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 القدس والخليلبشهداء  بأربعة هيتتنبذريعة محاوالت طعن ودهس ينفذ سلسلة إعدامات االحتالل  .1
مااا يهاابم المجاازرا بحااي النلساا ي يي  جاايا اتحاا إلس ائساارا يلي فااادي أبااو سااردك: ار  اا   -رام هللا 

 عبر سلسلة م  ائعدامات الميدا ية في مدي  ي القدس المح لة وخليس الرحم  ج و  الضنة الغربية.
يا وباادأت سلساالة ائعاادامات فااباحا فااي بياات أوت فااي الخليااس المح لااةن ع اادما وفاالت قااوا ماا  جاا

عامااان وخااإلس عمليااة  30اتحاا إلس ائساارا يلي تع قاااس محمااد عبااد الن ااال السااراحي  البااال  ماا  الرماار 
اتع قاااس  هاا  عاارا  بي اام وبااي  ج ااود اتحاا إلس فااه لقوا ال ااار علياام وعلااا والااد ن وأعاادمو  باادم بااارد 

 واح جزوا جثما م.
ا األهاا ر بااا  الرااامودن حياا  ادعاات وجااا ت عمليااة ائعاادام الثا يااة وساا  القاادس المح لااة وأمااام باب اا

قاوات اتحا إلس أ  هااباا حااوس  را  ج ادي إسارا يلي فن حاوا  يارا  أسالح  م با جاهام. وقالات ال ا قاة 
عاماا  وفاس إلاا فلسا ي  قباس  28بلسا  جيا اتح إلس ائسرا يلي إ  الهاا  واسامم ساريد عمارو  

 يومي  عبر مربر ال رامةن وا  م يحمس الج سية األرد ية.
و ا ااات عملياااة ائعااادام الثالثاااة هاااي األع اااف ع ااادما  ااايرب ج اااود اتحااا إلس ائسااارا يلي باااه  فلسااا ي ياا 
وخ يب م حاوت   نيي عملية دهس لثإلثاة مسا و  ي  قار  مسا و  ة  رياات أرباا وسا  الخلياسن فق لاوا 

 عامااا  مااا  بلاادا ب اااي  راايم هااري الخلياااسن وأفااابوا خ يب ااام رغااد عباااد هللا 18فااراس موسااا خضاااور  
 عاما  بجرال ل   دو  إع ا  الجا   النلس ي ي  نافيس ع  حال  ا. 18خضور  

وبرد وقت قفير  ني ج ود اتح إلس عملية ائعدام الرابرةن هي  المرا ع د حاجز غلبرت في حي  س 
الرمياااادا فااااي وساااا  الخليااااسن بحجااااة أ  هااااابا  راااا  ج ااااديا إساااارا يليا وأفااااابم بحاااارال  نينااااةن فباااااغ و  

س هااا د علاااا الناااور  ماااا أعل ااات وزارا الفاااحة النلسااا ي يةن براااد إبإلغ اااا مااا  اتر باااا  بالرفااااا وا
 الرس ري النلس ي ي. ولم  رل  هوية اله يد.

 17/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 : لقاء بين فتح وحماس قريبًا في الدوحة ونأمل تشكيل حكومة وحدة إعدادًا لالنتخاباتعباس .2
: قااااس الااار يس محماااود عبااااس: ا ااام سااايجري لقاااا  قريباااا باااي  فااا   و أر اااا  عباااد الااار وف  - وا هاااو  

 إلااااا هاااا س ح ومااااة وحاااادا و  يااااة وا   اااايه   أ حر ااااة حماااااس ساااا وافي علااااا  أ وحماااااس و همااااس 
 ات  خابات الر اسية وال هريرية.

