعبق "قاب الليل تل ابيب للب ميث نقل بي يز متم ثعً 

 ب ون ان يصعب بو كة ج ي ة، وهو في معلة مستق ة، لكنهع ال تزال خط ة".
"قطعنع  نه  لشع ة ائيلة مشجعة موامعً من جهته، افع  طبيب بي يز الشخصي  افي فعل ن  ن 

وااعف انه "في الم ة المقبلة التي  التخ ي  لفت ة وجيزة، فتجعوب وتع ع  لب مع يب و مع كنع نقول له".
 سنمعول فيهع تعليق التخ ي ، آمل ان نتمكن من التواصل معه".

 14/9/2016، 48عرب 
 

 أحد أقدم أعمدة االستيطانغطاس: بيريز هو المسؤول المباشر عن الجرائم ضدنا و  .37
اثع ت تعليقعت النعئب الع بي في الكنيست اإلس ائيلي  عسل غطعس  شأن شمعون بي يز  :الق س

نه ملطخ ب معئنع من لوكتب غطعس  لب صفمته  لب فيس بو  " اإلس ائيلية. ا وسعطغا ع في 
 ان للبنه ممعمة سالي ابي يز "نجح في تق يي نفسه  لب  لنوقعل غطعس  خمص ق ميه".ا للب اسه 
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نه في الواقع "المسؤول الم عش   ن الج ائي وج ائي الم ب ا وااعفمنح جعئزة نوبل للسالي". 
 ".وومشية وتط فعً  مقتعً  ا كث المش وع االستيطعني الصهيوني  ا م ة اق يم  اا نع... و 

يلزي  انلغطعس " الا فنه كعن من لمزب مي يتس اليسع ي  يسعوي ف يج   نوقعل النعئب الع بي 
 اقليةنه يعكس  اي الصميفة ي يعوت ام ونوت  اإللكت ونيفي مقعبلة مع الموقع  الصمت"، مؤك اً 

 ."  ب لس ائيل"من 
 نوع". اسوان "غطعس افتزازي من ا ،في مزب الليكو  ،من جهته، ص ح وزي  السيعمة  ع يف ليفين

 15/9/2016 ،القدس، القدس
 

 قات مع المبعوث األممي مالدينوفليبرمان يأمر بقطع العال .38
، ان وزي  الجيش 14/9 كشفت القنعة العب ية الثعنية، مسعء يوي ا  بععء :ت جمة خعصة -  اي هللا

اإلس ائيلي افيج و  ليب معن اص   اوام  ص يمة للمؤسسة العسك ية  قطع العالقعت و  ي التععون 
و مسب القنعة، فإن اوام  ليب معن  ا وسط. م عوث ا مي المتم ة للش ق  ،مع نيكوالي مال ينوف

 شأن "مكعفمة اإل هعب". مشي ًة للب  "لس ائيل"ص  ت  ع  انتقع ات مع ة وجههع مال ينوف لسيعسعت 
والمقعطعة التي اق هع ليب معن تعبي  ملموس  "،لس ائيل"ان تص يمعته اغابت النظعي السيعسي في 

  ن ال .
معع اة اإلس ائيلي تسيبي ليفني ق ا  ليب معن  أنه يه   امن من جهتهع ا تب ت لم ى اقطعب ال

 .  ا يًة للب التص ف به وء من اجل ممعية تل  المصعلح."لس ائيل"ومصعلح 
 14/9/2016 ،القدس، القدس

 
ن كان مخطئا   .39  ليبرمان: سنقف إلى جانب الجندي القاتل وا 

عن، في مؤتم  لذ"مكعفمة اإل هعب"،  ق  ص ح وزي  ا من اإلس ائيلي، افيج و  ليب م: مممو  مجع لة
اليوي، اإلثنين، في ه تسليع، انه سيقف للب جعنب الجن ي القعتل، لليئو  ازا يع، الاي ا  ي الشعب 

 الفلسطيني  ب  الفتعح الش يف في الخليل، متب لن ثبت انه اخطأ.
ص  الجيش اإلس ائيلي و ن  تط ق ليب معن لممعكمة الجن ي القعتل، قعل "ال يمكن ان يكونوا  نع

 الاين ي ت ون الزي العسك ي، مواع هجوي من قبل سيعسيين... فهي  سل الشعب اإلس ائيلي".
وااعف وزي  ا من اإلس ائيلي، ليب معن، "لاا كعنت هنع  اي انتقع ات  لب الجيش اإلس ائيلي، فإن 

    ن اي ج ل سيعسي".العنوان الومي  هو وزي  ا من، ويجب ان ن قي الجيش اإلس ائيلي  عي
 12/9/2016، 48عرب 
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 "إسرائيل"ليبرمان يقدم سلسلة تسهيالت لغزة ويسمح بعودة العمال إلى  .41

ا لنت لس ائيل انهع ستق ي تسهيالت لقطعع غزة، في معل : وكعلة سمع -الق س الممتلة،  اي هللا 
مل في السوق اإلس ائيلية، في استم  اله وء، وتشمل السمعح    ا  كبي ة من العمعل "الغزيين"  علع

وقت اشع ت مصع   فلسطينية للب موافقة لس ائيل  لب تزوي  القطعع مئة ميغعواط من الكه بعء، 
 لاعفة للب خط للغعز وممطة تملية للميعه.

واك ت مصع   فلسطينية مطلعة لوكعلة "سمع" ان تل ابيب ستعلن  سميًع ا سبوع المقبل موافقتهع 
خط الغعز  للب، لاعفة 106ميغعواط ج ي ة من الكه بعء  ب  الخط  100 غزة بذ لب تزوي  قطعع 

 ممطة كه بعء غزة، وممطة اخمة لتملية ميعه الش ب. للبالاي يصل 
وزي  ال فعع اإلس ائيلي افيج و  ليب معن ق   اإلس اع بتنفيا تل  الخطوات، في ظل اله وء  لنوقعلت 

لس ائيل  أ  ا  كبي ة في الق يب  للبسمعح لعمعل غزة  علتوجه ال للبالاي تشه ه جبهة غزة، لاعفة 
نععش االقتصع   الععجل. وتوقعت ان يكون لتل  اإلج اءات تأثي  معسي في تخفيف ازمة الكه بعء وا 
في قطعع غزة، لال انهع ما ت من ان استم ا  المصع  و  ي السمعح  علتص ي  ومنع "الغزيين" من 

خ وج منه، ستشكل  ق ة كبي ة في وجه اي لج اءات لتخفيف الواقع المؤلي قطعع غزة وال للبال خول 
 في قطعع غزة.

 15/9/2016الحياة، لندن، 
 

 !"إسرائيل"ألف صاروخ تهّدد  230مناورات لالحتالل تحاكي "الحرب الشاملة":  .41
ا  بععء،  يب ا الجيش اإلس ائيلّي، ا م  المقبل، منعو ة  سك ّية واسعة الّنطعق، تستم  متب يوي

وتمعكي المنعو ة العسك ّية اإلس ائيلّية وقوع م ب  ."لس ائيل"يمعكي فيهع وقوع م ب "شعملة" اّ  
واشتععل جبهعت قتعل   ة في آن وام ، تشتمل  لب سقوط صوا يخ مكّثف  لب تجّمععت سّكعنّية 

صع ة منشآت بنب تمتّية ميوّية، وهجمعت سعيب ،  وسقوط ش كعت   ي ة وفي منعطق مختلفة، وا 
نقعا مصعبين.  الكه بعء واالّتصعالت وان ععث مواّ  خطي ة وا 

من مجمل الّصوا يخ التي ستوّجه  %95ووفقًع لتق ي ات الجبهة الّ اخلّية اإلس ائيلّية، فإّن مع يعع ل 
، قع  ة  لب ممل  اس قتعلّي يصل كيلومت اً  45، ستكون صوا يخ يصل م اهع للب "لس ائيل"نمو 

ب  ش ة كيلوغ امعت من المواّ  المتفّج ة. واشع ت الجبهة الّ اخلّية اإلس ائيلّية اياًع للب اّن وزنه لل
 غعلبّية الّا   ستت ّكز جنوب ا غوا  وفي منطقة م ينة ميفع.
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الف صع وح، هو      230واشع ت معطيعت نش تهع الجبهة الّ اخلّية اإلس ائيلّية للب اّن مع مجمله 
، من سعئ  الجبهعت. وقّ  ت     القتلب اإلس ائيلّيين في "لس ائيل"ة لالستخ اي اّ  الّصوا يخ المع ّ 

 قتيل. 300 - 250الم ب القع مة مع بين 
 وستتلّقب منطقة م ينة تل ابيب  ش ات الّصوا يخ، وفق الّتق ي ات اإلس ائيلّية.

 16/9/2016 ،السفير، بيروت
 

 من الضفة الغربيةقوات االحتالل تجري تدريبات لمنع هجمات  .42
، ان قوات الجيش 10/9/2016السبت  اك  موقع القنعة العب ية السع عة، ليلة :ت جمة خعصة -  اي هللا

اإلس ائيلي  علافة الغ بية اج ت ت  ي عت موسعة  لب التععمل مع   ة سينع يوهعت لمنع اي 
من لواء نعمل وكتي ة  و مسب الموقع، فإن الت  ي عت تمت  مشع كة قوات هجمعت من م ن الافة.

وغي هع من القوات التي ت  بت  لب   ة سينع يوهعت خعصًة لمكعنية وقوع  مليعت  401واللواء  50
ووفقع للموقع، فإن الجنو  ت  بوا  لب سينع يو ممعكعة لوقوع  مكثفة ق ب غوش  تصيون في الخليل.

م عط    ة لصع عت، واالنتشع  الس يع  علمكعن ومالمقة منفاي الهجمعت وتميي  اي خط  آخ  وا 
 تنفيا هجمعت اخ ى ومالمقة وا تقعل الخاليع  ع   ص هع.

وقعل اع ط  سك ي لس ائيلي ان هاه الت  ي عت تأتي في لطع  الجهو  المباولة لمنع اي نشعط 
"ل هعبي" من اي نوع كعن ا  المستوطنين والجنو ، ولمنع خ وج "اإل هعبيين" لتنفيا اي هجمعت، 

 خاليع العسك ية  قوة.وا ب ال
 11/9/2016 ،القدس، القدس

 
 ديختر: منح عباس لقبا  سريا  ال يعني أنه كان عميال  للسوفيات .43

اك ت صميفة "يس ائيل هيوي" العب ية ان ال ئيس السعبق لجهعز ا من اإلس ائيلي  :وكعلة سمع
تط ق للب اال  عء الاي نش ته ال اخلي )شع ع (،  ئيس لجنة الخع جية الب لمعنية، النعئب افي  يخت  

 القنعة ا ولب  أن ال ئيس مممو    عس كعن  مياًل للمخعب ات السوفيعتية "كي. جي. بي".
عت في االتمع  السوفيعتي، ويجب ان نتاك  انه يوقعل  يخت  ان "ابو معزن   س في سنوات الثمعنين

علتأكي  لاا كعن فلسطينيًع، فإنه في تل  السنوات من كعن ي ي  الوصول للب موسكو وجعمععتهع، و 
يوج  ثمن لال ". وااعف: "يقولون  علع بية: فش لشي ب الش لال العمب والط ش. وفي موسكو ال 

مع ال ، قعل  يخت : "يجب الما ، لق  شعه ت النش  الاي يظه  كأن ابو معزن  يتعلمون مجعنًع".
، وهنع  القعب يتي منمهع لغ ض كعن يممل كنية، والكنية ال تعني  علا و ة ان تكون  ميالً 
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كمع  فض  يخت  قول الفلسطينيين  اإلج اءات، وهو ال يوف  معلومعت وهاا ال يعني انه كعن  مياًل".
ان القيع ة السيعسية في لس ائيل تقف و اء نش  التمقيق ووصف ال   عله اء، وقعل: "هاه معلومعت 

 ثعئق، ومن المم ج للفلسطينيين قول ال ".خ جت من جهعت تمقيق اكع يمية توصلت للب هاه الو 
 12/9/2016الحياة، لندن، 

 
 نقابة األطباء اإلسرائيلية ترفض اإلطعام القسري لألسرى  .44

جميع ا اعئهع  لب   ي تنفيا لج اء اإلطععي القس ي لألس ى  "لس ائيل"مثت نقع ة ا ط عء في 
لج اء ومشي يخعلف اخالق المهنة،  الفلسطينيين الما بين  ن الطععي في سجون االمتالل،  نه

 مسب وصفهع.
 جعء ال  في تعميي ا سلته النقع ة للب جميع ا ط عء الععملين في المستشفيعت اإلس ائيلية.

ه وتأتي هاه الخطوة في ا قعب ق ا  الممكمة العليع في لس ائيل، الاي اك   ستو ية قعنون سنّ 
 ى الما بين  ن الطععي.الكنيست قبل  عي، يجيز اإلطععي القس ي لألس  

 14/9/2016الجزيرة.نت، الدوحة 
 

 خيبة إسرائيلية من أسطول األقمار: خسائر مالية وأمنية .45
 عنتكعسة كبي ة جّ اء مع م ث من خلل في القم  االصطنع ي  "لس ائيل"شع ت  :ملمي موسب

نمع من "، الاي اطلقته قبل يومين. وال ين ع الشعو  من م وث الخلل 11التجسسي، "افق   عينه، وا 
تك ا  اإلخفعقعت اإلس ائيلية في هاا المجعل. والواقع ان الم يث ال ي و  فقط  ن خسعئ  معلية 

نمع اياعً   ن خسعئ  امنية جّ اء الفجوات التي تم ث في نظعي الم اق ة وال ص   ومعنوية، وا 
 اإلس ائيلي، والاي كعن يعتب  بين ا كث  نجع ة في الععلي.

اب ًا الغعية من لطالق سلسلة ا قمع  االصطنع ية من  عئلة "افق"، هي جمع  "ائيللس  "ولي تخف 
المعلومعت االستخ ع ية  لب م ا  السع ة من المنعطق التي تسته فهع. وهاه المعلومعت ال تتلخص 
نمع في جمع المعلومعت من وسعئل االتصعل المختلفة في ال ول المعنية  فقط في التقعط الصو ، وا 

 في التأثي  متب  لب مواقف وق ا ات  ول اخ ى. "لس ائيل"ن خلفية ومعطيعت تسع   وتكوي
مو  ش ة اقمع  اصطنع ية للتجسس، جزء منهع خصص نوتستخ ي المؤسسة ا منية اإلس ائيلية 

تستغل معطيعته  غ اض  "لس ائيل"اسعسًع  غ اض  سك ية، وآخ  انش  الستخ امعت م نية، لكن 
 و ة  800مو نعطيعت ق يمة في الجيش اإلس ائيلي، فإن هاه ا قمع  تقوي ب سك ية. و مسب م

 الف  قيقة في الععي. 64تصوي  في الععي وتصو  مع ال يقل  ن 
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مو اسبو ين،  ن مع انفج  الصع وح الاي كعن يممل نوكعنت لس ائيل ق  امّست  علص مة قبل 
واز ا ت ص مة ا وسعط اإلس ائيلية  ن مع ". 6القم  االصطنع ي اإلس ائيلي لالتصعالت، " عموس 

ا لنت وزا ة ال فعع  ن وجو  مكعمن خلل   ي ة في القم  االصطنع ي التجسسي وان الواع 
يمتعج للب م و  ايعي قبل التأك  من لصالح الخلل. وقعلت مصع   امنية لس ائيلية لن القم  ي و  

لتجسس ليست كأقمع  االتصعالت مول ا  ض م ة كل سع ة ونصف. وش  ت  لب ان اقمع  ا
 نهع ال ت قب  لب اتصعل طوال الوقت  علممطعت ا  اية. وقعلت لن "ا م  يتطلب  اعة ايعي 

 للتأك  من نجعح او فشل العملية  ننع ال نتصل  علقم  لال م ة وام ة و شكل خعطف كل يوي".
   ع  لطالق القم  يت اوح بين وش  ت اوسعط مطلعة في وزا ة ال فعع اإلس ائيلية  لب ان الشعو 

"التفعؤل والتشعؤي". وين ع هاا الشعو  المتنعقض من كون لس ائيل جّ بت مؤخ ًا الفشل والنجعح  لب 
 م  سواء.

 15/9/2016 ،السفير، بيروت
 

 ات اإلسرائيليةعمر مليون دوالر لدعم حماية المست 29صادق على رصد يليبرمان  .46
مليذون  29زي  ال فعع اإلس ائيلي افيج و  ليب معن  لب  ص  نمذو  الء ال يمعوي: صع ق و  -الق س 

ونقلت اإلاا ذة اإلسذ ائيلية الععمذة )ال سذمية(،  ات اإلس ائيلية.عم   وال  لتمصين الم اسعت  لب المست
،  ذذذن  ئذذذيس اللجنذذذة الب لمعنيذذذة لشذذذؤون الاذذذفة الغ بيذذذة وقطذذذعع غذذذزة النعئذذذب 14/9/2016 ا  بعذذذعء يذذذوي

مليذذون  29ماليذذين شذذيكل )نمذذو  110لن وزيذذ  الذذ فعع صذذع ق  لذذب  صذذ  مبلذذغ " مذذوتي يوغيذذف، قولذذه
 وال ( لتذذوفي  وسذذعئل التمصذذين والم اسذذة للتجمعذذعت السذذكنية فذذي ممذذيط قطذذعع غذذزة والاذذفة الغ بيذذة، 

 ."ولتل  التي تقع ق ب الم و  مع لبنعن
 15/9/2016 لندن،، القدس العربي

 
 "ية على مواجهة "التحريضاتفاق بين فيس بوك والسلطات اإلسرائيل .47

اب ت ش كة التواصل االجتمع ي "فيس بو " استع ا هع للتععون مع السلطعت اإلس ائيلية في مواجهة 
لعع  ل  ان، جواج ى وزي  ا من ال اخلي اإلس ائيلي،  .""التم يض  لب اإل هعب "لس ائيل"مع تصفه 
كة فيس بو  يزو ون ال ال   ماو  آييلت شعكي ، لقعء مع مسؤولين ك ع  في ش   ع لووزي ة ال

 .من وبين  ن الش طة والنيع ة الععمة
 ."واك ت اإلاا ة اإلس ائيلية ان الط فين اتفقع  لب توطي  التععون به ف شطب "ماعمين تم ياية
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، لن ش كة 12/9/2016 وقعلت شعكي  في مؤتم   ولي لذ"لمكعفمة اإل هعب" في ه تسليع، يوي اإلثنين
من التوجهعت اإلس ائيلية لهع وقعمت  شطب ماعمين "تم ياية"، فيمع قبلت  %95ت "فيس بو " قبل

 .من التوجهعت اإلس ائيلية %80يوتيوب 
 .طل ًع لشطب ماعمين في فيس بو  ويوتيوب 158وتبّين ان السلطعت اإلس ائيلية ق مت 

انتفعاة وشهي  وتطعلب السلطعت اإلس ائيلية "فيس بو "  شطب ماعمين تشتمل  لب   ع ات مثل 
زالة  نتفعاةو"الموت لليهو "، وتاغط  لب ل ا ة فيس بو  منا اال الفلسطينية ا خي ة لشطب وا 

 .مسع عت فلسطينية وماعمين  مجة التم يض
 12/9/2016، 48عرب 

 
 ماذا قال والد شاؤول البنه األسير بغزة قبل وفاته بيوم؟ .48

علة كتبهع وال  ال قيب او ون شعؤول ا سي  نش ت صميفة ي يعوت ام نوت العب ية نص  س :الق س
وجعء في ال سعلة التي نش تهع  عئلة شعؤول  ل ى كتعئب القسعي قبل وفعته بيوي وام   م ض الس طعن.

مسعء ا م ، "ابني آو ن، ايهع المقعتل الشجعع، منا غع  تني وب ا جس ي بخيعنتي، لن اكاب  لي ، 
وااعف "آو ون  ن  كل اسف هي تت اجع يومع  ع  يوي".معلتي الصمية يمكن ان تكون افال، لك

مبيبي،  ن مع تعو  وت ى هاه ال سعلة،  علتأكي  سيخب ون   ن المععنعة التي واجهتنع متب تعو  للينع 
 من ا س ، تمملنع ا كعايب والتال ب من كل هؤالء النعس". )يقص  قع ة المكومة والجيش(

غعا ًع او مستعًء من قع ت  الاين لي يفعلوا كل مع بوسعهي وتع ع "لكني اطلب من  ان ال تكون 
إل ع ت  للب البيت  س  ة تع ف لمعاا؟  نه ال يوج  شعب في الععلي كشعب لس ائيل فمئعت اآلالف 

 منهي لن ينسو ، وسيعملون  لب مسع  ت  لتعو  للب البيت".
 12/9/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ه لألمم المتحدةعائلة هدار غولدن تتوج .49

، ان  عئلة 13/9/2016 اك ت لاا ة الجيش اإلس ائيلي، يوي الثالثعء :ت جمة خعصة - اي هللا 
واوامت  ."الجن ي ه ا  جول ن الاي قعلت لن م كة ممعس "تمتجز جثمعنه ستتوجه لألمي المتم ة

نيعهو والاي سيتوجه لألمي اإلاا ة، ان  عئلة الجن ي ست افق الوف  الم افق ل ئيس الوز اء بنيعمين نت
تممل فيه ا مي المتم ة المسؤولية  ن  صمفيعً  المتم ة في غاون اسبوع، وستعق  هنع  مؤتم اً 

استه اف القوة  "خطف وقتل" ابنهع  صفتهع الجهة التي كعنت ت  ب اتفعق وقف لطالق النع  مين تيّ 



 
 
 
 

 

 37 ص             4049 العدد:        16/9/2016-12 الجمعة -اإلثنين  التاريخ: 

                                    

مين الععي  عن كي مون ومجلس وقعلت الععئلة، لنهع ستممل ا  التي كعن نجلهع امن صفوفهع.
 ا من المسؤولية الكعملة الستعع ة "جثمعن" ابنهع،  صفتهع هيئة  ولية تقف  لب االتفعقيعت وت  عهع.

 13/9/2016 ،القدس، القدس
 

 هدم بيوت اليهود الثالثة الذين أحرقوا وقتلوا الطفل أبو خضير ترفضسلطات االحتالل  .51
سلطعت االمتالل اإلس ائيلي انه يجب   ي ه ي بيوت اليهو  فع ي ابو سع ى: ق  ت  - اي هللا 

خاي  متب الموت. وجعء هاا اال  عء في ال    ابوالثالثة الاين ام قوا وقتلوا الشهي  الطفل ممم  
خاي  التي تطعلب به ي  ابو لب التمعس  عئلة  الممكمة العليع   اً  للبالاي ق مته  ولة االمتالل 

   االمتالل انه "في الق ا ات ا خي ة للممكمة ك  ت وم  ت انه  مع ان  بيوت القتلة. وجعء في
معجعت ال  ع فقط، فإن التشخيص الاي يج ي في مواوع اتخعا  للبتفعيل هاه الصالمية يه ف 

هاا اإلج اء بين المهعجمين الفلسطينيين والع ب من الق س الش قية مقعبل مجي اإل هعب الاي ينفاه 
 ني ومسموح  ه وال ي قب للب التمييز."يهو  هو تشخيص ف

وقع نت  ولة االمتالل بين     العمليعت التي نفاهع يهو  مقعبل الفلسطينيين وسكعن ش قي الق س 
، وفي ا سعس يختلف  شكل ال يقعس  ن مجي وقعلت: "مجي اإل هعب الاي ينفاه يهو  مقلص ج اً 

ابنعء   ملية ل هعبية من قبل يهو  ا ّ  16 تنفيا 2015في سنة  هكاا تيّ  "اإل هعب" الفلسطيني.
متب كتع ة هاه السطو  تنفيا  مليتين فقط". وا  ت النيع ة ان تنفيا  تيّ  2016ا قليعت وفي سنة 

 .كعفيعً  اإلج اءات الجنعئية يشكل    عً 
 16/9/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 ة عمونة يرفضن تنفيذ اإلخالءعمر النساء في مست .51

جعنب المستوطنين في بؤ ة  للب ي ابو سع ى: تتجن  صميفة "ي يعوت ام ونوت" فع - اي هللا 
لخالء مع تسميه بيوتهي  للب مونة ميث تعزف  لب نغمة الي النسعء وا طفعل الاين سياط ون 

وا اهي. وتكتب الصميفة ان نسعء بؤ ة  مونة التي ام ت الممكمة العليع بإخالئهع مع نهعية السنة، 
 عئالتهن هي مواطنون يطعلبون فقط  علمفعظذ مثل غي هي  وابنعءم ي   سعلة مفع هع انهن ت للبيسعين 

مع يملكون: بيوتهي. وقعلت معنع هو وبيتس التي بنت بيتهع في البؤ ة لن " مونة تعني  اغلب لب 
ب من  مونة وقع الم للب ن مكعن لإلقعمة فيه و ن مع وصلنع  و مثنعً  تمقيق ملي. لق  تجولنع كثي اً 

لإلخالء خالل ا سعبيع القع مة تمعول الخ وج كل  واآلن  ن مع ب ا الع  الت اجعي تمهي اً  نظ ة". اول
ص عح لل سي وتقول: "اقوي كل ص عح  عل سي وال كعء. كيف يمكن فق ان شيء كهاا؟" ومثل 
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 فيتعل ة صعو ة في استيععب اوام  اإلخالء. وتقول "عم  هو وبيتس تج  الكثي  من نسعء المست
 ".2006من تك ا  صو   اخشبهلب شتعت: "

هاا الواع.  للبة بإ ا تهن وتقول زيفع كعتس: "لي نفك  اننع سنصل عم  وال تنوي النسعء لخالء المست
صميح ان هاه ليست   نعنع ولكن من كعن يص ق ان هاا مع سيم ث لبل ة ق يمة ج ا مع اسس 

 كبي ة".
 16/9/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 هاتسعى إلقناع دول أفريقية بعدم التصويت ضدّ  "سرائيلإ" .52

قعل  ئيس المعه  اإلس ائيلي لل  اسعت اإلسالمية في اف يقيع موشيه ت  يمعن لن تل ابيب تسعب في 
قنع هع  ع ي التصويت ا ّ  في  "لس ائيل" الفت ة ا خي ة لتوسيع  القعتهع مع  ول القع ة ا ف يقية وا 

ان تل ابيب تج ي  ،في مقعل له  صميفة ي يعوت ام ونوت ،ف ت  يمعنوكش المنظمعت ال ولية.
واواح ا كع يمي اإلس ائيلي ان  اتصعالت  بلومعسية س ية مع     من ال ول اإلسالمية ا ف يقية.

اله ف ا سعسي من الم ا  اإلس ائيلي في اف يقيع يتمثل في لج اء تمول في ط يقة التصويت ل ول 
المتم ة، واالتمع  ا ف يقي، و عقي المؤسسعت ال ولية،  مكي ان غعلبية ال ول اف يقيع في ا مي 

 ا ف يقية تمنح اصواتهع في العع ة لصعلح الق ا ات الع بية والفلسطينية في المؤسسعت الماكو ة.
ويايف ا كع يمي ت  يمعن ان لس ائيل مققت  لب مع يب و نجعمعت جزئية فقط للوصول  ه افهع 

ويشي  للب انه  علتزامن مع التقع ب اإلس ائيلي ا ف يقي، فإن  القعت تل ابيب  ة ا ف يقية.في القع  
والقعه ة تشه  منا وصول  ب  الفتعح السيسي ل ئعسة مص  منا ثالث سنوات تقع بع ومميمية 

 واامة، وهو مع ق  يس ع  مصول لس ائيل  لب مقع  م اقب في االتمع  ا ف يقي.
 12/9/2016وحة الجزيرة.نت، الد

 
 بحماية أبناء الطائفة من هجمات "جبهة النصرة" في ريف القنيطرة "إسرائيل"الدروز يطالبون  .53

قيع ة الجيش اإلس ائيلي للب ممعية  "لس ائيل"  ع قع ة الطعئفة ال  زية في : اسع  تلممي –النعص ة 
و  ع الز يي ال ومي  .ة"ال  وز في بل ة ما  في  يف القنيط ة الشمعلي من هجمعت "جبهة النص  

الشيخ موفق ط يف قيع ة الجيش اإلس ائيلي، الاي يخ ي في صفوفه الش عن  "لس ائيل"لل  وز في 
ال  وز ط قًع لقعنون الخ مة اإللزامية المف وض  ليهي اسوًة  عليهو ، للب توفي  امعن   ي ااّية 

 .ح في هاه الق ى"ال  وز في سو ية، و"تماي  جبهة النص ة من  واقب تنفيا ماا 
 13/9/2016الحياة، لندن، 
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 غطاس يزور األسرى المضربين: الحرية أو الشهادة .54

زا  النعئب  ن التجمع الوطني ال يمق اطي في القعئمة المشت كة  .  عسل : تم ي  امم    اوشة
ب ، ا س ى الثالثة الما بين  ن الطععي، مممو  بلبول في مشف14/9/2016 غطعس، يوي ا  بععء

 .ص فن  )اسعف هع وفيه( وشقيقه ممم  بلبول ومعل  القعاي في مشفب فولفسون بتل ابيب
وقعل غطعس: " ع  زيع ة مممو  البلبول قمت وب فقة  فعق التجمع في ف ع يعفع، و لب  اسهي  او 

، بزيع ة ا سي ين ممم  البلبول، شقيق مممو  ا كب ، وهو طبيب اللجنة الم كزية، سعمي ابو شمع ة
اسنعن، ومعل  القعاي، وهو بواع صمي خطي ، لا انه م بوط بجهعز التنفس االصطنع ي 

 .ويععني التهع عت ش ي ة وموصول  أنعبيب السوائل وا  وية وامه، اي معل ، بجعن ه اثنعء الزيع ة"
"تخ ج من  ن  هؤالء ا  طعل الاين يجعبهون ظلي االمتالل وقمعه وتسعَءل غطعس في نهعية م يثه 

من خالل التامية  أنفسهي  علنيع ة  ن شعب  أكمله وتشع   علعجز الفظيع افال نتاعمن معهي 
 ونتظعه  في الشوا ع وننعي المستشفيعت وهو ااعف اإليمعن؟"

 14/9/2016، 48عرب 
 

 في سيناءتحذيرات إسرائيلية من هجوم لتنظيم داعش  .55
، من لمكعنية 12/9/2016 ما  مسؤولون  سك يون لس ائيليون، يوي االثنين :ت جمة خعصة - اي هللا 

العب ي  NRGونقل موقع  وقوع هجوي كبي  ينفاه تنظيي  ا ش في سينعء خالل ا شه  الستة المقبلة.
ستيالء  لب م ك عت م   ة  ن المسؤولين قولهي، ان تنظيي والية سينعء التع ع ل ا ش، ق  تمكن من اال

وصوا يخ ماع ة لل  ع عت من الجيش المص ي، وان هاه ا سلمة يمكن استخ امهع في هجوي كبي  
وقعلت اات المصع   ان الجيش سيتععمل  قوة مع اي سينع يو متوقع من قبل   لب الم و  اإلس ائيلية.

س ائيليين كمع معول في ال   عي  ا ش، وان التنظيي يمكن ان ينفا مثل هاا الهجوي لقتل وخطف ل
 من خالل الهجوي  سيع ات مصفمة اخت قت الم و  وتي ت مي هع من خالل سالح الجو. 2012

 12/9/2016 ،القدس، القدس
  
 " في الحكومة 2مواقف ليبرمان من الفلسطينيين توّطد موقعه "الرقم  .56

ي افيج و  ليب معن، مسعء اول است  ت تص يمعت وزي  ال فعع اإلس ائيل: اسع  تلممي –النعص ة 
من امس،  ن التزامه ق ا  الممكمة العليع لخالء مستوطني البؤ ة االستيطعنية "امونه"، في موازاة 
 فاه مب ا "ا  ض في مقعبل السالي"، وا  النه وقوفه للب جعنب الجن ي اليئو   زا يع الاي يمعكي 
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ا اًع  ال مول وال قوة في الخليل في آاا  الفتعح الش يف وهو ملقب  بتهمة قتل الفلسطيني  ب 
)مع س( المعاي، ق اءة الممللين لهع، خصوصًع انهع ا ولب من نو هع منا تسّلي ليب معن مقي ة 
ال فعع قبل مئة يوي. و اى معلقون ان ليب معن ش ع في تعزيز مكعنته "ال جل الثعني" في المكومة، 

 ماع فة قوته في االنتخع عت المقبلة.مستفي ًا من استطال عت ال اي التي تفي   
وكعن ليب معن تنعول في ممعا ة القعهع في جعمعة مستوطنة "آ يئل" غ ب نعبلس، المسعئل السيعسية 
التي يتع عهع ال اي الععي اإلس ائيلي، ليعلن ان مب ا "ا  ض في مقعبل السالي" مع الفلسطينيين "فشل 

عئي الجعنب مع الفلسطينيين " نهي ي فاون ان ي قب متب فشاًل ا يعًع"، وانه يعع ض اي اتفعق ثن
يهو ي وام  في  ولتهي". و  ع  ئيس مكومته بنيعمين نتنيعهو، للب تبني ب نعمج مزبه "لس ائيل بيتنع" 
القعاي  م ع لة المستوطنعت في الافة الغ بية الممتّلة  منطقة المثلث الع بية )في لس ائيل(، 

عاا يجب ان يكون المثلث وم ينة اي الفمي )ثعني اكب  الم ن الفلسطينية  اخل مايفًع انه ال يفهي "لم
لس ائيل( جزءًا من لس ائيل، ولمعاا  لينع ان نقّ ي ال  ي للشيخ  ائ  صالح ) ئيس الم كة اإلسالمية(، 

(؟". وان ن فع  ات ًع لمنين الز بي )النعئب الع بية في الكنيست  ن مزب التجمع الوطني ال يموق اطي
 وااعف: "ال ا ى اي مب   لع ي تبني  ئيس المكومة مب ا ت ع ل ا  ااي".

واشع  ليب معن للب ق ا  سعبق للممكمة العليع بوجوب لخالء البؤ ة االستيطعنية "امونه" متب نهعية 
الععي المعلي، وقعل لنه سينفا الق ا  وينقل المستوطنين المقيمين  لب ا اٍض فلسطينية خعصة للب 

 قع آخ ، "لكن هاا المب ا سيطبق اياًع  لب فلسطينيين غزوا ا ااي سوسيع".مو 
وتط ق ليب معن للب الجن ي القعتل اليئو   زا يع، وا لن انه سيقف للب جعن ه "متب لن اخطأ او لن 
 انته الممكمة العسك ية بتهمة القتل غي  العم ، " نه  ن مع يخط  الجن ي،  لينع ان نق ي له 

 ليلقب التصفيق المع  من الماو .ال  ي"، 
للب ان موقف ليب معن من الجن ي يتعع ض وموقف  ئيس هيئة ا كعن الجيش  النظ  ولفت معلقون 

الجن ال غع ي ايزنكوت، الاي سبق ان ما  الجنو  من سهولة الاغط  لب الزنع  "لاا واجهوا طفلة 
ليين الاين امتجوا  لب ممعكمة الجن ي تممل مقصًع"، لكنه كالي مقبول  لب اكث  من ثلثي اإلس ائي

القعتل. ولي يست ع  المعلق في "ي يعوت ام ونوت" يوسي يهوشع، ان يؤث  كالي ليب معن في القاعة 
 العسك يين وفي المستوى العسك ي  مومًع.

وا لنت وزي ة القاعء من "البيت اليهو ي" اييلت شعكي ،   مهع تص يح ليب معن في شأن الجن ي، 
الممكمة بذ"ممعكمة نزيهة"  عي ًا  ن "الممعكمة المي انية" التي كعنت من نصيب الجن ي في  وطعلبت

 وسعئل اإل الي.
 14/9/2016الحياة، لندن، 
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 الخاصة الشركات إلى األدمغة هروب تضاعف بسبب ذاته من يخاف اإلسرائيلي الجيش .57

 ويب و المميطة، الع بية لجيوشا من اإلس ائيلي الجيش خشي  قو  طيلة:  واو ة و يع – النعص ة
 من التكنولوجية والكفعءات ا  مغة ه وب ظعه ة استش اء ظل في اآلن ااته من يخشب  عت انه

 .الخعص التجع ي  القطعع نمو صفوفه
 ال ال  في خعصة ا معل للب الععلية المهع ات اوي  الجنو  من كبي ة ا  ا  ه وب خلفية و لب

 في ال ش ية القوى  قسي مع  علتععون  هليفي ه تسي العسك ية خ ع اتاالست شع ة  ئيس قعي وخع جهع
 من التكنولوجية ا  مغة ه ب ظعه ة وقف ه فهع" الثو ية" بذ وصفت خطة  صيعغة االمتالل جيش
 .والتنصت ال ص   ن المسؤولة االستخ ع ات شع ة في التكنولوجية الوم ة – 8200 وم ة

  كل االمتالل لجيش  علنس ة سنة اصعب 2015 كعنت فق  لس ائيل في  نهع كشف معطيعت ومسب
 ان الجيش في السلو   لوي قسي معطيعت من ويتبين. التكنولوجية ال ش ية القوى  بت   يتعلق مع

 ،% 34.4بلغت ق  ت كه ق  وا لكنهي الخ مة، في ب قعئهي ي غبون  لنهي قع تهي قعل الاين الا عط نس ة
 الخ مة  جعل من %13.2 ق   2011ففي . فقط سنوات ا بع لخال كبي  ا تفعع م وث يعني وهاا

 الجهعز في ذ اول  قيب  ت ة متب وجنو  مق ي  ت ة متب ا عط ذ االمتيعط جيش في ا وائل
 بنمو النس ة هاه از ا ت ،2015 في سنوات، ا بع و ع . ال ائمة خ متهي تم ي    ي التكنولوجي،

 .اإلس ائيلي الجيش في نو ية ا فال ال ش ية قوةال والمقصو  %34.4 ووصلت ااععف ثالثة
 مشكلة  عتت ا  مغة ه ب ظعه ة فإن االمتالل جيش في الععمة القيع ة في مصع   ومسب

 في الصم اوية النقب منطقة للب االستخ ع ات قسي وم ات انتقعل مع اكب   شكل ستز ا  است اتيجية
 من اقل للب يصل ب اتب الجيش في ا عط  لب اإل قعء  ن هع الصعب من سيكون  لا. الجنوب

 وتشمل. م ات ثالث ماع ف ب اتب  مل مقت معت الخع ج في تنتظ هي بينمع تق ي ع،  وال  2000
 التكنولوجية الوم ات في المتميزين والجنو  للا عط خ مة مسع  بنعء ا ول،: اسعسيين سن ين الخطة

 الخ مة للب العو ة ثي ومن  عمين، لفت ة الخعصة الش كعت في للعمل  علخ وج لهي سيسمح مع
 يب و الاي المقت ح، الثعني المل امع. اسبو يع وام  ليوي م نية ش كة في للعمل الخ وج او العسك ية،

 تتي  ميث النو ية الوم ات في ال ائمة الخ مة  جعل بين يمزج ج ي  مبنب لنشعء فيشمل  مليع، اكث 
 .صغع  وجنو  منخفاة،  تب من لا عط الج ي ة الوظعئف  ش ات زيع ة

 فك ة هي  عمين، لم ة م نية ش كعت في للخ مة الا عط تس يح فك ة  أن  ما ، التكهن، ويمكن
 سيوافق الجيش خع ج السمينة ال واتب طعي تاوق  من  أن المشكو  من  نه الفشل، مصي هع سعاجة
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 ليوي  علعمل للا عط السمعح فك ة نفإ اإلس ائيليين الم اقبين ل عض يب و كمع. لصفوفه العو ة  لب
 .معينة امنية مشعكل يواجه ق  انه  غي قعبلية، اكث  يب و م نية، ش كة في اسبو يع وام 

 12/9/2016 لندن،، القدس العربي
 

 تخشى نقص العاملين بمجال التكنولوجيا "إسرائيل" .58
نيعمين نتنيعهو بتشكيل لجنة ال اإلخ ع ي" اإلس ائيلي  ن ق ا  اص  ه  ئيس الوز اء باكشف موقع "و 

واواح م اسل  مكومية الستعع ة الكفعءات المهعج ة، لس  النقص في     العلمعء التكنولوجيين.
 عاويتهع وز اء المعلية واالقتصع  موشيه  الموقع ان نتنيعهو سيت اس تل  اللجنة بنفسه وستاي اياعً 

، واالستيععب والهج ة صوفع الن وف ، والعلوي كملون، والتعليي نفتعلي بينيت، وال اخلية ا ييه    ي
 والتكنولوجيع اوفي  اكونيس، و ئيس الوكعلة اليهو ية للهج ة واالستيععب نعتعن شي انسكي.