  ج  مساعي ق رن فا  ها  هللا  جري المفالحة الو  ية النلس ي ية و ه س  أ : ايا ام   وأضاف
 ا  خابات  هريرية ور اسية. إلاحدا و  ية وم  ثم  يه  ح ومة و 
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وا لااا الاار يس الساانرا  الراار  فااي موري ا يااا علااا   ااورات القضااية النلساا ي ية فااي خ ااام زيااارا رساامية 
ب جال عقد الم  مر  األمسع   وأعر  ف زويإل للمهار ة في قمة دوس عدم ات حياز. إلا وجم بردها 

 أيي  بي  ا وبي  ائسرا يليي   وقف م ي ف را  ويلاة بحيا  ت يوجاد ه اا  الدولي وقاس: الحوار والحد
 أسااوا قااوم باادور فيمااا ي رلااي بالقضااية النلساا ي ية  أ دوس الرااالم يم اا   أ حااوار سياسااي ولاايل  ف ر ااا 

يارا ن حيا بما حفاس ماا الادوس الغربياة  و حا   إيارا هاي  الادوس  اقهات وعالجات مها ل  ا ماا  أ  وا 
امت ه ا   وايا  يبة لدك دوس الرالم ل حس المها س المس رفية في هيا الرالم فلماايا ت قل ا ا م ما د

 .ئيرا بحس مه ل  ا علا غرار ما قامت بم بال سبة  أيضا قوم دوس هيا الرالم 
وهاو  اا  يقاوس ل اس ما      يااهونلجمر اا ماا  األخيارا"ه اا  محااوتت جارت فاي الن ارا  أ  إلااولنت 

لايس هاري ان وا اا اعارف  ماماا ا ام فاي قارارا  نسام ت يرياد  وا   ي ل  اللقا  وا ا ارفض يل قي بم ا م ي
لبي هسا فان  يحفلت دعوا  إيات ما ا لدي م  اللقا  وقاس  أ لم  ال قي ب م  أقوساللقا  ول     ت 

 ".جاهز للقا  وت ما ا لدي إ  يول      ياهو ي ل  ال هجيس وت زاس الروس يحاولو  وا ا قلت 
الادولي وعلاا الارغم ما   األما فاي مجلاس  قاراراا  12"اتسا ي ا  غيار هارعي بااع راف  أ وهدد علا 

 األماا مجلااس  إلااا األماارا اام ع اادما يفااس  إتاتساا ي ا  غياار هاارعي  أ الوتيااات الم حاادا  قااوس  أ 
 ضد اتس ي ا ". األم  قوم باس خدام الني و وهي ت  ريد مرور قرار في مجلس  فن  ا
 حق ا ول   بال ري السلمية الهربية. إلا فس  أ الر يس: مفممو  علا  وقاس

 17/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 يصل فنزويال للمشاركة في قمة عدم االنحياز عباس .3
اج ما الر يس النلس ي ي محمود عباس اليوم السبت ما الر يس الن زويلي  ي وتس  :بيت لحم

 ظير  الن زويلين علا آخر   ورات القضية النلس ي يةن  مادورون في الرافمة  ارا اسن وأ لا
واألوضاب الفربة في فلس ي  في ظس اس مرار ال فريد ائسرا يلين واتس ي ا ن واتع دا ات 
بحي المد يي  الرزسن والمقدساتن  ما بحثا في الرإلقات الث ا ية وسبس   ويرها و  مي  ا في ه ا 

ين الر يس محمود عباس علا حضور  قمة عدم ات حيازن في حي  وه ر الر يس الن زويل المجاتت.
 أعر  الر يس عباس ع   م يا م ب جال القمة.

لدوس حر ة  17مس الجمرةن إلا الرافمة الن زويلية  ارا اسن للمهار ة في القمة الاأعباسن  ووفس
ر علاا جزيارا مارغاري اان عدم ات حيازن وم  الم وقا أ     اوس القماةن ال اي سا رقد فاي مدي اة بورتماا

 فااايهاااماس ف ااازويإلن ر ك وأولوياااات الحر اااة إزا  الردياااد مااا  الملناااات الم ماااةن علاااا رأسااا ا األوضااااب 
سااوريا وليبيااا والاايم  وساابس م افحااة ائرهااا  وال  اارفن بائضااافة إلااا القضااايا ال  مويااة واتق فااادية 
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ا ين  ماا ي  ظار أ  يفادر ع  اا إعاإل  واألما  الغاي 2015  غير الم اخ وأج دا ال  مياة لماا براد عاام 
 خاا بالقضية النلس ي يةن لل ه يد علا موقف الحر ة الثابت والداعم ل ا.