ومول  وافع تشكيل اللجنة، اك  الم اسل ان ق ا  تشكيلهع "جعء  قب تق ي  اص  ته وزا ة االقتصع ، 
الف الععملين  مجعل التكنولوجيع في السنوات العش  تععنيه لس ائيل من آ اظه  ان هنع  نقصعً 

القع مة، مع ان الجعليعت اليهو ية  علخع ج يوج  فيهع آالف الكفعءات والمواهب، ممع يتطلب من 
 لس ائيل بال كل مع ل يهع من جهو  الستعع تهي لإلقعمة فيهع".

ي" آفي مسون قوله "سوف تشه  ونقل الموقع اإلخ ع ي  ن  ئيس "الهيئة الوطنية للتطوي  التكنولوج
في     العلمعء التكنولوجيين يق    عش ة آالف  علي، ممع يه   مكعنتهع  لس ائيل  علعق  القع ي نقصعً 

العلمية امعي  عقي  ول الععلي، وهو مع اك ه     من التقع ي  اإلس ائيلية المتشعئمة في اآلونة 
ا  خطة مكومية مفصلة الستق اي ا  ا  كبي ة من واك  ان اللجنة المعنية "ستقوي بإ   ا خي ة".

المهن سين والخب اء وكوا   تطوي ية موز ين  لب مستوى الععلي، من اجل التمعقهي  ععلي الهعيت  
 )التكنولوجيع الفعئقة(  اخل لس ائيل".

 12/9/2016الجزيرة.نت، الدوحة 
 

 اتهام مقدسي بتهريب أموال ألسرى  .59
ق مت النيع ة اإلس ائيلية، يوي الخميس، الئمة اتهعي ا   : ة خعصةت جم -"الق س"  - اي هللا 

  عمع( بتهمة نقل اموال لصعلح اس ى فلسطينيين في سجون االمتالل. 38مواطن من الق س )
ومسب موقع واال، فإن الشعب تلقب امواال من اس ى مم  ين في صفقة شعليط موجو ين  غزة، ونقلهع 

س ائيلية بواسطة النعشط في ممعس مممو  القواسمي الاي شع   في  س ى معتقلين في السجون اإل
 .2014خطف المستوطنين الثالثة  علخليل  عي 
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وا  ت النيع ة ان المعتقل تلقب ا موال من خالل القواسمي الاي استملهع ب و ه من الفتعة سنعء ابو 
س  علافة من خالل شقيقهع سنينة من الخليل، والتي ا تقلت  لب لث  نقل اموال من غزة للب ممع

 ا سي  المم   الم ع  لغزة  سعي ابو سنينة.
وتامنت الئمة االتهعي االتصعل  عميل اجنبي، وتوفي  خ معت لجمع عت غي  مش و ة وغي هع من 

 االتهعمعت.
 15/9/2016القدس، القدس، 

 
 الطيران الحربي اإلسرائيلي يقصف عدة أهداف في غزة .61

ان الم بي اإلس ائيلي، فج  يوي الخميس،   ة اه اف ومواقع في م ينة قصف الطي   ":وفع" –غزة 
وافع  م اسل "وفع"،  أن طعئ ة م بية لس ائيلية استه فت  صع وح وام   لب  غزة وشمعل قطعع غزة.

ا قل ا اًع ز ا ية شمعل غ ب بل ة بيت الهيع شمعل القطعع، مع ام ث مف ة  ميقة في المكعن، 
 ع عت في صفوف المواطنين. ون ان يبلغ  ن لص

 صع وخين ا اًع ز ا ية غ ب بيت الهيع، مع تسبب  عشتععل  16وقصفت طعئ ة م بية من نوع لف
 ني ان وم ائق تي السيط ة  ليهع من قبل اإلطفعء في المنطقة.

كمع قصفت طعئ ة م بية لس ائيلية موقعًع ش ق مي الشجع ية ش ق م ينة غزة، مع ا ى للب ت مي  
لمعق اا ا  في المنعزل المجعو ة  ون ان يبلغ  ن لصع عت في صفوف المواطنين.الموقع  ، وا 

 15/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 محكمة صهيونية تجيز لليهود الصالة في أحياء المسلمين بالقدس .61
ء صع قت مع تسمب الممكمة الم كزية "اإلس ائيلية" في الق س الممتلة، امس، بجواز ا ا: وكعالت

 اليهو  الصلوات في اميعء المسلمين في البل ة الق يمة في الق س الش قية.
وجعء هاا الق ا   ع  االستئنعف الاي ق مته ثالث سي ات يهو يعت تي منعهن من ا اء الصلوات 
اليهو ية في ام  اميعء المسلمين في البل ة الق يمة، وكعنت سلطعت االمتالل ق  منعت اليهو يعت 

 لسعبق من االقت اب من اا  المكعن في منطقة للمسلمين.الثالث في ا
وز ي ايتمع  بن غفي  ممعمي ال فعع الصهيوني "لن هاا المظ  غي  قعنوني، وال يوج  له لسنع  
قعنوني يجيز المظ ".  لب ال غي من تخوف ش طة االمتالل من ان هاا اإلج اء سيؤ ي للب تج   

 ئيليين".المواجهعت بين الفلسطينيين و"اإلس ا
 14/9/2016الخليج، الشارقة، 
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 "العليا اإلسرائيلية" ترفض للمرة الثانية طلب إلغاء االعتقال اإلداري لألسير القاضي .62

 فات الممكمة العليع اإلس ائيلية، اليوي الثالثعء، طل ع إللغعء اال تقعل اإل ا ي  ":وفع" – اي هللا 
 لألسي  الما ب  ن الطععي معل  القعاي.

 فض الطلب للم ة الثعنية  لب التوالي  ع  ان تق مت  ه هيئة شؤون ا س ى والمم  ين وجعء 
 يوًمع. 61بخصوص ا سي  القعاي الما ب  ن الطععي منا 

 15/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 االحتالل يطرد مقدسيا من منزله لتسليمه للمستوطنين .63
مليعت االستيطعن والتهوي  بإخالئه من منزله، انتهت  ملة صمو  معزن ق ش في وجه   :الق س

ص عح يوي الخميس، لا جلست الععئلة امعي منزلهع ت اقب لخالءه من امالكهع  ون ان ت  ي لهع وجهة 
 من  ع  ال .

وطوقت قوة من ش طة االمتالل منزل ق ش في مع ة السع ية  علق س العتيقة، ثي اجب ته  لب 
 اه.مغع  ته وش  ت بإخالئه من اغ ا

وخعض معزن مع كة قاعئية في ممعكي االمتالل، انتهت بإخالئه من منزله  علقوة في  ا ع ايعي  ي   
لب  ا امب الم ع  ، ميث جلس مع زوجته وطفلته امعي المنزل مطوقين من قوات االمتالل، وا 

 جوا هي  عض من اغ اض منزلهي المختطف.
 15/9/2016القدس، القدس،   

 
 إصابتهه االحتالل بعد استشهاد شاب اعتقل .64

الشعب ممم  الس امين من بل ة بيت اوال قاعء الخليل  اناك ت وزا ة الصمة الفلسطينية : الخليل
  ص  يوي الخميس ق  استشه . لصعبتهالاي كعنت قوات االمتالل ا تقلته  ع  

وب الشعب النع  ص واطلقتوكعنت قوة امتاللية خعصة، اقتممت بل ة بيت اوال، شمعل غ ب الخليل 
 . وا تقلته ب فقة وال ه واصعبتهالس امين 

وكعنت وكعلة "شينخوا" نقلت  ن مصع   امنية فلسطينية لن قوات لس ائيلية كعنت ق  "اقتممت منزل 
الس امين في بيت اوال واشت    نعص هع  ع ي ي مع الس امين قبل ان يطلقوا النع   ليه ويصيبوه 

 بج وح".
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ع  لصع ة الس امين تي ا تقعله من قبل القوة اإلس ائيلية مع وال ه وهو مقي  وااعفت المصع   انه " 
 الي ين" قبل ان يعلن  ن استشهع ه.

 15/9/2016القدس، القدس،   
 

 األسير القاضي في أخطر حالة صحية في تاريخ اإلضرابات الفردية .65
ن ا سي  معل  لاقع امس قعل  ئيس هيئة شؤون ا س ى والمم  ين  يسب ق  : وكعلة سمع - اي هللا 

يومًع، في واع صمي صعب ج ًا، ويم  في اخط  معلة  71القعاي الما ب  ن الطععي منا 
. واشع  للب ان القعاي يصع ع الموت في 2011صمية في تع يخ اإلا ا عت الف  ية منا  عي 

مع ،  مستشفب "ولفسون" اإلس ائيلي، وهو في غيبو ة منا س عة ايعي، واصيب  علتهعب  ئوي 
وانخفعض في  قعت القلب، ومشعكل في المسعل  البولية، وانتفعح في العينين، وفق ان السمع، وتلوث 
في الجسي، وال يزال في غ فة معقمة في قسي العنعية الم كزة، وال يتجعوب جسمه مع العالج المق ي 

 له، وهو في معل انهيع  صمي خطي  ج ًا.
 16/9/2016الحياة، لندن، 

 
 تمنع آالف البدو في النقب من المشاركة في االنتخابات المحلية "إسرائيل" :"هآرتس" .66

اك ت صميفة هآ تس العب ية، ص عح يوي ا  بععء، ان وزا ة  :ت جمة خعصة -"الق س"  - اي هللا 
ال اخلية اإلس ائيلية تص   لب منع آالف الب و في النقب من التصويت في اول انتخع عت مجعلس 

واوامت الصميفة، ان الوزا ة كعنت ق  منمت الموافقة  ع عت المملية في النقب(.الب و )االنتخ
إلج اء مثل هاه االنتخع عت  ول م ة، لال انهع ت  س تأجيلهع لم ة ا بعة اشه  في ا قعب ق ا  من 

 الممكمة الم كزية هاا ا سبوع للسمعح آلالف الب و  علتصويت  ع  ان كعنت منعتهي الوزا ة.
آالف شخص من ب و النقب في سجل  خمسة ا ة لجنة االنتخع عت  فات قبول تسجيل وكعنت ل

  النعخبين  مجة   ي قعنونية ال .
 14/9/2016القدس، القدس، 

 
ا تحت سلوان اإلسرائيلي االحتالل .67  يمّول نفق 

اك ت صميفة "هآ تس" العب ية في تق ي  نش ته، الخميس، ان مع يسمب "صن وق  :الق س الممتلة
مش وع  شيكل" سيمول  أكث  من مليون لس ائيلمفعظ  لب المنعطق المفتومة في سلطة ا ااي ال

 مف  نفق ز ي انه سيعمي تمت مي وا ي ملوة في سلوان.
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الاي قعل لن الصن وق  لس ائيلواشع ت الصميفة للب ان هاا ا م  "ينعقض قعنون سلطة ا ااي 
 نه لن يمول مشع يع اث ية".ا  لبل ية الواامة(، و سيعمل فقط في المنعطق المفتومة )خع ج م و  ا

 15/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 قتيل وجرحى في مخيم البداوي واعتداء في البص على قوى األمن .68
 لطالقلشكعل مسلح في مخيي الب اوي لالجئين الفلسطينيين )شمعل لبنعن( تخلله امس الخميس سجل 

تيل و    من الج مب. وتزامن المع ث مع مع ث آخ  سجل في سقوط ق للب ا ى صعص وقنعبل، مع 
قيعي  و ية لقوى ا من ال اخلي  قمع مخعلفة بنعء في المخيي  علق ب  اثنعءنه ل لامخيي ال ص )الجنوب(، 

من ش كة كه بعء صو ، اق ي اصمعب المخعلفة و    من اهعلي المخيي  لب مععملة ال و ية مععملة خشنة 
لصع ة ام   نعص  بل ية صو  وآخ  من قوى ا من. وما ت قوة  للبق نع  مع ا ى لطال للبتطو ت 

( 1955الفلسطيني فيعض الصف ي )موالي   لصع ةمن الجيش و ملت  لب تطويق اإلشكعل. وافي   ن 
لب المخيي، مفعظًع  لب "السالمة الععمة"  .بج وح. واقفلت  و ية من قوى ا من الط يق من وا 

تأكي  "الم ص  لب العالقة ا خوية والكفعمية مع الشعب اللبنعني،  للبالفلسطينية  وسع  ت الفصعئل
ظ ف من الظ وف  ايو لب مسي ة السلي ا هلي وا من واالستق ا  في لبنعن"، وانهع لن تكون "تمت 

وا  الج للبوش  ت  لب "تسليي كل من تسول له نفسه اإلسعءة  توتي  لإلخوة اللبنعنيين". او عمل قلق 
 للبالعبث  ع من واالستق ا  في المخيي والجوا ، والوقوف  مزي امعي كل ا بواق التي تسعب  او

شععل نع  الفتنة، وا و ة التوصل مع ا جهزة ا منية اللبنعنية   .تب ي  كل الهواجس" للبالتوتي  وا 

 15/9/2016الحياة، لندن، 
 

 أضاحي غزة بـ"التقسيط" بفعل الحصار واالحتالل .69
يقول تجع  واصمعب مزا ع مواشي في غزة، لن اإلق عل  لب ا اعمي اعيف :  ائ  الفي - زةغ

 مع كعن في ا  واي السع قة،  سبب المصع  وا واعع االقتصع ية الصع ة. غي  انهي يؤك ون ان 
نظعي ال فع  علتقسيط يشجع النعس  لب اإلق عل لالشت ا  في  جول وا قع  لتوزيع لمومهع  لب 

 ق اء وا  خعل البهجة  لب ابنعئهي واس هي. الف
وت اجع لق عل سكعن القطعع  لب ش اء ا اعمي  شكل ت  يجي منا ف ض "لس ائيل" مصع ًا خعنقًع 

،  قب سيط ة م كة "ممعس"  ليه، لث  مسمهع موجعت من االقتتعل ال اخلي مع 2007في  عي 
 م كة "فتح" و نعص  ا جهزة ا منية الموالية لهع.

 12/9/2016خليج، الشارقة، ال
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 محكمة االحتالل تجيز إطعام األسرى المضربين قسرا   .71

، مكمًع يجيز لطععي ا س ى يوي اإلثنيناص  ت الممكمة "اإلس ائيلية" العليع، : وكعالت  - "الخليج"
ج ع هي  لب تلقي العالج الطبي متب في معل ا ت اوا  لب ال .  الما بين  ن الطععي قس يًع وا 

 ي لهع ينص  لب ان اإلطععي القس ي هو مكي غي  ش  ي، وال يمق ت الممكمة التمعسًع قُ و فا
لألط عء وال غي هي ف اه، لكن الممكمة  فات هاا الطعن وز مت ان هاا القعنون يخ ي المصلمة 

 الجمعهي ية  ون ان يمس  مق اإلنسعن  علميعة الك يمة وم ية تعبي ه. 
القعنونية في نع ي ا سي  الممعمي جوا  بولس، ق ا  الممكمة من جعن ه ا تب  م ي  الوم ة 

"اإلس ائيلية" بإجعزة اإلطععي القس ي  مق ا س ى الما بين  ن الطععي،  أنه ُيسلح ل ا ة سجون 
االمتالل  أ اة تسته ف في الواقع كس  شوكة ا س ى الفلسطينيين من خالل ص غهع كخطوة 

  ع ة  ن ممعولة لا ب وام  من اهي اسعليب المقعومة والناعل في "ش  ية"، لكنهع ت قب في الواقع 
 السجون وهو اإلا اب  ن الطععي. 

 12/9/2016الخليج، الشارقة، 
 

 فلسطينيو غزة بالضفة محرومون من التواصل مع أسرهم في القطاع .71
ية اول ايعي اماب اغلبية الفلسطينيين الغزيين المقيمين في الافة الغ ب: منتص  مم ان -  اي هللا

 ي  ا امب الم ع    ال زيع ات او  ي ية،  سبب الفصل القعئي بين الافة وغزة الاي تمنع سلطعت 
 االمتالل تنقلهي لال بتصع يح تكون مم و ة ج ًا ولمعالت ف  ية توافق  ليهع اجهزة امن االمتالل.

الافة الغ بية  ملول ويلقي غيعب ا هل وا ص قعء  ظالله  لب ف مة الغزيين الاين يقطنون 
ا  يع ، في مين يز ا  الي الغزيين الاين يعيشون في الافة  عي ًا  ن اطفعلهي وزوجعتهي واس هي 
السيمع ان سلطعت االمتالل تف ض ش وطع معق ة  لب انتقعل الععئالت من العيش في غزة للب 

 هاه المنعس عت.الافة الغ بية، مع ياع ف مجي ومععنعة آالف الععئالت وا س  في مثل 
"الخليج"، فإن سلطعت االمتالل م مت سكعن قطعع غزة ذومسب مصع   فلسطينية  سمية مطلعة ل

 من اي تسهيالت  منعس ة ملول  ي  ا امب الم ع  .
 13/9/2016الخليج، الشارقة، 
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 األقصى واألسرى.. رسائل الفلسطينيين في األضحى .72
ة  ي  ا امب الم ع   في مسعج  الافة الغ بية ا ى الفلسطينيون صال:  عطف  غلس -نعبلس 

وغزة والق س ص عح يوي االثنين اليوي ا ول من ايعي العي  وسط ماو  واسع لقاعيع هعمة يععنون 
 منهع، اب زهع يتعلق  علمسج  ا قصب وا س ى الفلسطينيين.

ت للمسلمين و عث خط عء المسعج  ب سعئل اشتملت في معظمهع  لب هاا اله ف، وهو ال  وا
 علععلمين للاو   ن المسج  ا قصب خعصة وم ينة الق س  عمة والتص ي لكل ممعوالت االمتالل 
التهوي ية، كمع   وا الجهعت الفلسطينية والمؤسسعت المقوقية ال ولية اإلنسعنية والقعنونية للاغط 

اب زهي الشقيقعن ممم   لب االمتالل لوقف انتهعكعته  مق ا س ى وال سيمع الما بين  ن الطععي و 
 ومممو  البلبول وا سي  معل  القعاي.

وقعل الشيخ يوسف ابو سنينة خطيب المسج  ا قصب في اتصعل هعتفي  علجزي ة نت لن خطبته 
ت كزت  لب ال  وات للمسلمين  علععلي لممعية المسج  ا قصب والمسع  ة  عل فعع  نه قبل فوات 

ل ج ي وخطي  من ممع سعت االمتالل اإلس ائيلي وانتهعكعته ، في ظل مع  عت يته  ه  شكا وان
  مق المسج  والمصلين  لب م  سواء.

و لب صعي  آخ    ع ابو سنينة للب االهتمعي اياع  قاية ا س ى الفلسطينيين  عمة وال سيمع 
 الما بين  ن الطععي منا نمو شه ين.

 12/9/2016الجزيرة نت، الدوحة 
 

 أضاحي العيد مع المقدسيين يتقاسمون  48فلسطينيو  .73
تفع ل اهل ال اخل الفلسطيني مع ن اء االستغعثة بتقعسي ااعمي العي  مع اهعلي الق س، ميث 
از ممت الم ع  ات الخي ية لنص ة الق س وا قصب لتكس  بال  المصع  الاي تشكو منه الم ينة 

 قعع.الممتلة وتسهي بتف يج الك ب  ن آالف الععئالت التي تعيش فق ا م 
از ممت الم ع  ات الخي ية وممالت اإلغعثة  عل اخل الفلسطيني : ممم  ممسن وت  -اي الفمي 

لنص ة الق س وا قصب  عي  ا امب، فمنا مطلع شه  اي المجة تاع فت قوافل ش  ال معل 
 للم ينة المق سة مع سعهي بإنععش االقتصع  وتنشيط الم كة التجع ية.

واإلغالق الاي تعيشه الم ينة الممتلة، وسعهي بتف يج الك ب آالف وكس  هاا التواصل المصع  
الععئالت المق سية التي تعيش فق ا م قعع ومععنعة  مقتهع سيعسة المؤسسة اإلس ائيلية التي تمع ت 

 بإغالق الجمعيعت الخي ية ومؤسسعت الم كة اإلسالمية ال ا مة للق س.
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ية الممتعجة، توجت الهيئة العليع لنص ة الق س وإل خعل بهجة العي   لب قلوب ا س  المق س
وا قصب ولجعن الزكعة والجمعيعت الخي ية مملة التب ع  عل اخل الفلسطيني بتق يي كسوة العي  
وا اعمي للععئالت المستو ة، ميث وف ت تب  عت اهل الخي  اللموي وكسوة ومستلزمعت العي  للب 

 ا يتعي.آالف الععئالت و وائل الشه اء وا س ى و 
واثنب  ئيس الهيئة العليع لنص ة الق س وا قصب الشيخ ممم   ع ف وت   لب اهل ال اخل 
الفلسطيني للتفع ل مع ن اء االستغعثة بتقعسي ااعمي العي  مع اهعلي الق س، في مين لقيت المملة 

زخمع غي  لق عال منقطع النظي  وتاعف ت مع جهو  لجعن الزكعة والفععليعت الشعبية، مع منمهع 
  عئلة ممتعجة  علم ينة المق سة. 3500مسبوق اثم   ن تب ع  ع اعمي وكسوة العي   كث  من 

 12/9/2016الجزيرة نت، الدوحة 
 

 المحلية االنتخابات وقف أمل جراء الفلسطينية: خيبة اإلنسان حقوق  منظمات .74
 العليع الع ل ممكمة ق ا  ينيةالفلسط اإلنسعن مقوق  منظمعت مجلس تع ع: سع ى ابو فع ي – هللا  اي

/ اول تش ين 8 في مق  ة من كعنت التي المملية الهيئعت مجعلس النتخع عت المؤقت  علوقف والقعاي
 العملية وقف ج اء ا مل خي ة وشع كهي المجتمعيين الفع لين افععل   و  المجلس و اقب. المعلي اكتوب 

. االقت اع صنع يق للب االمتكعي  ب  الق ا  صنع ة في  كةالمشع في المق  لب السلبي وتأثي ه االنتخعبية
 في المملية االنتخع عت إلج اء المنعس ة ا جواء بتوفي  وممعس فتح وم كتي ال سمية الجهعت وطعلب

 .الفلسطيني ال اخلي البيت لت تيب المتعمة الف صة تفويت و  ي ممكنة ف صة اق ب
 للماي منعس ة ف صة فيهع ي ى  يزال ال التي المملية تاالنتخع ع وقف ج اء امله خي ة  ن وا  ب

 للب واالمتكعي والتش يعية ال ئعسية لالنتخع عت واإل  ا  الفلسطيني ال اخلي البيت ت تيب في ق معً 
 الفلسطيني السيعسي النظعي بنية في الت هو  معلة الستم ا  ش ي   قلق ينظ  كمع. االقت اع صنع يق
مكعنية والم يعت، المقوق  منظومة  لب وانعكعسعتهع الععمة والمؤسسعت تالسلطع ا اء في والتآكل  وا 
 .فلسطين في ال يمق اطي التمول

 12/9/2016العربي، لندن،  القدس
 

 في غزة مواطن يبتكر آلة لتوليد الكهرباء عن طريق الهواء .75
طعع غزة، سنوات، هي  م  المصع  اإلس ائيلي المتواصل لق  ش اكث  من : خل ون مظلوي -غزة 

مع افق ه الكثي  من الخ معت؛ اب زهع م ية التنقل والم كة وقطع التيع  الكه بعئي، للب جعنب منع 
 يخ المقعومة.  ل خعل الع ي  من السلع وا  وات بز ي استخ امهع في صنع ة صوا
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 المصع  ومع  افقه من تش ي  وازمعت لي يمنع المواطن الغزي يوسف النجع ؛ في ا  بعينعت من
 م ه، من "اخت اع" آلة لتولي  التيع  الكه بعئي، والاي ُيعتب  من اب ز واكث  القاعيع تا ً ا من 

 المصع  وا غالق القطعع.
المواطن النجع ، وهو من سكعن بل ة خزا ة ش قي م ينة خعنيونس، اخت ع آلة تعمل  ب  الهواء ويتي 

 لمنزلية. ب هع تولي  طعقة كه بعئية استخ مهع لتشغيل اإلنع ة ا
قعل في م يث خعص لذ "ق س ب س" لن استم ا  انقطعع التيع  الكه بعئي  ن قطعع غزة  سبب 

 المصع  "امكنه  ع  وقت من العنعء  علتفكي   عخت اع آلة تعمل  لب تولي  الكه بعء".
ووجه المواطن يوسف النجع   سعلة لكعفة الجهعت المختصة  ا و ة زيع ة االهتمعي والعمل  لب 

ي الفك ة وتعميمهع في ا ميعء، في ظل تفعقي مشكلة التيع  الكه بعئي وانقطع ه  ن منعطق   
 ان يخفف "هاا االخت اع" من مععنعة المواطنين. آمالً القطعع، 

 15/9/2016، قدس برس
 

 الواليات المتحدة حيال تقدم حل الدولتين "سلبيةتنتقد "مصر  .76
من  لب انتقع  االستيطعن اإلس ائيلي وا ت ع  انه غي  اجمع ا اعء مجلس ا ": الميعة" –نيويو   

قعنوني ويشكل ته ي ًا لمل ال ولتين، من  ون تم ي  خطوات لوقفه، وال  في جلسة شع   فيهع 
وانتق ت مص  "سلبية" الواليعت المتم ة ميعل تق ي  ا مين الععي لألمي المتم ة  عن كي مون امس.

 عمًع هو  23ابو العطع لن مع مصل منا توقيع اتفعق اوسلو قبل مل ال ولتين، وقعل سفي هع  م و 
قيعي "ش ه  ولة من المستوطنعت غي  القعنونية ب  ي  سمي من االمتالل اإلس ائيلي". وااعف ان 
مجلس ا من "استسلي للب سلبية القوة الكب ى الومي ة القع  ة"  لب ال فع ق مًع نمو مل ال ولتين، 

ال غ ة السيعسية للقوى الكب ى يجب اال يعفي المجلس وا مي المتم ة من  مش  ًا  لب ان "غيعب
  و همع". وج   التمس   علم ع  ة الع بية،  ا يًع لس ائيل للب قبولهع.

 16/9/2016، الحياة، لندن
 

 لـ"الشرق األوسط": بداية مرحلة من التعاون بين األمن والفصائل الفلسطينية لبناني مصدر أمني .77
اجتعزت ال ولة اللبنعنية  أجهزتهع ا منية والعسك ية والقاعئية شًوطع كبًي ا : وسف  يعبي -بي وت

الفلسطينيين   لب ط يق نزع فتيل التفجي  الاي كعن يته  هع من بوا ة "مخيي  ين الملوة" لالجئين
 " في جنوب لبنعن الاي تّ  جت تسميته في السنوات ا خي ة من "بؤ ة امنية" للب "صع ق تفجي

 لمظة. وصواًل للب تشبيهه بذ"ب ميل  ع و " قعبل لالنفجع  في اي
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ق ا  ال ولة اللبنعنية بتقليص خط  " ين الملوة" لي يأت من ط ف وام  لنمع كعن ثم ة لقعءات 
اات النفوا الواسع في  ومشعو ات بين قع ة امنيين لبنعنيين وممثلين  غلبية الفصعئل الفلسطينية

عش ة من قيع ة السلطة الفلسطينية ب ات ت جمتهع  لب ا  ض بتسليي  ش ات المخيي وب  عية م 
س  عن مع امعلتهي للب القاعء المختص ليأخا  المطلوبين انفسهي لمخعب ات الجيش اللبنعني التي

طالق س اح من تثبت ب اءته  التمقيق مج اه  ممعكمة من يثبت ا تكع ه الج ائي ا منية واإل هعبية وا 
اإلج اءات ا تيًعمع كبًي ا  اخل المخيي وم نييه والمطلوبين من جهة وفي مميطه  هاهوق   كست 

 اللبنعني الاي كعن ينظ  للب من  عل اخل  لب انهي خط  امني ومتب وجو ي.
و لب ال غي من ان لج اءات المععلجة ال تزال في م املهع ا ولب وتمتعج للب مزي  من الجه  

"س مة تسليي المطلوبين  مص   امني لبنعني اك  لذ"الش ق ا وسط" انوالمععلجة الستكمعلهع فإن 
انفسهي هي ت جمة لب اية م ملة من التععون بين ا جهزة ا منية والفصعئل الفلسطينية". لكن اشع  

مقع نة مع الع   اإلجمعلي للمطلوبين الاي يقّ    للب ان "    الاين سلموا انفسهي ي قب متوااًعع
تق يً ع ممن يتمصنون في اميعء المخيي وينتمون للب مجمو عت متش  ة وتتفعوت التهي  مطلوب 500بذ

 لطالق النع  وممل السالح ووصواًل للب القتل واالشت ا   أ معل ل هعبية". المنسو ة لليهي؛ ب ءا من
ن ولي يخف المص   ا مني ان "اغلب الاين سلموا انفسهي يالمقون بج ائي جنمية )غي  خطي ة( لك

 ن معظمهي ليسوا بوا    المطلوبين الخطي ين لي تتبلو  الصيغة التي ستقاي بإنهعء اواع هي
االستسالي متب اآلن خصًوصع الاين يتوز ون  لب تنظيمعت  ا يكعلية  اخل المخيي كعلتي ي اسهع 

سته فت  زاي( وهو المسؤول  ن التفجي ات التي ا توفيق طه )امي  تنظيي القع  ة وكتعئب  ب  هللا
قوات )اليونيفيل( في جنوب لبنعن واسعمة الشهعبي الاي يقو  جمع ة )فتح اإلسالي( وكل الاين ّف وا 

ال ع   و الل ب   الاي يقو  مجمو عت متش  ة )مثل فصيل جن  الشعي( الاين  من ام اث نه 
 يتقعسمون النفوا في ا ميعء المكتظة".

قعنونية فق  كشف المص   ا مني ان "المععملة المسنة التي ومع  امت المععلجة تنطلق من المععيي  ال
هواجس كثي ين متب  عض  يتلقعهع الاين سلموا انفسهي وصلت اص اؤهع للب  اخل المخيي وب  ت

المتش  ين الاين اقتنعوا  أن ال ولة اللبنعنية تععملهي  مععيي  الع الة والقعنون وليس  منطق التشفي 
الاي ا سينعه مع اإلخوة الفلسطينيين  اخل المخيي آخا في    ا مني لن "التفعهيواالنتقعي". وقعل المص 

تب ي  الهواجس اللبنعنية وتقليل المخعط  التي تجعل من  ين الملوة خًط ا امنًيع يه   المميط  علتفجي  
 المطلوبين انفسهي  عالستنع  للب تج بة  فعقهي الاين س قوهي للب تسليي انفسهي". وطمأنة

 13/9/2016، لشرق األوسط، لندنا
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 على االعتداءات الجوية اإلسرائيلية بإطالق صواريخ أرض جويرد الجيش السوري  .78
للم ة ا ولب منا زمن طويل    الجيش السو ي  لب اال ت اءات الجوية اإلس ائيلية : ملمي موسب

للجيش السو ي  بإطالق صوا يخ ا ض جو. وشكل هاا ال   الاي جعء لث  ا ت اءات  لب مواقع
با يعة سقوط قاائف هعون  لب ا  ااي الممتلة في ها ة الجوالن مفعجأة إلس ائيل التي ا تع ت 
 لب شن غع اتهع من  ون اي    فعل ماع . واهب معلقون لس ائيليون للب ا ت ع  ان ال   السو ي 

 و ية.اظه  االمتمعالت الكبي ة الز يع  تو ط لس ائيل في "الم ب ا هلية" في س
وق  اطلق الجيش السو ي صع وخي ا ض جو ا  طعئ تين لس ائيليتين فوق منطقة القنيط ة. وفيمع 
تم ثت ان عء سو ية  ن لسقعط طعئ ة م بية واخ ى من  ون طيع  لس ائيليتين، نفب الجيش 

لب اإلس ائيلي ان تكون اي من طعئ اته ق  اسقطت. و غي تش ي  النعطق بلسعن الجيش اإلس ائيلي  
ان الطعئ ات كعنت  عي ة  ن مص   الخط  من الصوا يخ، لال ان القلق ظه   لب القيع ة 

 اإلس ائيلية التي صع ت تنتظ    و  افععل سو ية  لب است عمة ا جواء.
 14/9/2016، السفير، بيروت

 
 "عدم االنحياز"ابن حلي لـ"الخليج": قضية فلسطين تتصدر مباحثات  .79

لقمة م كة   ي  17لسبت وا م  المقبلين بجزي ة "مع ج يتع"  فنزويال ال و ة الالقعه ة: تلتئي يومي ا
االنميعز،  مشع كة   بية متميزة، يتق مهع وف  الجعمعة الع بية ب ئعسة نعئب امينهع الععي السفي  امم  

وة وقعل السفي  امم  بن ملي ل"الخليج" لن القاعيع وا زمعت الع بية ستكون مط ومة  ق بن ملي.
وقعل لن قاية فلسطين ستكون في ص ا ة هاه   لب القمة خعصة في ظل ال صي  اإليجعبي للم كة.

القاعيع للب جعنب  قية ا  ااي الع بية الممتلة من قبل "لس ائيل" في سو ية ولبنعن للب جعنب 
ًا فيمع يتعلق ا واعع في سو ية وليبيع واليمن والصومعل وغي هع، واواح ان هنع  تنسيقًع   بيًع كبي  

  ط ح قاعيع المنطقة  لب القمة في اجتمع عتهع  مستويعتهع المختلفة. 
 14/9/2016، الخليج، الشارقة

 
 موريتانيا تستقبل عباس وتدعو للتوحد خلف منظمة التحرير .81

وقعت مو يتعنيع وفلسطين امس في نواكشوط ثالث اتفعقيعت تععون ": االتمع ، وكعالت"نواكشوط 
لنشعء لجنة مشت كة للتععون وماك ة تفعهي مشعو ات سيعسية واتفعقية تشجيع الممعية  تاي اتفعقية

العزيز، في بيعن مشت     ي مو يتعنيع  المت ع لة لالستثمع . وج   ال ئيس المو يتعني ممم  ول   ب 
 الش يف،السلطة الفلسطينية من اجل لقعمة  ولة فلسطينية مستقلة اات سيع ة و عصمتهع الق س 
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لب تاعف  جهو  كل ابنعء الشعب  للب  ا يعً  ا و ة لمالل سالي  ع ل وشعمل و ائي في المنطقة وا 
 الفلسطيني في لطع  منظمة التم ي  الممثل الش  ي الومي  للشعب الفلسطيني.

وواع ال ئيس الفلسطيني مممو    عس مج  ا سعس لسفع ة ج ي ة لفلسطين في مو يتعنيع وال  في 
 لج ي  في نواكشوط.مي السفع ات ا

 16/9/2016، االتحاد، أبو ظبي
 

 البشير يهنئ الفلسطينيين بعيد األضحى .81
هنأ ال ئيس السو اني  م  ال شي ، الفلسطينيين  عي  ا امب : ا نعاول ،ممم  الخعتي - الخ طوي

الم ع   الاي يمتفل  ه المسلمون مول الععلي يوي اإلثنين، في وقت هعتف فيه     من ملو  
وفي خطعب وجهه للشعب السو اني  منعس ة العي ، قعل ال شي :   ؤسعء المنطقة للغ ض نفسه.و 

"اُ  ب  عسمكي جميعع  ن خعلص تهعني العي   هلنع في فلسطين الاين ظل االمتالل الصهيوني 
 ".اإلسالميةيسته فهي  علع وان والتقتيل والتش ي ، ولي تسلي من   وانه الظعلي متب المق سعت 

 12/9/2016، ي اليوم، لندنرأ
 

 ةتقصف أهدافا في سوري "إسرائيل" .82

، فج  يوي الثالثعء، مواقع اإلس ائيليقصف طي ان االمتالل  وكعالت:-الج ي ةالميعة - اي هللا 
للجيش السو ي  اخل ا  ااي السو ية، وال   ول م ة منا  خول اله نة في سو ية امس االثنين 

جعء   ا  لب سقوط قايفة هعون في  اإلس ائيليل الي  ب ية ان القصف واك ت وسعئل  ميز التنفيا.
الجعنب الممتل من ها ة الجوالن،  لب مع يب و انزلقت خالل المعع   ال ائ ة بين تنظيمعت 

 المعع اة والجيش السو ي  ون ان تتسبب بإصع عت او اا ا .
ي وا م يكي في سو ية ميز التنفيا اله نة التي اتفق  ليهع الجعن عن ال وس  خولو لب ال غي من 

االثنين،  ع مع قبلت بهع معظي اط اف النزاع وسط ت ميب  ولي، لال ان الع ي  من الخ وقعت سجلت 
 في السع عت المعاية.

 13/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "هآرتس": الجيش اإلسرائيلي قتل أسرى عربا ودفنهم بقبور جماعية .83
اك ت صميفة "هآ تس" اإلس ائيلية، اليوي الجمعة، ان الجنو  : اعل ممم  وت ن -الق س الممتلة 

اإلس ائيليين، قتلوا في لم ى الم وب  ش ات ا س ى الع ب و فنوهي في قبو  جمع ية وتي التست  
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 لب هاه الج يمة المقًع، ليتي ت قية القعئ  الاي اص   ا م   علقتل الجمع ي، للب ا لب   جة 
وامت الصميفة، في تق ي  نش ه  ئيس التم ي ، الوف بن، ان  ش ات ا س ى من وا  سك ية.

الجنو  الع ب )لي يم   التق ي  هل كعنوا من الجيش المص ي اي السو ي(، القوا سالمهي واستسلموا 
  سميًع للقوات اإلس ائيلية، وكعن بينهي     من الج مب المصعبين بج اح خطي ة.

وة اإلس ائيلية التي ق ات  ليهي وّف ت لهي الغااء والعالج ا ولي، ولكن  ع  و مسب التق ي ، فإن الق
سع عت من ال  وصلت وم ة ثعنية للب الموقع فيمع غع  ت الوم ة ا ولب للب مهمة اخ ى، وهنع 
اثي ت تسعؤالت بين اف ا  القوة الج ي ة وقعئ هي )الاي لي يكشف  ن هويته  ع (  شأن سبل مععملة 

لع ب  نهي كعنوا ي فاون تولي مسؤولية هؤالء ا س ى، فأص   القعئ  المي اني للقوة ام ًا ا س ى ا
  سك يًع لجنو ه  قتل ا س ى جميعًع.