 17/9/2016وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 دين جرائم االحتالل في القدس والخليليأبو ردينة  .4
ة اتح إلس ائسرا يلين ن الجرا م المر  بة م  قبس ح ومأمسوفا: أدا ت الر اسة النلس ي ية  -رام هللا 

 وال ي  ا  آخرها إعدام ثإلثة موا  ي  علا األقس في مدي  ي القدس والخليس.
وقاس ال ا ي الرسامي باسام الر اساة  بياس أباو ردي اة: إ  هاي  الجارا م وهايا الق اسن الايي  ساب  بساقو  

دن و جاهاس الج اود مزيد م  اله دا  ي  د مجاددا أ  الح وماة ائسارا يلية ماضاية فاي سياساة ال فاري
السياسية والدبلوماسية المبيولة حاليان والرامياة إلاا الخارون ما  حالاة الجماود السياساي الاراه   بساب  

وأضاااف: إ  هااي  الجاارا من وهاايا اتساا نحاس فااي الق ااس واساا باحة الاادم  مواقااف هااي  الح ومااة الم ر  ااة.
ابا ال ااا ي الرساامي باساام الر اسااة: فااي و اا النلساا ي ي ير باار ردا إساارا يليا علااا هااي  الج ااود الدوليااة.

ضو  هيا ال فريد  دعو المج ما الدولي لل دخس الراجس لوقف هي  الجرا من ول وفير الحماية الراجلاة 
 .لهرب ان ولوقف سياسة ائعدامات الميدا ية

 17/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 باحترام حقوق اإلنسان  " دولياً لإسرائي"إلزام  يجب :"عدم االنحياز"المالكي أمام اجتماع وزراء  .5
فادي أبو سردك: ا  م رياض المال ي وزير الخارجية النلسا ي ي دولاة اتحا إلس ائسارا يلي  –رام هللا 

باسااا  داف األ نااااس بهااا س م رماااد وقااا ل م علاااا أساااس ال وياااة الو  ياااة. وأدا  اسااا مرار القاااوا القا ماااة 
 لس ي ي بما في ا الحي في الحياا.باتح إلس في إ  ار الحقوي األساسية للهر  الن

وها ر  لادوس عادم ات حيااز الم رقاد فاي جم ورياة ف ازويإل. 17وجا  يل  في  لم م أماام اتج مااب الاا 
 الدوس األعضا  لحر ة عدم ات حياز علا دعم م الثابت والدا م لنلس ي .

ر اااف ت  ظيااار لاااام الااارفض المهاااروب لإلساااا رمار غيااار المهاااروب يواجاااام ب أ واع بااار وزيااار الخارجيااااة 
الممارساااات  إلااااوبحماااإلت  راهياااة مااا  قباااس القاااوا القا ماااة بااااتح إلس بمخ لاااف أج ز  اااا.  ماااا   اااري 

اتح إللية ال ي   مثس باتس ي ا  وممارسات ميليهيات المس و  ي   جاا  الهار  النلسا ي ي وأرضام 
الممارساات اتح إللياة في  سابي ما الزم  م  أجس  دمير أي فرا للسإلم حي   قوم إسرا يس ب ي  

وأ اااد علاااا  ردب. أوالهاار  النلسااا ي ي فاااي ظاااس غيااا  أي مساااا لة  أب اااا المم  جااة والم ظماااة  جاااا  
ضارورا إلاازام إسارا يس باااح رام حقاوي ائ سااا  للهار  النلساا ي ي وعلاا أهميااة  ضاافر الج ااود الدوليااة 
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وال رساااني واع قااااس الماااد يي  ئ  اااا  اتحااا إلس والممارساااات الم فااالة بااام بماااا في اااا اتح جااااز القساااري 
ضرورا ال حر  النوري والراجاس  إلاوال سا  والقيادات الم  خبة. ودعا  األ ناسالنلس ي يي  بم  في م 

م  قبس المج ما الدولي ب ي ا ام وم ظما ام الدولياة المخ فاة للرماس علاا إ اإلي سارال  افاة األسارك 
  .غير القا و ية م  هه  ا أ   قوض حس الدول ي واع بر أ  جميا الممارسات اتح إللية . والمر قلي 

 17/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 عشراوي: جرائم القتل المتعمد واالستيطان تتطلب عقوبات دولية عاجلة .6
قالااات عضاااو اللج اااة ال  نييياااة لم ظماااة ال حريااار النلسااا ي ية ح اااا  عهاااراوين إ  جااارا م الق اااس  :رام هللا

وأدا ات عهاراوين  اتحا إلسن واتسا ي ا ن    لا  عقوباات دولياة عاجلاة.الم رمد ال اي  ر  ب اا قاوات 
فااي بيااا  فااحنين يااوم الجمرااةن باساام اللج ااة ال  نيييااة لم ظمااة ال حرياارن "مسلسااس جاارا م الحاار  ال ااي 
 ر  ب ا إسرا يسن القوا القا مة باتح إلسن ضد أب ا  هرب ا النلس ي ي األعزسن ال اي  اا  آخرهاا إعادام 

و البات عهاراوي المج ماا الادولي "بال ادخس بها س    ي  الياوم فاي مادي  ي القادس والخلياس".ثإلثة موا
عاجس وفوري وعدم ات  نا  بربارات اتس   ار وائدا ة والهج  ال ي ت  جادين والرماس بها س فرلاي 

لدولين علا محاسبة ومسا لة إسرا يس ومإلحق  ا قضا يا علا جرا م ا وخروقا  ا الم رمدا للقا و ي  ا
والااادولي ائ ساااا ين ومواج اااة مهاااروع ا ال اااادف إلاااا  ااادمير حاااس الااادول ي  واح مااااتت الساااإلم وجااار 

 الم  قة لموجة غير م   ية م  الر فن ولجم سلو  ا اتس رماري الم  رف وائقفا ي".
 16/9/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 

 كي مون مهمة وتحتاج خطوات عملية بان الخضري: تصريحات .7
 فريحات األمي  وفف ال ا   جماس الخضرين ر يس اللج ة الهربية لمواج ة الحفارن : غزا

الرام لألمم الم حدا با   ي مو  أ  بقا  ق اب غزا  حت الحفار الف يو ي ق بلة موقو ةن وأ  
ودعا  اتس ي ا  غير هرعي بالا"م مة"ن داعياا إلا خ وات عملية    ي الحفار واتس ي ا .

للقيام بدور أ بر والضغ  به س فاعس علا "إسرا يس" ئ  ا  الحفار غير القا و ي  با ي الخضر 
وغير األخإلقي وا   ا  اتس ي ا  اليي يرد مخالنة للقا و  الدولي وفي  رريف األمم الم حدا 

  وهدد علا ضرورا  دخس األمم الم حدا والمج ما الدولي به س عاجس ئ  ا والقوا ي  الدولية  افة.
 س أه اس الحفار الم وافس م ي عهر س وات  خلل ا ثإل  حرو  دمرت عهرات آتف الم ازس 

آتف وحدا  9والمفا ا والم سسات والب ا ال حيةن وما  زاس آثارها مس مرا ما  هخر إعمار أ ثر م  
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خ لنة    د وبّي  الخضري أ  ال قارير الدولية والمحلية الم .2014س  ية دمر  ا "إسرا يس" في عدوا  
 ار ناب و يرا اتس ي ا  وهدم الم ازس خإلس األه ر الماضية به س يخالف القوا ي  الدولية.

 16/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيلـ"حماس لم تكتب وثيقة سياسية جديدة ولن تغير ثوابتها برفض االعتراف ب: البردويل .8
ردويس القيادي في حر ة حمااس لاا القادس الررباين أ  ماا أ د الد  ور فإلل الب :أهرف ال ور –غزا 

أهاايا حااوس قيااام حر  اام بات   ااا  ماا  إعااداد وثيقااة سياسااية جدياادا أماار مبااال  فياامن وأ  ال اادف م اام 
إرساااس إيحااا ات بااه  حماااس قااد  خلاات عاا  ر ي  ااا السياسااية. وجاادد موقااف حماااس القااا م علااا عاادم 

أهاار إلاا قياام الحر اة ب  اباة هاي  الوثيقاةن ال اي سا  رل  اتع راف بنسرا يسن ويلا  فاي أعقاا   قريار
وقاسن في رد  علا ما  هر إ  األمر فيام مبالغاة  خإلس أه رن ما اس ردادا  ا ت  خا  قيادا جديدا.