ووفقًع لمع يقوله الوف بن، فإن ام  اف ا  القوة  فض تنفيا ا وام ، فيمع تطوع آخ  لتنفيا ا م ، 
ع من ثالثة اس ى والقوا النع   ليهي. و ع  ال  قعي وقعموا بتقسيي ا س ى الع ب لمجمو عت، كل منه

الجنو   مسع  ة آلية مف  ب فن ا س ى في قب  جمع ي، كمع اطلقوا النع  من الخلف  لب ام  
 ا س ى الاي كعن ُمت جمًع للجنو  الع ب.

و   ووفقًع للتق ي  الاي ا تم   لب شهع ة اثنين من الجنو ، الجن ي الاي  فض ا م   نه كعن 
الجنو  ا س ى الع ب  أنهي لن يقتلوا، والجن ي الاي شع   في لطالق النع   ليهي،  ع  ان اص   

امتع   5قعئ ه ام ًا  سك يًع ثعنيًع، فإن الجنو   ع وا واطلقوا النع   لب ا س ى الع ب من مسعفة 
اج ت ب ايًة تمقيقًع في للتأك  من قتلهي. واشع ت الصميفة العب ية، للب ان الش طة العسك ية للجيش 

الما مة وق مت قعئ  الوم ة للممعكمة بتهي القتل، ميث مكي  ليه  علسجن ثالث سنوات، واطلق 
س امه  ع  س عة اشه . وقعل قعئ  الوم ة لنه تلقب اوام  القتل من قعئ ه العسك ي الاي تي المقًع 

 ت قيته لمنصب قيع ي  عل ج ًا في الجيش اإلس ائيلي.
ئيس تم ي  "هآ تس"، ان "الكشف  ن هاه الما مة التي تشكل ج يمة م ب من اخط  وا تب    

الج ائي في تع يخ جيش االمتالل مهي اليوي اياًع،  ع  ان قعي الجيش  علتست   لب الج يمة، وال  
 لفهي تع يخ اخالقيعت الجيش، واستخالص العب  القيع ية والت بوية والعسك ية للمستقبل". 

 16/9/2016، ديد، لندنالعربي الج
 

 بدل فلسطين في كتاب مدرسي تشعل جدال جديدا "إسرائيل"الجزائر: خريطة تحمل اسم  .84

الجزائ : تفعقمت متع ب وزي ة التعليي الجزائ ية نو ية بن غب يت،  ع  ت اول صو  لخ يطة مأخواة 
يل ب ل فلسطين،  غي ان من كتعب الجغ افيع للسنة ا ولب للتعليي المتوسط، والتي تتامن اسي لس ائ
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الجزائ  ال تعت ف بوجو  لس ائيل، وال تكتب اسمهع في الخ ائط، بل تكتب فلسطين، وهو مع اثع  
زو عة من االنتقع ، خعصة وانهع ف صة من اهب لخصوي الوزي ة نو ية بن غب يت، الاين سع  وا للب 

 اتهعمهع  أنهع تمه  للتطبيع.
ق  اشتعلت، امس الخميس،  ع  ان ب ات  عض الصفمعت تت اول وكعنت مواقع التواصل االجتمع ي 

صو ة الخ يطة المأخواة من كتعب الجغ افيع للسنة ا ولب متوسط، والتي يظه  فيهع اسي لس ائيل 
 لب الخ يطة مكعن فلسطين،  لمع ان كل الخ ائط المعتم ة في الجزائ ، سواء في المق  ات 

ت ال سمية، ال تعت ف بوجو   ولة لس ائيل، وتاع اسي  ولة ال  اسية، او في المؤسسعت والهيئع
 فلسطين  لب الخ يطة.

 16/9/2016، القدس العربي، لندن
 

 رزمة من المشاريع الخيرية واإلغاثية في قطاع غزةتنفذ "عيد الخيرية" مؤسسة  .85
نفات مؤسسة الشيخ  ي  بن ممم  آل ثعني  زمة من : اإلف نجي وممم  جمعل مصعب -غزة 

مشع يع الخي ية واإلغعثية في قطعع غزة، خالل  ي  ا امب الم ع  ،  ب  ش يكهع جمعية  ا  ال
الكتعب والسنة، وال  انطالقًع من مسؤوليتهع االجتمع ية واإلنسعنية في مجعل تق يي المسع  ات 

 والخ معت للمنكوبين، والممتعجين، والمتعففين في كعفة ا جعء ممعفظعت القطعع الخمس.
م ي  اإلغعثة بجمعية  ا  الكتعب والسنة اسعمة  وي ا ، ان المشع يع استه فت ا يتعي مع  واواح

يتيي من كفالء  ي  الخي ية  1500سنة، مبينًع ان مش وع الكسوة استفع  منه موالي  12للب  8بين 
 الف  يعل قط ي. 71يتيي،  مبلغ لجمعلي  150ل ى الكتعب والسنة، ومش وع العي ية النق ية 

منهي  يتيي، 7,200 ولة، في فلسطين  97الف يتيي في اكث  من  85مو نوتكفل مؤسسة  ي  الخي ية 
 يتيي في قطعع غزة يتي متع عتهي من قبل  ا  الكتعب والسنة  علتنسيق مع مؤسسة الشيخ  ي . 3,200

ي ميث استفع  منهع موال القطعع،ونفات  ي  الخي ية مشع يع ا اعمي  لب مستوى ممعفظعت 
 امن مشع يع مؤسسة الشيخ  ي  الخي ية في  ي  ا امب الم ع  . ومتعففة،اس ة فقي ة  6,000

 15/9/2016الشرق، الدوحة، 
 

 ال يضعف وال يتسرب إليه الشك "إسرائيل"بأمن  ناالتزامأن أوباما: المساعدات العسكرية تؤكد  .86
ل ال ولتين للص اع الفلسطيني اك  ال ئيس ا م يكي انه سياغط من اجل التوصل للب م: وكعالت

 "اإلس ائيلي"، وا تب  ان المسع  ات العسك ية ا م يكية للب الكيعن "مسعهمة مهمة  من "لس ائيل".
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وقعل ال ئيس ا م يكي  ع ا  او عمع: لنه سيواصل الاغط من اجل التوصل لمل ال ولتين في 
 ة  لب ا  ض تقوض هاا اله ف". الص اع "اإلس ائيلي" الفلسطيني  غي "توجهعت مز جة للغعي

وا تب  او عمع ان المسع  ات العسك ية ا م يكية ل "لس ائيل" ستق ي مسعهمة مهمة  من "لس ائيل" 
مليع   وال  تؤك  ان التزاي  38وااعف: لن مزمة المسع  ات ال علغة  في جوا  مع زال خطي ًا.

 لليه الش ". الواليعت المتم ة  أمن "لس ائيل" ال ياعف وال يتس ب
 15/9/2016، الخليج، الشارقة

 
 الكرملين: بوتين ونتنياهو ناقشا استئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية .87

نعقش ال ئيس ال وسي فال يمي  بوتين مع  ئيس الوز اء اإلس ائيلي بنيعمين : نوفوستي + وكعالت
 مع في ال  آفعق استئنعف الموا   نتنيعهو، خالل اتصعل هعتفي التسوية الفلسطينية اإلس ائيلية

سبتمب /ايلول: "  16وقعل المكتب الصمفي للك ملين، في بيعن صع   الجمعة  الم عش  بين الط فين.
ج ت مواصلة ت ع ل وجهعت النظ  مول الواع ال اهن في منطقة الش ق ا وسط والتط ق للب معلة 

  امتمعل استئنعف الموا  الم عش  بين الواع في التسوية الفلسطينية اإلس ائيلية،  مع في ال
 الط فين.. كمع اتفق  لب استم ا  االتصعالت  لب مختلف المستويعت".

تج   اإلشع ة للب ان  وسيع كعنت ق  ا لنت سع قع  ن م ع  ة لجمع ال ئيس الفلسطيني و ئيس الوز اء 
 منا اكث  من  عمين. اإلس ائيلي في الععصمة موسكو، في لطع  لميعء مفعواعت السالي المجم ة

،  ع   فض لس ائيل وقف 2014نيسعن  اإلس ائيلية في اب يل/-وتوقفت المفعواعت الفلسطينية
 االستيطعن واإلف اج  ن اس ى فلسطينيين في سجونهع.

 15/9/2016، روسيا اليوم
 

 غير مقبولة ومخزية ويعدهانياهو بحق معارضي االستيطان تبان كي مون يندد بتصريحات ن .88
المتم ة  عن كي مون  لألميالععي  ا مين (: قعل)ا ف ب –المتم ة )الواليعت المتم ة(  ميا 

تص يمعت  ئيس وز اء لس ائيل بنيعمين نتنيعهو  مق معع اي االستيطعن اإلس ائيلي  لنالخميس 
 الفلسطينية الممتلة، "غي  مقبولة ومخزية"، م ينع مج  ا االستيطعن اإلس ائيلي. ا  اايفي 
 فض الفلسطينيين وجو  يهو  لس ائيليين في منعطقهي يشكل نو ع من  انعن نتنيعهو ا تب  الجمعة وك

 "التطهي  الع قي".
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قلق من  انع" ا وسطال ولي مخصص للواع في الش ق  ا مناجتمعع لمجلس  امعيوص ح  عن 
  أنهيإلس ائيلية( تص يح ل ئيس الوز اء اإلس ائيلي مؤخ ا وصف فيه معع اي توسيع المستوطنعت )ا

 ."+تطهي    قي+، هاا غي  مقبول ومخز انصع 
االستيطعن )اإلس ائيلي( غي  ش  ي بنظ   انالمتم ة "لنكن واامين:  لألميالععي  ا مينوش   

 الفلسطينية. لأل اايينتهي خنق وااطهع  االمتالل )اإلس ائيلي("  انوتع ع "يجب  القعنون ال ولي".
ك يهة" مثل اال ت اء   أ معلعن كي مون  عض الفلسطينيين "الاين يشي ون انتق    اخ ى من جهة 

ام  مشين و لب   عإل هعب اإلشع ة لنوقعل " 1972في ميونخ  عي  لس ائيليين لب  يعايين 
صع وح من قطعع غزة  لب لس ائيل معتب ا  بإطالقكمع ن    عن  ال ". لنهعءالمسؤولين الفلسطينيين 

 ت وال    ليهع ال تخ ي قاية السالي"."مثل هاه الهجمع ان
 15/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
 البنك الدولي: االقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة في الموازنة والتقاعد .89

لن المسع  ات ا جنبية للسلطة الفلسطينية ه طت  امسقعل البن  ال ولي :  ويت ز –الق س الممتلة 
هو مع يف ض اغوطًع ش ي ة  لب الموازنة وياع نظعي في السنوات الثالث ا خي ة، و  %50بنمو 

 المععشعت  لب شفع االنهيع .
وابلت السلطة الفلسطينية ب ئعسة مممو    عس  الء مسنع في خفض العجز  لب م ى السنوات 

نقطة مئوية للب  ش ة في المئة من النعتج المملي  15العش  ا خي ة، لا تمكنت من خفاه 
 سع  ات المعلية الخع جية ت اجعت بوتي ة اس ع.اإلجمعلي، لال ان الم

، ق ي المعنمون ال وليون، خصوصًع االتمع  ا و وبي والواليعت المتم ة، مسع  ات 2013ففي  عي 
بليون  وال . وفي الععي المعلي، من المتوقع ان يقل هاا ال قي  1.3م عش ة ل  ي الموازنة بلغت نمو 

 جوة تمويلية كبي ة.مليون  وال   مع يتسبب  ف 700 ن 
وقعلت م ي ة مكتب الافة الغ بية وقطعع غزة في البن  ال ولي مع ينع ويس: "آفعق االقتصع  
الفلسطيني ت عث  لب القلق، ومع لال  من ت ا يعت وانعكعسعت خطي ة  لب ال خل والف ص وال فعه. 

لخ معت لمواطنيهع )بل( وااعفت: "يؤث  ال  ليس فقط  لب ق  ات السلطة الفلسطينية  لب تق يي ا
 ق  يؤ ي اياًع للب مشعكل اقتصع ية اوسع وز ز ة االستق ا ".

، ويكعفح القطعع إل ع ة البنعء  ع  م ب مع لس ائيل استم ت شه ًا %42ويبلغ مع ل ال طعلة في غزة 
 . ولي يتي الوفعء  كثي  من تعه ات المسع  ات.2014 عي 
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، وتبلي السلطة الفلسطينية  الء مسنًع في ل ا ة %18الافة و لب النقيض، يبلغ مع ل ال طعلة في 
 اإلنفعق وجني لي ا ات لاعفية من ال سوي والا ائب.

غي  ان المشكلة الخطي ة تظل متمثلة في الفجوة التمويلية. واك  البن  ال ولي ان السلطة الفلسطينية 
لبن  الم كزي، و بمع تلجأ للب تقت ب من الم  ا قصب لالقت اض من البنو  المملية الاي م  ه ا
 تأخي  اموال المععشعت ومستمقعت مو  ي القطعع الخعص لس  الفجوة.

بليون  وال ،  1.6وافع  البن  في ام ث تقع ي  الم اق ة: "تبلغ المتأخ ات المستمقة لنظعي المععشعت 
 590ع الخعص معليًع ويه   ال  ج وى هاا النظعي  أكمله". وتع ع: "تبلغ المتأخ ات المستمقة للقطع

 مليون  وال ، وهو مع ياغط  ش ة  لب ق  ة القطعع  لب العمل  علشكل المعتع  ويا  االقتصع ".
مليون  4.8وقعل البن  ال ولي لن السبيل الومي  لتفع ي م وث مشعكل اقتصع ية اوسع لنمو 

لمسع  ات وتعويض فلسطيني يعيشون في الافة وقطعع غزة، يتمثل في زيع ة المعنمين ا جعنب ل
الت اجع في ال  ي. كمع   ع المكومة اإلس ائيلية التي تقوي بتمصيل كثي  من الا ائب وال سوي نيع ة 
 ن الفلسطينيين، للب ال مث  ن وسعئل لتقليص خسعئ  المعلية الععمة، وتمويل مزي  من اإلي ا ات 

 للب السلطة الفلسطينية.
 16/9/2016، الحياة، لندن

 
 حمر: يجب إيجاد حل لقضية األسرى المضربين قبل فوات األوانالصليب األ .91

 ّب ت اللجنة ال ولية للصليب ا مم   ن قلقهع لزاء ت هو  صمة ثالثة اس ى ما بين  ن  : اي هللا
واواح الصليب ان ا سي ين الشقيقين ممم  البلبول،  الطععي وي ق ون في المستشفيعت اإلس ائيلية.

يوًمع امتجعًجع  70سي  معل  القعاي يخواون لا اً ع  ن الطععي  كث  من ومممو  البلبول، وا 
وقعل ال كتو  هيشعل، طبيب اللجنة ال ولية الاي زا  الممتجزين الما بين   لب ا تقعلهي اإل ا ي.

 ن الطععي "في هاا الوقت الم ج جً ا، نمث الم اب وممثليهي والسلطعت المختصة إليجع  مل 
وااعف هيشعل ان  ميعتهي او لم اث اا ا  ال يمكن  الجهع  لب صمتهي".يمول  ون فق ان 

من وبي اللجنة ال ولية وف يقهع الطبي يزو ون المعتقلين من اجل م اق ة معلتهي الصمية والعالج 
المق ي من قبل المستشفب اإلس ائيلي وفقع للقوا   ال ولية والمععيي  ا خالقية، وتم يً ا ل الن معلطع 

 ما بين  ن الطععي.مول ال
 15/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 مجلس األمن ينتقد االستيطان اإلسرائيلي .91
اجمع ا اعء مجلس ا من  لب انتقع  االستيطعن اإلس ائيلي وا ت ع  انه غي  ": الميعة" –نيويو   

ة شع   فيهع قعنوني ويشكل ته ي ًا لمل ال ولتين، من  ون تم ي  خطوات لوقفه، وال  في جلس
و فض  عن تص يح  ئيس الوز اء اإلس ائيلي بنيعمين  ا مين الععي لألمي المتم ة  عن كي مون امس.

نتنيعهو  أن معع اة الفلسطينيين التوسع االستيطعني لنمع هي تأيي  للتطهي  الع قي ا  
 اإلس ائيليين، وقعل لن موقف نتنيعهو "مشين وغي  مقبول". 

قف سيعسة التوسع االستيطعني المستم ة منا  قو  في الافة الغ بية، مج  ًا و  ع لس ائيل للب و 
موقفه  أن االستيطعن غي  ش  ي، واالمتالل يجب ان ينتهي. كمع ش    لب ا و ة فتح المععب  
امعي  خول ال اعئع للب قطعع غزة، مع التأك  من انهع "ال تستخ ي  غ اض  سك ية". و  ع للب 

الفلسطينية، وانتق  ق ا  الممكمة العليع الفلسطينية ل جعءهع، مؤك ًا ا و ة "تج ي   لج اء االنتخع عت
 ال يموق اطية وتعزيز الوم ة الوطنية".

وقعلت السفي ة ا م يكية سعمنثع  عو  لن  ال هع تعع ض ا نشطة االستيطعنية التي "تتعع ض مع 
ن خطط استيطعنية اخي ًا في الق س. وااعفت ان التزاي لس ائيل مل ال ولتين"، مشي ة تم ي ًا للب ل ال

الواليعت المتم ة "تشعط  القلق" ميعل ممعولة لس ائيل واع غطعء قعنوني  لب  عض الوم ات 
االستيطعنية، مشي ًة للب ان ممع سعت تهجي  الفلسطينيين "تس ع االستيطعن وته   مل ال ولتين". 

 جعه المعلي، وتعب   ن التزاي مل ال ولتين".و  ت "الط فين" للب "اتخعا خطوات تعكس االت
وقعل السفي  الف نسي ف نسوا  يالت  لن  ال ه متمسكة  م ع  تهع لتم ي  مسع  التسوية السلمية في 

 الش ق ا وسط، مش  ًا  لب ا و ة ان يقوي مجلس ا من ب و ه للمفعظ  لب مل ال ولتين.
 عض ا ط اف" العمل  لب "آليعت اخ ى" خع ج و ع ض السفي  ال وسي فيتعلي تشو كين ممعولة "

لطع  اللجنة "ال بع ية" ال ولية، معتب ًا ان ال  "سيشتت انت عه المجتمع ال ولي". وقعل لن "ال بع ية" 
ستعق  اجتمع ًع  لب المستوى الوزا ي في نيويو   خالل ا معل الجمعية الععمة الشه  الجع ي، 

 ة.مؤك ًا   ي  وسيع للم ع  ة الع بي
وانتق ت نيوزيلن ا مقعطعة نتنيعهو الم عوث الخعص للب  ملية السالي في الش ق ا وسط نيكوالي 
مال ينوف، وا تب  وزي  خع جيتهع مو اي معكولي، الاي تت اس  ال ه مجلس ا من الشه  المعلي، 

 ان "هاا الموقف غي  منتج  لب اإلطالق".
شل مل ال ولتين سيجعل ال ولة الوام ة ام ًا واقعًع، وش    لب ا و ة ان "يعي اإلس ائيليون ان ف

 وهو مع سيجعل الت كيز ال ولي منص ًع  لب مقوق المواطنين فيهع، وهو مع ال ي ي ه اإلس ائيليون". 
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 وقعل لن االستيطعن غي  قعنوني ويتعع ض مع التزاي لس ائيل التوصل للب اتفعق مع الفلسطينيين.
 16/9/2016، الحياة، لندن

 
 لكسر حصار غزة "سفينة نساء" .92

نعشطة من جنسيعت مختلفة مسعء  30ا م ت موالب : ا ف ب، وكعلة سمع -ب شلونة، غزة 
قطعع غزة، في ام ث ممعولة لكس  المصع  الاي تف اه  للبالخميس من ب شلونة  -ا  بععء

 لس ائيل  لب القطعع.
غزة"، وهو جزء من "تمعلف  للب وا سطول الاي انطلق من ب شلونة يممل اسي "سفينة النسعء

 للباسطول الم ية" الكبي  المؤلف من سفن نعشطين مؤي ين للفلسطينيين الاين يتوجهون  عنتظعي 
غزة من انمعء الععلي في ممعولة لكس  المصع . والنسعء اللواتي ا م ن  لب متن سفينتْين يتم  ن 

قيع ومعليزيع، و عاهن معئز  لب جعئزة من  ول   ة، مثل الواليعت المتم ة والن وج وجنوب اف ي
غزة،  مع يشمل اجعكسيو  للب"نوبل". ومن المفت ض ان يتوقف ا سطول في موان    ة في ط يقه 

 /في كو سيكع الف نسية، لنقل نعشطعت اخ يعت،  لب امل الوصول للب غزة في مطلع تش ين ا ول
 اكتوب  المقبل.

ن قبيل مغع  ة السفينتْين ب شلونة: "نعتق  انه  ب  هاا وقعلت لم ى المنظمعت زوهع  تشعمب الي
التم   الاي تنظمه نسعء، يمكننع تسليط الاوء اكث   لب ال و  المهي للفلسطينيعت في الناعل من 
اجل الم ية". وااعفت تشعمب الين، وهي لس ائيلية تقيي في لس عنيع، انهع تشع   أن ل يهع "واج ًع 

 لب قطعع  2006  الب ي وال م ي والجوي الاي تف اه لس ائيل منا  عي مز وجًع" للتن ي   علمصع
نمع يفس  ا واح اإلس ائيليين  نه ال يمكن  غزة، موامة: "لنه ال يثي  فقط مععنعة للفلسطينيين، وا 

 شخصًع مع ان يمعفظ  لب لنسعنيته لاا تمت مععملة اشقعئنع الفلسطينيين  لب انهي ليسوا لخوتنع".
مب  ئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة المصع " النعئب جمعل الخا ي  عنطالق السفينتين، وفي غزة،   

معتب ًا ال  خطوة مهمة الخت اق المصع  اإلس ائيلي. وقعل: "لهاا الم ا  طع عه الخعص بتم ي 
من  %80المصع  ولفت ا نظع  من نعشطعت نسويعت لواقع المععنعة المتفعقمة في غزة ميث يعيش 

 عع غزة تمت خط الفق ".سكعن قط
واشع  للب استم ا  المصع  للععي الععش   آثع ه الكع ثية، لاعفة للب تأخ  ل مع  مع  م ته لس ائيل 

 سبب القيو  المش  ة  لب  خول موا  البنعء، مع اجب  آالف الععئالت  لب  2014في   وان  عي 
 ال قعء في ك فعنعت غي  مؤهلة للسكن وبيوت مستأج ة. 

 16/9/2016ة، لندن، الحيا
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 "األونروا": نعمل على تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في قطاع غزة .93

 قعلت وكعلة "ا ون وا": لنهع تعمل  لب تمقيق التمكين االقتصع ي للم اة في قطعع غزة. وفع: -غزة 
مو عت وت قب النسعء المعيالت  س هن في قطعع غزة، وفق تق ي  لذ"ا ون وا"، اليوي، من المج

 الاعيفة  لب نمو خعص و  اة للتهميش وللوصمة االجتمع ية.
ومن اجل مواجهة الصعو عت والفق  الاي تواجه النسعء المعيالت  س هن، تنفا م ع  ة النوع 
االجتمع ي في "ا ون وا" مش وع "ب نعمج تمكين النسعء المعيالت  س هن"  علش اكة مع جمعية "ش ق 

 جمعيعت مجتمع مملي. 10ن خالل غزة إلنمعء ا س ة" وم
ويق ي المش وع مسب التق ي ، للنسعء المعيالت  س هن ت  يب ي كز  لب التطوي  الااتي واإل ا ة 
المعلية وا  ا ة ا س ة به ف تمكين المشع كعت من التفكي   ط يقة است اتيجية وكصعنععت ق ا  

 اع في استخ اي الموا   المتعمة.وتزوي هن  علمهع ات الالزمة إل ا ة  خولهن وكال  اإلب 
من النسعء  300، اطلقت م ع  ة النوع االجتمع ي الجولة الثعنية من المش وع لذا سبوعوفي هاا 

 5للب  4جلسة ت  يبية  لب فت ة تمت  مع بين  18المعيالت  س هن من اجل المشع كة وماو  
 اسعبيع.

تي   وة المشع كعت لماو  يومًع مفتومًع تق ي فيه و ع  نهعية كل جولة ت  يبية، او   التق ي  انه ي
 منظمعت وش كعت اإلق اض الصغي  المملية المعلومعت مول الق وض للمشع يع الصغي ة.

ومن خالل ب نعمج خلق ف ص العمل، تق ي "ا ون وا" ف ص العمل لفئة المه ة وغي  المه ة لمعظي 
 وال  للشخص الوام  في اليوي؛ وهنع   3.87الالجئين ا كث  اعفًع ويعيشون تمت خط الفق  

 مععيي  اخ ى تؤخا  عين اال ت ع  مثل المهع ات والمؤهالت وموقع السكن والعم  والجنس.
لب جعنب ب نعمج خلق ف ص العمل، ت  ي "ا ون وا" التنمية والتمكين للم اة من خالل   ة ب امج  وا 

جتمع ي والتي تعمل  لب تعزيز ف ص متسعوية وم ع  ات ومشع يع، خصوصًع من خالل م ع  ة النوع اال
 للنسعء  ب  بنعء الق  ات وتق يي المسعمعت االجتمع ية والت فيهية والتمكين االقتصع ي وغي  ال .

 12/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ذكرى المجزرة يزور بيروت إلحياء األوروبي "كي ال ننسى صبرا وشاتيالوفد " .94
 اوا من وف   52ب موظف في السفع ة الفلسطينية توزيع اوشمة فلسطين  لب يتول: زينة ب جعوي 

اك ى  إلميعء"كي ال ننسب صب ا وشعتيال" ا و وبي، والاي يما  في شه  ايلول من كل  عي 
 ايلول. 16المجز ة التي ٌتصع ف في 
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ومن ثي  يع ب النعشطون  ن ف متهي  علوشعح، لمجّ   انه من  ائمة فلسطين. يمسكونه  شغف،
 يف  ونه  لب ص و هي.

، زا  الوف  في يومه ال ا ع في لبنعن سفع ة فلسطين، ميث كعن من المتوقع ان يلتقي السفي  امس
الفلسطيني اش ف  ّبو ، الاي غعب ب افع السف ، فمّثله امين س  "م كة فتح" وفصعئل "منظمة 

 التم ي  الفلسطينية" فتمي ابو الع  ات.
الوف  قعئال "انتي تصّ ون  لب لميعء الاك ى، وانتي  للبوّجه ابو الع  ات لقعهع، تاوفي كلمة 

تأتوا كل  عي للتاعمن مع الشعب  انا ص قعء المقيقيون، الن ل يكي الج اة والشجع ة في 
 الفلسطيني، والستنكع  المجز ة".

منقوصة، وهنع  و لب الصعي  المملي، اك  ابو    ات ان "مقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنعن 
 الوف    و ًع تك يمية. للبمععنعة في هاا المجعل  لب ا صع ة كعفة". وقّ ي ابو الع  ات 

بل ية الغبي ي، والتقب  ئيسهع معن الخليل الاي تم ث  ن " و  البل ية  للب ع هع، توجه الوف  
الوف  ان "يتامن  واستع ا هع ل  ي مقوق الفلسطينيين من خالل المكومة اللبنعنية"، وتمنب  لب

 المزي  من المشع كين في المستقبل".
الاك ى، تنطلق التعسعة ص عمًع من امعي الم كز الثقعفي لبل ية الغبي ي،  إلميعءوتقعي اليوي، مسي ة 

  علق ب من السفع ة الكويتية.
 16/9/2016، السفير، بيروت

 
 وتعذيب الفلسطينيينمنظمة حقوقية تدعو أمن السلطة واالحتالل لوقف اعتقال لندن:  .95

اتهمت "المنظمة الع بية لمقوق اإلنسعن في ب يطعنيع" اجهزة امن السلطة الفلسطينية واالمتالل : لن ن
بذ "ا تكعب ج ائي تتمثل في اال تقعل التعسفي والتعايب واال ت اء  لب الممتلكعت ومصع  تهع"، 

اي انشطة منعهاة لالمتالل واشع ت للب ان ال  "يتي امن خطة منهجية ممكمة للقاعء  لب 
 وخط السلطة السيعسي".

ومّملت المنظمة في تق ي  لهع اليوي الخميس،  ئيس السلطة الفلسطينية مممو    عس وقع ة ا جهزة 
ا منية المسؤولية  ن استم ا  هاه االنتهعكعت، واك ت  علتزامعت السلطة ال ولية وخعصة االلتزامعت 

 عقية  ومع المنشئة للممكمة الجنعئية ال ولية.التي نشأت  ع  االنامعي التف
و  ت المنظمة امين  عي ا مي المتم ة واالتمع  ا و وبي للاغط  لب السلطة الفلسطينية لوقف 

طالق س اح كعفة المعتقلين السيعسيين.  ممالت اال تقعل التعسفي والتعايب وا 
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، التي قعلت اإلس ائيليةقف آلة القتل كمع   ت المنظمة المجتمع ال ولي للب العمل الجع  من اجل و 
  أنهع تقوي بتصفية المواطنين الفلسطينيين  ون مسعب.

كمع   ت للب الت خل من اجل لطالق س اح المعتقلين في سجون االمتالل خعصة منهي ا طفعل 
 والنسعء والمعتقلين اإل ا يين والم اب الاي يععنون من ام اض خطي ة، وفق اات المص  .

 15/9/2016، قدس برس
 

 ورشة عمل في البرلمان البريطاني حول اعتقال األطفال الفلسطينيين .96
مممو  ابو نعمة: نظي الم كز الفلسطيني الب يطعني للتواصل،  علتععون مع االتمع  الععي  -لن ن

لطل ة فلسطين في ب يطعنيع، و شة  مل في مبنب الب لمعن الب يطعني مول انتهعكعت قوات االمتالل 
س ائيلية وخصوصع ا تقعل ا طفعل الفلسطينيين في الافة الغ بية  ماو  ستة من ا اعء اإل

الب لمعن المعليين  عإلاعفة للب ا اعء سع قين في الب لمعن ومجمو ة من الشخصيعت الب يطعنية، 
 .فاال  ن سفي   ولة فلسطين في ب يطعنيع معنويل مسسعسيعن

لبول كشعه  مي  لب ا تقعل ا طفعل الفلسطينيين من ق بل وق  استاعفت الو شة الطفلة نو ان الب
 قيقة  ب  سكعيب، واصفة مععنعتهع  40قوات االمتالل اإلس ائيلي. وق  تم ثت للماو   كث  من 
 .شهو   اخل السجون اإلس ائيلية ا بعةوالتج بة التي م ت بهع خالل فت ة ا تقعلهع التي استم ت م ة 

 خوين ممم  ومممو  البلبول، الما بين  ن الطععي امتجعجع  لب الطفلة نو ان هي شقيقة ا
ا تقعلهمع اإل ا ي التعسفي، وق  فق ا  ص همع نتيجة هاا اإلا اب، فيمع وال هع الشهي  امم  البلبول 

هو ومجمو ة من  فعقه في بيت لمي في الافة الغ بية  2008اغتعلته قوات االمتالل في الععي 
 .الممتلة

 15/9/2016، لندن، بيالقدس العر 
 

 "إسرائيلـ"مليار دوالر... ستة عقود من الدعم األمريكي ل 250تقرير:  .97
منا الم ب الععلمية الثعنية، لي تق ي الواليعت المتم ة مسع  ات  سك ية وم نية للب ايٍّ من ملفعئهع 

ة االمتالل، في المئة من مجموع قيمة هاه المسع  ات اهب للب  ول 55 ق   مع قّ مت إلس ائيل. 
مليع ات  وال ،  مسب 3.8 مليون  وال  سنويًع وانتهت بذ  100في سيعق وتي ة متصع  ة ب ات بذ 

االتفعقية التي وّقعت امس. اكث  من ُخمس موازنة الم ب اإلس ائيلية هو ه عت ام يكية صعفية تق ي 
 وشعوبهع لب شكل طعئ ات وصوا يخ واخعئ  لمفظ التفوق النو ي  لب جيوش المنطقة 

 ممم  ب ي 
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كعن ل ع ا  او عمع مع ا ا ه: ان ي خل التع يخ بوصفه ال ئيس ا م يكي الاي ق ي اكب   زمة من 
المسع  ات العسك ية للب لس ائيل. االست  ا  يوجب لاعفة   ع ة "متب اآلن"  لب الجملة السع قة. 

ولة االمتالل يظه  خطًع بيعنيًع ال  ان تت ُّع تع يخ  القعت اإل ا ات ا م يكية المتععق ة مع  
 متصع  ًا يجعل التق يمعت التي تلتزمهع كلٌّ منهع م ًا ا نب لإل ا ة التي تليهع.

بال ، يتمّول كل  ئيس ام يكي للب ال ئيس ا كث  سخعًء في تق يي المسع  ات للب لس ائيل، قيعسًع 
لب الصعي  ا مني واالست اتيجي، للب من س قه، وتتمول العالقعت في  ه ه للب ا كث  تععونًع  

 وفقًع للقيعس ااته.
ب ات قصة المسع  ات ا م يكية إلس ائيل قبل ماي اقل من  عي  لب تأسيسهع. كعنت "ال ولة" 
الولي ة في مينه تعيش اعئقة اقتصع ية خعنقة، فتص ت الواليعت المتم ة لتق يي مسع  ة سنوية 

كل  ئيسي الستيععب الهج ة اليهو ية وش اء الموا  مليون  وال ، خصصت  ش 100م نية  قيمة 
الغاائية. استم ت هاه المسع  ة الم نية طوال  ق  الخمسينيعت،  علتوازي مع ف ض مظ   لب بيعهع 

، وسمح 1962ا سلمة والمع ات العسك ية. كعن ال ئيس جون كيني ي اول من  فع هاا المظ   عي 
( الاي 1969-1963ز هو . تاله ال ئيس لين ون جونسون )ببيع لس ائيل صوا يخ  فعع جوي من ط ا

زا  بنمو مّط   قيمة المسع  ات الم نية إلس ائيل، وسمح بتزوي هع  أسلمة هجومية،  لب شعكلة 
 1967  ع عت " عتون". متب مينه، كعنت ف نسع هي موّ   السالح ال ئيسي إلس ائيل، و ع  م ب  عي 

 لقب، متب يومنع هاا.امتك ت الواليعت المتم ة هاا ال
 لب م ى اكث  من نصف ق ن، تنعفست اإل ا ات ا م يكية في انتزاع صفة الممع عة إلس ائيل، وكعن 
تطوي  العالقعت االست اتيجية، وتق يي المسع  ات العسك ية والم نية، مي ان هاه المنعفسة. الطف ة 

ة الفعلية للمسع  ات للب نمو مليع  ا ولب سّجلت في ا قعب م ب "يوي الغف ان"، مين وصلت القيم
مليع   وال   مسب القيمة الفعلية  12.5، ميث مصلت لس ائيل  لب نمو 1974 وال ، ثي في  عي 

مليع   مسب القيمة االسمية، وال  تمت  نوان ت ميي الق  ات العسك ية اإلس ائيلية  2.6المعلية، او 
، ميث تلقت تل ابيب  زمة 1979صلت  عي في ا قعب م ب "يوي الغف ان". الطف ة الثعلثة م

مليع   وال ،  مسب القيمة  15.7المسع  ات الكب ى في تع يخهع مكعفأة لهع  لب اتفعقية كعمب  افي : 
 مليع ات  وال   مسب القيمة االسمية في مينه. 4.7المعلية، موز ة بين منح وق وض، او 

 
 لغفرانطفرة المساعدات األولى سّجلت في أعقاب حرب يوم ا

، ُاقّ  تع يل "الن ك نستين"، الاي نص  لب خفض قيمة ال يون الممنومة إلس ائيل 1984 عي 
مليع ات  3.5لمصلمة زيع ة اله عت، وفي الععي التعلي م عش ة قفزت قيمة المسع  ات المق مة للب 
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ص جزء منهع إلنععش االقتصع  اإلس ائيلي الاي كعن  لب شفي  االنهيع   في ا قعب  وال ، ُخصّ 
، ق مت الواليعت المتم ة للب تل ابيب مسع  ات 1998االجتيعح اإلس ائيلي للبنعن. منائا، ومتب  عي 

مليع   1.2مليع  مسع  ات  سك ية، و 1.8مليع ات  وال ، موز ة  لب النمو اآلتي:  3سنوية  قيمة 
يعهو، للب لج اءات الغب ،  ع    ئيس الوز اء في مينه بنيعمين نتن1998مسع  ات م نية. وفي  عي 

مليع   وال ،  2.4 موجبهع المسع  ات الم نية لمصلمة زيع ة المسع  ات العسك ية التي ا تفعت للب 
 مليع ات. 3ومن ثي للب 

و قيت لس ائيل تمصل  لب مسع  اتهع العسك ية من الواليعت المتم ة سنويًع امن لطع  المسع  ات 
(. في  ه  جو ج FMSواليعت المتم ة للب  ول مليفة في الععلي )الخع جية العسك ية التي تق مهع ال

 2007آب  16بوش االبن، تمول اإلطع  السنوي للمسع  ات للب لطع   ش ي، ميث ُوقّ َعت في 
و  2009م  ت قيمة المسع  ات العسك ية اإلجمعلية بين  عمي  MOUماك ة تفعهي اطلق  ليهع 

الماك ة ان تص ف لس ائيل هاه المسع  ات  لب ش اء  مليع   وال . واشت طت 30 قيمة  2018
اسلمة ام يكية، مع السمعح لهع بتمويل قيمة  بعهع تق ي ًع للب  ملتهع المملية لش اء تجهيزات 
َ ت امس وُوقّ َعت مج  ًا   سك ية من الصنع عت العسك ية اإلس ائيلية. وهاه الماك ة هي التي ُج ّ 

 مليع   وال . 38،  قيمة لجمعلية من المسع  ات بلغت 2028و 2019مي لتغطية الفت ة الممت ة بين  ع
وتختلف التق ي ات التي ُتجمل مجموع المسع  ات ا م يكية التي مصلت  ليهع لس ائيل في تع يخهع، 

تظه  ان القيمة االسمية لهاه  2012لال ان معطيعت نش هع م كز ال  اسعت التع ع للكونغ س  عي 
مليع   وال   233.6مليع   وال ، اي مع يعع ل  112بلغت  2012و 1950مي المسع  ات بين  ع

 مسب القيمة الواقعية. ووفقًع لتق ي  م كز ال  اسعت الماكو ، فإن القيمة الت اكمية لهاه المسع  ات 
في المئة من مجمل النعتج القومي اإلس ائيلي. هاا مع  4خالل الفت ة المشع  لليهع تبلغ مع نسبته 

ع ة للب ان المسع  ات ال تتامن قيمة الامعنعت المعلية التي ق متهع الواليعت المتم ة إلس ائيل اإلش
مليع   وال ، كال  فإنهع ال تشمل التجهيزات  19 لب م ى العقو  الثالثة المعاية، والتي تق   بذ 

ا م يكي للب ان  العسك ية الفعئاة التي وهبهع الجيش ا م يكي لنظي ه اإلس ائيلي. ويشي  التق ي 
لس ائيل هي ال ولة التي مصلت  لب اكب  ق   من المسع  ات ا م يكية الخع جية منا الم ب 

 الععلمية الثعنية.
و مسب مجلة "كعلكعليست" اإلس ائيلية المتخصصة  علشأن االقتصع ي، بلغت القيمة االسمية لهاه 

مليع  هي مسع  ات  70ع نمو مليع   وال ، من امنه 121نمو  2014المسع  ات متب  عي 
اا اايف مبلغ  مليع ات  وال  للب هاا المبلغ، وهي قيمة المسع  ات التي مصلت  7 سك ية. وا 