 بيااران وا   يلاا  ي اادف إلااا ائيحااا  بااه  حر ااة حماااس  ريااد أ    خلااا عاا  مباد  ااان مهااددا علااا أ  
 ي  المواقف ال ي ل ا عإلقة بر ي  ا السياسية ل    بدس.حر  م ثاب ة علا مواقن ان وه

البردويس أ  الوثا ي السياسية   و  بالرادا وثاا ي سارية ت ي هاف ع  اان ويا م  اداول ا داخاس  وأضاف
أ ر الحر ةن وأ  ما يرل  عا  الحر اة   او  الباراملن ال اي  قادم ر ياة الحر اة الرميقاة ل اس الملنااتن 

 المرل ةن والخ ا  ائعإلمي.م  خإلس مواقف الحر ة 
و نا أ  ي و  ما  هف ع م لم عإلقة با  خابات الم    السياسي القادم لحر ة حماسن المقررا قبس 
  ايااة الرااام. وقاااس إ  ات  خابااات  بقااا فااي  ااي السااريةن وا   أحاادا ت ي اارل بر امجااا سياساايا خافااان 

 ل ره  بس باخ يار م  مجلس الهورك.تف ا إلا أ  عملية اخ يار قا د حر ة حماسن ت   م با
وأهار البردويس إلا أ  حر ة حماس  رد حر ة و  ية سياسية اج ماعيةن موضحا أ  البرد السياساي 
حاضر في يه ية قياد  ا ومهرعي ا. وقاس إ  الحر ة  سل   اس المساال  السياساية ال اي  حاافظ علاا 

 اور في ا اآلخري .ثوابت الهر  النلس ي ين وأ  ا  س خدم لغة سياسية  ح
وأ د أ  الحر ة ل    خلا في أي وثيقة ع  ثواب  ا الو  ية الم مثلة في أ  فلس ي   س فلس ي  هي 

 للهر  النلس ي ين إضافة إلا رفض اع راف ا بنسرا يسن وبقا  القدس عافمة للهر  النلس ي ي.
وثيقااة السياساايةن بااس لاادي ا وعاااد وأ ااد أ اام ت يوجااد لاادك حماااس اآل  أي جديااد بهااه  مااا أهاايا حااوس ال

 وثا ق ا وفياغا  ان مهددا علا أ  عملية  جديد خ ا  حماس ت ير ي  غييرا في المواقف.
وقاااس إ  لحر  اام مواقااف ثاب ااة ماا  بي  ااا عاادم ال اادخس فااي الهاا و  الرربيااةن إضااافة إلااا وجااود مواقااف 

 دا مة  دعم الوحدا والرمس ما النفا س.
 17/9/2016القدس العربي، لندن، 
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 مع االحتالل األسرىالبردويل ينفي وجود أي حوار بشأن صفقة لتبادل  .9
قلس القيادي في حر ة حماس الد  ور فإلل البردويسن م  أهمية حدي  قياادات ووساا س إعاإلم : غزا

اتح إلس ائسرا يلي ع  رفض "حماس" لمق رحات إسرا يلية لفانقة  باادس أسارك جديادان واع بار يلا  
ووفااف البردويااس فااي  فااريحات  ي لق ااا اتحاا إلس لإلساا  إل  الااداخلي لاايس إت"."مجاارد مرلومااات 

خافااة لااا "قاادس باارس" اليااوم الجمرااةن  فااريحات المنااّوض ائساارا يلي ئعااادا األساارك والمخ نااي  فااي 
ع  أ  "حر ة حماس رفضت عّدا اق راحاات إسارا يلية لفانقة  اليي  حد ق اب غّزان لي ور لو ا ن 

وقاااااس البردويااااس: "لاااام يحفااااس أي حااااوار بااااي  حماااااس  ا"ن به  ااااا "غياااار فااااحيحة". بااااادس أساااارك جديااااد
يا م أي  أتوأضااف: "موقاف حمااس هاو  واتح إلس ت مباهر وت غير مباهار حاوس األسارك إ إلقاا".