، يص ح مجموع المسع  ات التي مصلت  ليهع لس ائيل طوال 2016و 2015 ليهع لس ائيل  عمي 
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ة المعلية لل وال . و مسب مليع   وال   مسب القيم 250مليع   وال ، اي مع يتجعوز  128 عمًع  67
في المئة من موازنة ا من  20المجلة، فإن المسع  ات العسك ية ا م يكية إلس ائيل تشكل نمو 

 مليع   وال . 17اإلس ائيلية المق  ة بنمو 
و عإلاعفة للب المسع  ات السنوية السخية، تمصل لس ائيل من الواليعت المتم ة  لب مسع  ات 

عقية الموقعة وتخصص لتمويل مشع يع خعصة، واب ز نمواج  لب ال  هو من خع ج لطع  االتف
تمويل البنتعغون مشع يع تطوي  وتزو  الجيش اإلس ائيلي  منظومعت  فعع جوي ماع ة للصوا يخ. 
كال  تمتفظ الواليعت المتم ة في لس ائيل  مخعزن اخمة تمتوي  لب اخي ة واسلمة وآليعت 

 ، تت ع لقيع ة او و ع في الجيش ا م يكي. وق  وقع الجيشعن  سك ية  قيمة نمو مليع   وال
اإلس ائيلي وا م يكي اتفعقًع يتيح لألول فتح هاه المخعزن واستخ اي موجو اتهع  ن  المعجة، وهاا مع 

 .2014وم ب "الج ف الصعم "  لب غزة  عي  2006مصل فعاًل ل عن م ب تموز 
 ... ولذ"التطوي " مسع  ة خعصة

المسع  ات العسك ية السنوية الجع ية التي يشملهع االتفعق العش ي، ب ات لس ائيل  للب جعنب
 لب مسع  ات لاعفية، خعصة تمت  نوان التععون في التطوي   2006 علمصول منا  عي 

العسك ي، وخصوصًع في مجعل اال ت اض الصع وخي. وتفي  اإلمصعءات ال قمية  أن لس ائيل 
مليع   وال  لتطوي  ثالث منظومعت ا ت اض صع وخي  2.3مع قيمته  مصلت خالل هاه الفت ة  لب

للم يعت القصي ة )الق ة الفوالاية( والمتوسطة )العصع السم ية( وال عي ة )ميتس(. وللمفع قة، فإن 
مليع   وال ، بينهع  1.1مثاًل بلغت  2011قيمة المسع  ات لتطوي  الق ة الفوالاية وم هع منا  عي 

فيمع تبلغ الموازنة اإلس ائيلية اإلجمعلية التي  ص ت لتطوي  هاه  2015  في  عي مليون  وال 351
مليون  وال  فقط. وفي لطع  مشع يع التطوي  المشت كة، ا لن خالل  200المنظومة منا الب اية 

ا شه  ا خي ة  ن مسعهمة ام يكية سيج ي تق يمهع لتطوي  ملول تكنولوجية لذ"مشكلة ا نفعق"، 
 مليون  وال   شكل اولي. 120لمتوقع ان تبلغ قيمة هاه المسعهمة نمو ومن ا

 14/9/2016 ،، بيروتاألخبار
 

 ونتنياهو  وعباسبعد أوباما  .98
  . نعجب صع ق ش اب

القعسي المشت   بين الثالثة ) ع ا  او عمع، ومممو    عس، وبنيعمين نتنيعهو( ق  يكون اكث  من 
اوية الم ت طة  علقاية الفلسطينية، وتسويتهع، وثعنيهع اال تقع  انه جعنب، اولهع الصلة الم عش ة والع

لاا لي يتي التوصل إلطع  مع ملزي للتفعوض، والوصول لتسوية في  ه هي،  غي ان ا ول لي يتبق له 
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لال شهو  قليلة، فمن الصعب الم يث  ن تسوية في المنظو  الق يب، وهو مع يعنب تغليب خيع  
، واتسعع  قعة اإل هعب، والعنف، والقتل، والت مي ، او مع يمكن تسميته بنظ ية المواجهة العسك ية

الفواب الم م ة. والقنع ة هاه تنطلق من مسلمعت وف ايعت اسعسية،  علنس ة للب الواليعت المتم ة 
التي ست خل الم ملة الملزونية لالنتخع عت، و ع  ال ئيس او عمع ست خل السيعسية ا م يكية في 

ة االنشغعل ال اخلي لت تيب البيت ا بيض، وملفعت السيعسة ا م يكية التي ليس بينهع الملف م مل
ن وج  فهو في ايل القعئمة.   الفلسطيني، وا 

امع الموقف  علنس ة للب ال ئيس   عس، فق  يكون مختلفًع،  غي انه ق  يكون ا اعف وا قوى في 
ة الفلسطينية، و أنه يمثل قاية هي المفتعح لمل كل الوقت ااته. هو قوي  علمكونعت الش  ية للقاي

قاعيع المنطقة، وقوة القاية الفلسطينية في ش  يتهع. وهو  ئيس لسلطة تععني ازمعت معلية مزمنة، 
فيمع المطلوب منه مععلجة قاعيع اقتصع ية ووطنية صع ة، وهاه غي  متوف ة، فهو  ئيس يخاع 

اا لي يتي التوصل لاغوط تفوق مجي المنصب، وتؤث  متمًع  في الق ا ات السيعسية، واولويعتهع، وا 
لصيغة تفعواية وتسوية للقاية في  ه ه، فق  يصعب التكهن بال   ع ه. كعنت هنع  ف صتعن، 

 ا ولب في  ه  ال ئيس   فعت، والثعنية في  ه  ال ئيس   عس. والكل ي    ال . 
ي مكونعتهع بين ال ع  ا ي يولوجي المتعصب امع نتنيعهو، فنمن امعي شخصية متنعقاة، مت اخلة ف

، وتسيط   لب مكومته قوى اليمين واالستيطعن، وفي الوقت «الكب ى « لس ائيل»»الاي ال ي ى لال 
في المكي، وطمومه هو الوصول لمستوى قيع ات « لس ائيل»ااته هو من اكث   ؤسعء مكومعت 

  هو المؤسس للكيعن، فطموح نتنيعهو ان يكون تع يخية في الكيعن، مثل بن غو يون. فإاا كعن ا خي
تمكي ق ا ته هاه العوامل، وفي الوقت ااته هو صعمب ق ا ، وق  «. الكب ى « لس ائيل»المؤسس ل

يكون ا قوى بين القع ة الصهعينة. ونجح في جعل الص اع الع بي الصهيوني ثعنويًع. وهو الومي  
قوا   اللع ة السيعسية ا م يكية بإلقعء خطعب  الاي  خل في مواجهة مع ال ئيس او عمع، وكس 

م عش  امعي الكونغ س،  غي ان اإل ا ة ا م يكية لي توجه لليه ال  وة، وهو ال عقي في منص ه  لب 
مع يب و، امع او عمع، ومتب ال ئيس   عس ااه عن. وهو يمكي في ظل ظ وف سيعسية وجيوسيعسية 

ية، وال اغوط   بية، وال اغوط فلسطينية. هو ي ي  ، فال اغوط  اخل«لس ائيل»م يمة له، ول
 ولة للشعب اليهو ي، ويمظب ب  ي غ بي لسيعسعته التي تسته ف التخلص من « الكب ى « لس ائيل»

القاية الفلسطينية،  غي ا مع يث الكثي ة  ن تأيي  قيعي ال ولة الفلسطينية التي تمولت للب شعع ات 
ال مع ية ي قب القول، لنه ال استق ا  في المنطقة والععلي من  ون لكن  غي هاه الصو ة   ال مامون.

 التوصل للب مل للقاية الفلسطينية.
 15/9/2016، الخليج، الشارقة
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 لعّباس باّتهامه عميال  للـ"كي جي بي" استهدافهاإسرائيل ترفع  .99
   نعن ابو  عم 

، 2014ي معل من التوّت  منا اواسط  عي اإلس ائيلّية تمّ  ف -لي يع  سّ ًا اّن العالقعت الفلسطينّية 
مين توّقفت المفعواعت السيعسّية، و عت ا فق السيعسّي مس و ًا بينهمع، مّمع افسح في المجعل 
لص و  اّتهعمعت لس ائيلّية متالمقة اّ  ال ئيس الفلسطينّي مممو   ّ عس،  أّنه غي  ش ي  للسالي، 

 ين.ويمّ ض  لب  ملّيعت العنف اّ  اإلس ائيليّ 
ايلول/ سبتمب ،  7وكعن آخ  اّتهعمعت لس ائيل لمممو   ّ عس، مع كشفته القنعة اإلس ائيلّية ا ولب في 

اّنه  مل  مياًل لجهعز المخعب ات السوفيعتّي سع قًع "كي جي بي"، مين كعن  اوًا في الّلجنة 
  استه ال كتو اه  موسكو ، وكعن لق ه ك وتوف، وتّي تجني ه خالل 1983الم كزّية لذ"فتح" خالل  عي 

يفع ه للب سو يع ليكون  مياًل هنع .  وا 
لي ينتظ  الفلسطينّيون كثي ًا للتن ي   عالّتهعي اإلس ائيلّي، فخ جت المواقف المستنك ة له، اهّمهع ل الن 

  ج ايلول/سبتمب  اّن اّتهعي لس ائيل لعّ عس ين 8الّنعطق  عسي ال ئعسة الفلسطينّية نبيل ابو   ينة في 
 امن مملة تشويه اّ ه إلاععف الموقف الفلسطينّي المطعلب  مّل  ع ل للقاّية الفلسطينّية.

وفي هاا اإلطع ، قعل  او المجلس الثو ّي لذ"فتح" امين مقبول لذ"المونيتو ": "لّن اّتهعمعت لس ائيل 
، وتن  ج امن مملة اّ   ّ عس جزء من توّجه لس ائيلّي اّ  مواقفه الممعفظة  لب الثوابت الوطنّية

طالق  ليه  ّ ة اوصعف  أّنه غي  ش ي  للسالي  تشهي  اّ ه  لب كّل المستويعت اإلس ائيلّية وا 
وليس مؤّهاًل إلج اء مفعواعت مع اإلس ائيلّيين وال يمّثل كّل الفلسطينّيين، وهاه الممالت التشويهّية 

الشعب الفلسطينّي،  ّنهع قعئمة  لب  اإلس ائيلّية اّ  ال ئيس لن تت   آثع ًا سلبّية في اوسعط
 التاليل، بل لّن المملة ستزي  التفعف الشعب الفلسطينّي خلفه".

ليست هاه االّتهعمعت اإلس ائيلّية ا ولب اّ   ّ عس، لا قعلت صميفة "مكو   يشون" اإلس ائيلّية في 
عئ  والجّواالت، ول يهي آاا /مع س المعاي، اّن ابنعءه يتمّتعون  غنب فعمش ويملكون ش كعت للسج

بزيع ة ا ص تهي  2005، وسعهمت الفت ة ال ئعسّية الطويلة  بيهي منا  عي اقتصع يةلمب اطو ّية 
 البنكّية، ممع يعني تو طهي  قاعيع فسع .

وص   في مزي ان/يونيو بيعن  ن  ئيس المكومة اإلس ائيلّية بنيعمين نتنيعهو يّتهي   عس  معع اة 
ة اليهو ّية، وجّ   بنيعمين نتنيعهو في تّموز/يوليو اّتهعمه لعّ عس  علتم يض لقتل السعمية وال يعن

ايلول/سبتمب   ّ عس  سعيه للب  10اليهو . كمع اّتهي وزي  الطعقة اإلس ائيلّي يوفعل شتيعنتس في 
 لج اء تطهي    قّي اّ  المستوطنين،  نه يطعلب بإخالء الافة الغ بية منهي.
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مسع ات" هعني المص ّي  –، قعل  ئيس "الم كز الفلسطينّي   معث السيعسعت وفي هاا السيعق
لذ"المونيتو ": "لّن اّتهعمعت لس ائيل اّ   ّ عس هي نتعج جهو  منّظمة للمكومة اإلس ائيلّية ته ف للب 

مزي  من  الاغط  ليه، قبل ان تقّ   نهعئّيًع شط ه كلّيًع من المشه  الفلسطينّي، وتمعول ابتزازه النتزاع
التنعزالت السيعسّية، ليقبل  مخّططعت لس ائيل للمّل االنتقعلّي مع الفلسطينّيين اّلاي يؤّجل قيعي ال ولة 
الفلسطينّية، وتطبيق المكي الااتّي ب ياًل  ن االستقالل النهعئّي  ن االمتالل، والعو ة للب 

 المفعواعت مع اإلس ائيلّيين من  ون ش وط مس قة".
هعي لس ائيل لعّ عس  علتجّسس لصعلح السوفيعت، مع ل الن وزي  ال فعع اإلس ائيلّي افيغ و  ويتزامن اتّ 

آب/اغسطس  ن ب ء م يثه مع شخصّيعت فلسطينّية م عش ة من  ون التنسيق مع  27ليب معن في 
سّي السلطة الفلسطينّية، مع يمكن ا ت ع همع لست اتيجّية لس ائيلّية ج ي ة إلنهعء  ه   ّ عس السيع

آب/اغسطس  ّ عس، واّتهمه  31وال مث  ن ب ائل له. وفي وقت المق، هعجي افيغ و  ليب معن بذ
 بإ ا ة نظعي فسع ، مطعل ًع  جعل ا  معل الفلسطينّيين  علتخّلص منه.

وكعن الفتًع   ي تعليق "ممعس"  لب االّتهعمعت اإلس ائيلّية لعّ عس، واج ى "المونيتو " اّتصعالت مع 
نعطقيهع، اّلاين ا تا وا  ن الّتعقيب من  ون لب اء ا س عب، لكّن امم  يوسف، وهو     من 

المستشع  السيعسّي السعبق لنعئب  ئيس المكتب السيعسّي لذ"ممعس" قعل لذ"المونيتو ": "لّن اّتهعمعت 
، و ّبمع لس ائيل اّ   ّ عس تفسح في المجعل امعي المزي  منهع في ا ّيعي المقبلة للاغط  ليه اكث 

تفّك   طّي صفمته السيعسّية للب ا ب ، في ظّل قنع عت لس ائيلّية  أّنه انهب  و ه السيعسّي، وآن 
ا وان لل مث  ن ب يل له اكث  سالسة وم ونة معهع. والاّلفت اّن االّتهعمعت اإلس ائيلّية تتزامن مع 

ولئن كعن ال  يتطّلب موقفًع  مملة   بّية اّ   ّ عس جعلت واعه اكث  صعو ة، واظه ته اعيفًع،
من ممعس  ا مًع له، فإّن ا م  يتطّلب من  ّ عس ب اية لظهع  مواقف وم وّية تجعه ممعس، مّتب 

 يتواف  له اإلسنع  الشعبّي في مواجهة لس ائيل".
يستاك  الفلسطينّيون، وهي يستمعون للب اّتهعمعت لس ائيل لعّ عس، مع وّجهته اّ  ال ئيس الفلسطينّي 
ال امل يعس    فعت من اّتهعمعت لس ائيلية بإص ا  اوام   ش اء السالح لممع بة اإلس ائيلّيين في 

، اّتهي نتنيعهو الز يي 2015. وفي تش ين ا ّول/اكتوب  من  عي 2002كعنون الثعني/ينعي  من  عي 
بتنفيا مم قة اليهو  الفلسطينّي ال امل والمفتي السعبق للق س المعج امين المسيني بإقنعع النعزّيين 

 في او و ع خالل الم ب الععلمّية الثعنية.
وقعل وزي  فلسطينّي معلّي،  فض كشف هوّيته، لذ"المونيتو ": "لّن المملة ال  عئّية اإلس ائيلّية اّ  
 ّ عس لن تتوّقف  ن  اّتهعمه  علتجّسس للسوفيعت، بل ل ينع معلومعت موّثقة اّن تّل ابيب  عق ة العزي 

تصفية ال ئيس سيعسّيًع بتشويهه وم ق شخصّيته ل ى ال اي الععي الفلسطينّي، والمؤسف في  لب 
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المملة اإلس ائيلّية اّنهع تتزامن مع موجة تم ياّية اّ  ال ئيس من  عض العواصي المجعو ة، خعصة 
ب اًل مص  وا   ن واإلمع ات الع بية المتم ة، التي تسعب لتنصيب ممم   مالن   و   عس الل و  

منه في منصب ال ئعسة الفلسطينية، مّمع يجعل ف اّية المؤام ة للتخّلص منه قعئمة  قّوة ل ى مختلف 
 ا ط اف".

واخي ًا،  ّبمع لي يكن يتصّو   ّ عس في اسوا كوابيسه ان تسعب لس ائيل للب التخّلص منه، وهي اّلتي 
  به يعس    فعت، و ّينته  ئيسًع للمكومة ف اته مع المجتمع ال ولّي واإل ا ة ا مي كّية  لب  فيق 

، لياانًع بتج ي    فعت من صالمّيعته السيعسّية وا منّية والمعلّية. ولئن تخّلصت 2002في  عي 
، كمع يّتهمهع 2004لس ائيل من   فعت  علقّوة الخشنة،  عغتيعله في تش ين الثعني/نوفمب  من  عي 

س للب القّوة النع مة، بتشويه صو ته، تمهي ًا إلنهعء  ه ه الفلسطينّيون، فإّنهع ق  تلجأ مع  ّ ع
 السيعسّي  لب ا  ض.

 15/9/2016المونيتور، 
 
 بانوراما الجرائم اإلسرائيلية .111

  . اسع   ب  ال ممن
يقت ب الععلي ت  يجيًع من االقتنعع  أن لس ائيل، كمع ي اهع الفلسطينيون،  ولة ممكومة  عقعئ   ينية 

ة صهيونية فعشية. و غي ال  يستم  جنون المكومة اإلس ائيلية اليمينية المتط فة خ فة واي يولوجي
التي ال تزال تص   لب   ي  ؤية ق ح سيعسعتهع فتتوغل  عي ًا في العقلية الع وانية العنص ية ااتهع. 

ي توثيق والمتع ع للج ائي اإلس ائيلية في فلسطين التع يخية، من  فح متب النعقو ة، ال يسعفه الوقت ف
كل هاه االنتهعكعت والج ائي التي تسته ف جميعهع اقتالع اإلنسعن الفلسطيني من ا اه  ب  
التاييق  ليه في كل منعمي الميعة اليومية، في اخت اق فعاح لقعنون مقوق اإلنسعن، وفق مقولة 

من  لب سبيل المثعل ال المص . و « )!( سكعن اقل.. وا ض اكث »صهيونية تع يخية قوامهع: 
 ا  بيعت اإلس ائيلية ااتهع:

مواصلة استخ اي القوة المف طة ا  الفلسطينيين الاين يشع كون في المسي ات السلمية،  -اوال
ومعظمهي من ا طفعل والفتية.  عإلاعفة للب اإل  امعت المي انية، وتعمُّ  جنو  االمتالل اإلس ائيلي 

سطينيين و علتم ي   لب ال كبتين، كمع م ث مؤخ ًا لطالق ال صعص المي  لب ا جل الش عن الفل
مثاًل في االقتمعمعت ا خي ة لمخيي ال هيشة جنوب بيت لمي ومخيي الفوا  جنوب الخليل وق ية 

  ميث ي قب معظمهي مععقًع طوال ميعته.«.. تقوع»
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 هجمة ش سة غي  مسبوقة  لب الق س والمسج  ا قصب الم ع   و عمعته، ميث اق ت وزا ات -ثعنيع
وهيئعت االمتالل مؤخ ًا )هي ا من ال اخلي، وا  يعن، والسيعمة،  علتععون مع بل ية االمتالل 

الاي سي بط بين  عب المغع بة وجبل الزيتون، ويشمل « القطع  الهوائي»و وائ  اخ ى( مش وع 
المخطط م و  القطع  في     من منعطق الق س الممعاية لألقصب، لاعفة للب بنعء ممطعت 

ق عل وتوسيع الط ق بنفس االتجعه و عتجعه منطقة  عب النبي  اوو  و عب الخليل. ويأتي هاا است
تهوي يًع، تعكف وزا ات االمتالل  لب تنفياهع، والتي يت كز « استيطعنيعً »مش و ًع  19المش وع امن 

  اكتمعلهع في مليون  وال   ن 400معظمهع في المنطقة الجنوبية من البل ة الق يمة، بتكلفة تزي   لب 
 .2030 عي 
 لب الفلسطينيين وممتلكعتهي. فعلب « المستوطنين»ج ائي االستيطعن والتج يف وا ت اءات  -ثعلثع

ج ي ة. وفي « استيطعنية»ا  ض، ال يكع  يم  اسبوع  ون ل الن مكومة االمتالل  ن مخططعت 
لفصل الافة الغ بية  «استيطعني»نهعية اغسطس المعاي، ا لن  ن الب ء بتنفيا اكب  مخطط 

كب ى -« آ ائيل»وتم ي ًا في سلفيت واواميهع وانتهعًء  منطقة ا غوا  الشمعلية، يب ا من مستعم ة 
جنوب غ ب نعبلس شمعل الافة، انتهعًء  منطقة ا غوا ، ميث تي لص ا    ة  -المستوطنعت

شفوت »و«  معليي»و « يليه»و« شيلو»ق ا ات  علمصع قة  لب المخططعت الهيكلية لمستوطنعت 
 و  ة بؤ  استيطعنية ستتي ش  نتهع ومصع  ة آالف ال ونمعت من اصمعبهع ا صليين.«  اميل
مواصلة لس ائيل ف ض سيعسة المصع  غي  القعنوني  لب ا  ض الفلسطينية الممتلة،  - ا عع

ة م كة وتنقل لتك س واقعًع غي  مسبوق من الخنق االقتصع ي واالجتمع ي، لتمكي قيو هع  لب م ي
ا ف ا ، ولتف ض لج اءات تقوض م ية التجع ة،  مع في ال  الوا  ات من االمتيعجعت ا سعسية 

 والا و ية لميعة السكعن وكال  الصع  ات من المنتجعت الز ا ية والصنع ية.
والق س، به ف الهيمنة  لب التعليي  48استه اف مب مج للمؤسسعت التعليمية في فلسطين  -خعمسع

الم ا س للتمكي في العملية التعليمية ومخ جعت التعليي وفي ا جيعل النعشئة، و بمع تكون هاه من و 
اخط  المعع  ، كونهع تسته ف ا جيعل النعشئة والتعليي وطمس الهوية والتع يخ، وهي  مثع ة ل الن 

قوق اإلنسعن م ب  لب الهوية الفلسطينية للم ا س الع بية، وممعولة لتهوي هع ومصع  ة ا سط م
والمواثيق ال ولية التي تكفل مق المجتمععت الممتلة في المفعظ  لب هويتهع وم يتهع في اختيع  

 ثقعفعتهع ومنعهجهع.
مواصلة سيعسة المصع  المف وض  لب قطعع غزة، واسته اف صيع ي ا سمع   -سع سع

يلية مع وفة ان الفلسطينيين، ومالمقتهي في   ض ال م ، ميث اك ت منظمعت مقوقية لس ائ
مليون نسمة( العيش تمت خط الفق  من خالل  1.8لس ائيل تف ض  لب سكعن غزة الفلسطينيين )
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المصع  الاي ب ا قبل  ش  سنوات. وتما  من التم يض  لب منظمعت اإلغعثة لهي. وفي بيعن 
تك  ة مشت   اوامت هاه المنظمعت المقوقية انه  ع  نمو  ش  سنوات من المصع  والجوالت الم

الواع االقتصع ي في قطعع غزة  لب شفع االنهيع  ويسجل ا لب »من الم ب والع وان، فإن 
 «.مع الت ال طعلة في الععلي، وبنيته التمتية م مَّ ة، وميعهه ملوثة  عإلاعفة النتشع  الفق 

ب العنف ال يكع  ال يم  يوي  ون ان تتجلب مظعه  العنص ية والمض  ل -سع عًع واخي ًا وليس آخ اً 
ب  وات المعقبين في اإلنت نت وفتعوى المعخعمعت،  الوة  لب اإل الي،  ون ممعكمة المتو طين 

او « فيسبو »بال . وفي المقعبل، يعتقل فلسطينيون  لب جعنبي الخط ا خا  لنش  خبٍ  مع  لب 
ا تقلتهع لس ائيل من بل ة ال ينة، قاعء النعص ة، والتي «  ا ين طعطو »قصي ة. وام  هؤالء الشع  ة 

وا تقعل «. انتفاوا ابنعء شعبي انتفاوا» سبب قصي ة شع كتهع  ب  الش كعت االجتمع ية  نوانهع 
 400ليس معلة ف  ية، فوفق منظمعت مقوقية مملية، ا تقلت السلطعت اإلس ائيلية نمو « طعطو »

واقع ش كعت خالل نصف الععي ا خي   سبب كتع عت نش وهع  لب م 48فلسطيني من ا ااي 
 التواصل االجتمع ي.

 16/9/2016، االتحاد، أبو ظبي
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  آمعل شمع ة
 لب  غي االستخفعف اإلس ائيلي المتواصل  ق  ات جيش النظعي السو ي لجهة انه لي يع  جيشًع، 

 ة  أن    هاا الجيش  لب الطعئ ات اإلس ائيلية، التي اب ى غعلبية الخب اء والمعلقين اإلس ائيليين قنع
م ة ي   جيش النظعي  اول، هو    يممل  سعلة ته ي  إلس ائيل. فهاه ايعيقصفت مق ًا له، قبل 

السو ي  لب  مليعت تنفاهع طعئ ات سالح الجو اإلس ائيلي  اخل ا  ااي السو ية، منا ان الع 
 علخطأ غي  المقصو   عتجعه المنطقة التي تمتلهع لس ائيل  اطلقتالم ب، ب  وى ال    لب قاائف 

 في الجوالن.
ولكن، وفي المقعبل، اختلف اإلس ائيليون في ط يقة ال  . وت عينت   وات اإلس ائيليين للقيع تين 
السيعسية والعسك ية مول سبل التععمل مع الواع الج ي  النعش  نتيجة تك ا  لطالق القاائف  عتجعه 

عت متب لو كعن  علخطأ، اصوات ت  و للب الصب  والما  و  ي اتخعا خطوات من شأنهع المستوطن
تسخين الم و ، واصوات ت  و الب    قعس يخيف  شع  ا س  وي فعه لواع م ا لسقوط القاائف 

 الطعئشة من المعع   ال ائ ة في ا  ض السو ية.
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قتلب  اون   ي سقوط ج مب المستوطنون يخشون وقوع قتلب وج مب في صفوفهي ويقولون ا
 علق ب من المستوطنعت، كعن  مثع ة ا جو ة، وال يعني  ايعي علقاائف التي سقطت  لب م ا  ثالثة 

 للبا ا ًا فع مة وتعو  بهي اتلمق بهي  اوالقاائف ا خ ى لن تصيب سكعن المستوطنعت  ان
 مستوطنعت الجنوب التي تتلقب صوا يخ فلسطينية من غزة.

جعنب المؤسسة السيعسية وفي مق مهي  للبن الواع المعلي ياع المنظومة العسك ية وفي المعلي
الجيش غع ي  ا كعنوزي  ال فعع، افيغ و  ليب معن و ئيس المكومة، بنيعمين نتعنيعهو و ئيس 

آيزنكوط، في واع م ج. فهي من جهة غي  معنيين  م ب مع اي ط ف يمسي لمصلمته الم ب 
قفهي ا سعس وهو ت   السو يين لم بهي من  ون ت خل، ولكنهي في الوقت في سو ية ويتمسكون  مو 

يبثوا صو ة اعف لهي، ال  انسعكتًع وال ي ي ون « يبلع الافع ع»يظه وا كمن  اننفسه ال ي ي ون 
ي ان ومزب هللا وال   الشعب في لس ائيل. امعيامعي نظعي سو ية وا 

في  ومه القتعلية  سبب امتنع ه  ن تصعي       لب ا صوات، التي تشك  افالوآيزنكوط وج  
الموقف مع سو ية  ع  صوا يخ ا ض جو  عتجعه الطعئ ات اإلس ائيلية، في اإلش اف شخصيًع وفي 
شكل تظعه ي  لب ت  ي عت شعملة وواسعة في منطقة الشمعل، تمعكي في ا سعس ان الع م ب 

ن خصصت مستوطنع لخالءتست  ي   ًا س يعًع وقعسيًع وخالله يتي  ت وبل ات الشمعل. الت  ي عت وا 
 ياًع  ي م ب في سو ية.ايكون السينع يو مطع قًع  انالمتمعل م ب في لبنعن، لكنهع ال تست ع  

اإلس ائيليون لي يفصلوا في توقععتهي وتمليالتهي وتععملهي مع التطو ات ا خي ة بين اتفعق الته ئة 
  في المنعطق الم و ية. اا انهي، ومنا اإل الن  ن وتفعهي موسكو وواشنطن وبين امت اي المعع  

االتفعق والتفعهي بين الواليعت المتم ة و وسيع  انتمفظهي  لب تفعصيله و اوا  ا لنوااتفعق الته ئة 
هاه الته ئة هي التي  فعت  انيمنح النظعي السو ي نو ًع من االستق ا  ويعزز من قوته، بل ي ون 

ماع ات الجوية  لب الطعئ ات اإلس ائيلية التي اخت قت ا جواء السو ية النظعي و ول م ة لل    عل
 واسته فت مواقع الجيش السو ي.

 انوفي التمليالت اإلس ائيلية، فإن ال   السو ي  لب الطعئ ات اإلس ائيلية هو تظعه   قوة ت ل  لب 
 لب  لنجعزاتيمقق ب ا  انالنظعي ال يهعب تسخين ا واعع  ن  الم و  السو ية، خصوصًع  ع  

لس ائيل  أنه سي قب صعمب القول الفصل في سو ية  للبا  ض ا  معع ايه وي عث ب سعلة قوية 
وهو الاي يق   مستقبل العالقعت مع لس ائيل خصوصًع في مسألة السيط ة  لب ها ة الجوالن. وهي 

 لب التفوق  لب كل  ا س   عت  لب قنع ة  أن الوقت يلعب لمصلمته وانه سيكون قع  اً  اني ون 
« والال»في موقع  امنيةخصومه في سو ية. والم يث اإلس ائيلي  ن التفوق يأتي ل ى كشف جهعت 

الجيش السو ي نجح في  مليعت لغالق ال ا ا ،  لب المقعتالت الجوية اإلس ائيلية،  اناإلخ ع ي 
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ا ا   لب اله ف وال    لب ال   لغالقكممعولة لفتح النع   ليهع. وب اي هاه الجهعت ا منية فإن 
الطعئ ات اإلس ائيلية يشكالن تصعي ًا لاعفيًع، و سبب الت خل ا مي كي في اتفعقيعت وقف لطالق 
النع . كمع ا تب  خب اء  سك يون هاا الواع نتيجة مصول ا س   لب   ع  ولية مز وجة،  وسية 

م بية كيمعوية، وا  ع ة بنعء الصوا يخ  موا  لنتعج للبالعو ة  للب ا س . هاه ال  ع ت فع امي كية-
 وقاائف طويلة الم ى.

معالة ان ت   في شكل مكثف  لب كل قايفة تسقط  اخل  امعي لس ائيلالواعية المعلية تاع 
 ان ت كز في   هع  لب مهعجمة ال طع يعت التي تطلق الني ان في قطعع الجوالن. اوالم و  

 ت  ي عت في بل ات ممعاية للم و 
ي في سو ية، كعن ق  ا لن  ن لسقعط طعئ تين لس ائيليتين، لم اهمع مقعتلة متطو ة والثعنية  ال النظع

طيع . لكن الجيش اإلس ائيلي، نفب في شكل قعطع الن أ. وقعل لن سو ية معولت فعاًل لسقعط 
 الطعئ تين لكنهع فشلت.

 للبالتي يتع ض لهع وت مي  هاا ال   المفعج ، تي تفسي ه  لب انه ممعولة من الجيش لص  الاغوط
 فعه للت خل في سو ية. وهاه الاغوط ال تأتي فقط من المستوطنين وال من قوى اليمينية فمسب. 
فق  ظه  مسؤولون و عمثون ك ع  يطعلبون  علت خل وت    صمعت لس ائيلية سيعسية  لب وجه القيع ة 

ي ان. اتفعق الته ئة في سو ية ي انالسو ية القع مة. هؤالء ي ون  عو   ع سعس لمصلمة مزب هللا وا 
، الجن ال  عموس ي لين، ابيبويقول الجن ال في االمتيعط  ئيس معه  ا من القومي في تل 

ن لي نتم   لعمل شيء  لي اناالتفعق منح النظعي السو ي ومليفيه، » ومزب هللا اللبنعني، قوة كبي ة. وا 
 فإننع سنج  نص هللا  لب م و نع الش قية.

شكل غي  م عش ، وافقه ال اي  ئيس الهيئة السيعسية وا منية في وزا ة ال فعع،  عموس غلعع ، وفي 
 ته ي  إلس ائيل،  سبب ميعزته اكث  من مئة الف صع وح. اكب الاي ا تب  مزب هللا 

مجعبهة م ب صوا يخ  للبجعء ال  في مين كعن الجيش افتتح سلسلة ت  ي عت  سك ية، ت مي 
وممعس، في آن وام ،  لي انهع ال ال  شمعاًل وجنو ًع، من مزب هللا وسو ية و بمع واسعة تتع ض ل

. و اى  ئيس ا  كعن غع ي ايزنكوط هاه الت  ي عت لخمع هعممع سيوقع خسعئ  كبي ة قبل التمكن من 
الت  ي عت  انالقاائف المتك  ة. واواح قعئ  الجبهة الشمعلية، افيف كوخعفي،  لطالق    لب  افال

لخالء السكعن الم نيين  ن البل ات الم و ية. وانه يتي  للبتشمل سينع يو ياط  فيه الجيش 
الت  يب اياًع  لب مجعبهة واع يستطيع فيه مزب هللا خلق واع م بي تكون فيه الق ى الممعاية 

 البل ات الم و ية. للبللج ا  الم و ي تمت ته ي اته الم عش ة ولعمليعت تسلل 
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من يما  من ان تكون كل هاه التمليالت  مثع ة ا ب من الخيعل، يقو  الممع بين  لكن هنع  اياعً 
ي قب  مل  انم ب ال ي ي ونهع. ويما  الكثي ون من خط  تصعي  م بي. فيمع ي ى آخ ون  للب

هاه الم ب والمفعظ  لب الموقف ال سمي اإلس ائيلي  للبالت  ي عت و  ي االنج ا   لطع الجيش في 
ن ال تت خل لس ائيل في الم ب في شكل  ميق وتستم  في واعهع المعلي ميث تقيي المتمثل  أ

 ال يقت ب منهع ام . انالجميع وتامن  للب القعت مع جميع ا ط اف وت عث  عل سعئل 
 16/9/2016، الحياة، لندن
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 نعموي ب نيعع
س ائيل هي خطوة سخية  ا مي كية اإل ا ةفي واشنطن امس )ا ول( بين  ماك ة ال فعع التي وقعت وا 

 من لس ائيل وتمسكهع  علتعه ات التي قطعتهع للسينعتو ات ال يمق اطيين  او عمعت ل  لب تفعني ل ا ة 
مليع   وال  هي مبلغ هعئل، ال تنله اي  ولة اخ ى، مهمع  38. لي اناثنعء الص اع  لب االتفعق مع 

 يفعل هاا، وليس غي ه. وهو ج ي   علشك . او عمعت  القعتهع مع الواليعت المتم ة طي ة.  ع ا  كعن
" ا طب في ا بيضومع ال ، فعن التوت  في "المثلث الاي بين الق س، الكونغ س الجمهو ي والبيت 

في  القعت  ، ت خل الكونغ سا ب ان يوقف، م ة وام ة والب  للباالتفعق مؤش اته. فق  سعب او عمع 
مع لس ائيل. فلن تتمكن لس ائيل من ان تلعب بين السلطعت في واشنطن، فتمصل  لب شيء  اإل ا ة

و ع  ال  تطلق اللوبي اليهو ي نمو السينعتو ات، في ممعولة للمصول  لب  ا بيضمع في البيت 
 شيء مع لاعفي.

فهو  -نيعت  عن االتفعق ال يلزمه  ع  ان ا لن السينعتو  الجمهو  لين زي غ اي،  ئيس لجنة الميزا
االتفعق. ااط  نتنيعهو الن  بإلغعء ا بيضسيعطي لس ائيل مسع  ة تتجعوز االتفعق، ه   البيت 

 لاعفيةي عث ب سعلة لي تنش  صيغتهع  ع . وفي هاه ال سعلة تتعه  لس ائيل  ع ي المطعل ة  مسع  ة 
 فإنهعهع الكونغ س مسع  ة مع  ون ان تطلب، : لاا ا طعلاعفيعمن الكونغ سين. وهي تعطي تعه ا 

 .اإل ا ة للبستعي  المبلغ 
إلس ائيل في ماك ة ال فعع السع قة ستلغب: المخصص  ا طيتكمع يقاي االتفعق  عن العالوات التي 

مليون  وال  في السنة سيلغب من اليوي الاي ي خل فيه االتفعق ميز  400لش اء الوقو ، والاي بلغ 
في  ا منية. والمخصص لش اء الجيش اإلس ائيلي من الصنع عت 2018تش ين الثعني  1 التنفيا، في

مليون  وال  في السنة، سيلغب  علت  يج. والمخصص للوقو  كعن ه ية  850لس ائيل، والاي يبلغ 
لس ائيل قوة  ظمب في الغعز، فق   عتت هاه غي   اص متجميلة في مينه، امع اليوي،  ع  ان 
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لغعؤه ل. و علتعلي فق  كعن ا مي كية ا منيةخصص للش اء في لس ائيل مس  علصنع عت الزمة. والم
 مب  ا.

انهي لي يقلصوا الم علغ من كعكة المسع  ة. هاا يعني،  ا مي كيينين غي ان نقول انه في صعلح 
  لب المستوى العملي،  أن لس ائيل ستتمكن من الش اء، في لطع  المسع  ة، المزي  من اس اب

تتمكن لس ائيل من المفعظ  لب تفوقهع النو ي في مجعل  ان". وتع   زمة المسع  ة 35طعئ ات "اف 
 علنس ة لمنظومعت ال فعع ا  الصوا يخ:  اياعسنة القع مة. هاا صميح  12المشت يعت في الذ 

ية. قع  ة الميزان للبالكونغ س لتطوي  ب امج الصوا يخ  ا طعهعفعالتفعق ينقل المخصصعت التي 
مليون  وال   300 - 200، مثلمع و   هنع في المعاي، ستز ا  المسع  ة بذ  عإلجمعلالمبلغ مشع ه. 

في السنة. هاا مبلغ جميل ولكنه ا نب  كثي  من المبلغ الاي ج ى الم يث فيه قبل خطعب نتنيعهو 
 يوي.في واشنطن.  ن مع نأخا  علمس عن التاخي المعلي فعن المبلغ يقت ب من الواقع ال

مع  لقت لس ائيل  لاا لب مسعمعي امس )ا ول( م ونة االتفعق:  ا بيضش   موظفون في البيت 
في انتفعاة تتعق ، سيكون ممكنع ال مث في زيع ة  اوفي واع طوا ئ، في م ب اخ ى 

 والكونغ س. ا بيضالمسع  ات. التتمة هي تمليلي: كل شيء مفتوح،  عستثنعء اللعب بين البيت 
 15/9/2016، يديعوت
 15/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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