حدي  ع   بادس األسرك أموا ا أو أحيا  إت برد ائفاران عا  أسارك فانقة هاالي  المحارري ن والايي  
 ن وعددهم ينوي الخمسي  أسيرا"ن علا حد  ربير . مت إعادا اع قال م

 16/9/2016، قدس برس
 

 حماس تدعو لتصعيد المواجهة انتقامًا لدماء الشهداء .11
أدا اات حر ااة حماااس عمليااات ائعاادام المياادا ي ال ااي ار  ب ااا اتحاا إلس ائساارا يلي اليااوم فااي القاادس 

ري  فااحني يااوم الجمرااةن إ  هااي  وقاااس ال ااا ي باساام الحر ااةن سااامي أبااو زهاارين فااي  فاا والخليااس.
الجاارا م لاا   نلاا  فااي  ساار إرادا هاارب ان م  ااداا أ  هااي  الاادما  ال اااهرا ساا  و  وباااتا علااا اتحاا إلس 

ودعا أبو زهري إلا اس مرار المواج ة وال فريد ضد ج ود اتح إلس  ووقوداا مبار اا ت  ناضة القدس.
 والمس و  ي  ا  قاماا لدما  ه دا  ا األبرار.

 16/9/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 طالب بتوفير حماية للفلسطينيين من اعتداءات االحتالل "الديموقراطية" ت .11
 الاا  ال ا ااا  قااايس عبااد ال اااريم  أباااو ليلااا   ا ااا  األماااي  الرااام للجب اااة الديمقرا ياااة ل حريااار : رام هللا

ظااس  فاااعد الراادوا  ضااد فلساا ي  المج مااا الاادولي ب ااوفير الحمايااة ألب ااا  الهاار  النلساا ي ي "فااي 
المد يي  الرزس وموافلة عمليات ائعدام ال ي يقاوم ب اا جايا اتحا إلس فاي مخ لاف الم اا ي بايرا ا 

 : "إ  عملياات ائعادام ال اي 9-16وقاس ال ا ا  أباو ليلاان فاي  فاري  فاحني ياوم الجمراة   واهية".
ا  والحاار  الهرسااة ال ااي يهاا  ا ي ناايها جاايا اتحاا إلس فااي القاادس والخليااس اليااومن هااي اساا مرار للراادو 

 ضد هرب ان واس مرار لمحاوتت خلي اليرا ا م  أجس   نيي عمليات إعدام بحي أب ا  هرب ا الرزس".
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و اااابا: "عملياااة ائعااادام ال اااي  نااايها جااايا اتحااا إلس فاااي القااادس المح لاااة لماااوا   يحماااس جاااواز سااانر 
ت إعادام مما  ل خاإلس السااعات واألياام أرد ين وعملية إعدام موا   في الخليسن وما سبقم ما عمليا

 الماضيةن دليس علا الرقلية الدموية ال ي     ج ا ح ومة اتح إلس". 
وأضاااااف ال ا اااا  أبااااو ليلااااا: "إ اااام ي وجاااا  علااااا المج مااااا الاااادولي أ  ي حمااااس مساااا وليا م األخإلقيااااة 

وي ائ ساااا  والقا و ياااةن والوقاااوف فاااي وجااام ح وماااة اتحااا إلس ووضاااا حاااد ت   ا ا  اااا الم  اااررا لحقااا
وضرب ا عرض الحا   ب افة القوا ي  واألعراف الدوليةن وموافلة اس   ارها بما يفدر ع  المج ما 

 الدولي م  قوا ي ".
 16/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هي أكبر داعم لإلرهاب الصهيونيواألخير يرد:  تدرج فتحي حماد ضمن الئحة اإلرهاب المتحدةالواليات  .12

وزارا الخارجياااة ن مااا  واهااا   ن و قاااإلا عااا  و ااااتتن أ  17/9/2016قـــدس العربـــي، لنـــدن، ال هااارت 
األمري ية قالت يوم الجمرةن إ  ا ف نت قا د جماعة م  المقا لي  النر سيي  في سوريا ومس وتا بارزاا 
 بحر اااة حمااااس النلسااا ي يةن  نرهاااابيي  عاااالميي  فاااي خ اااوا سااا جمد أفاااول ما فاااي الوتياااات الم حااادا.

مقا إلا أج بياا في ساوريان  50ووفنت الوزارا الرجس األوس عمر ديابي به م ي زعم جماعة  ضم حوالي 
هار ت في عمليات إرهابية ما جب ة ال فارا ائساإلمية الم هاددا ال اي غيارت اسام ا إلاا جب اة فا   

هااو وزياار  وقالاات الااوزارا فااي بيااا  م نفااسن إ  الرجااس الثااا ي واساامم ف حااي أحمااد محمااد حماااد الهااام.
 داخلية سابي بح ومة حماسن وا م اس خدم يل  الم ف  ل  سيي خإليا إرهابية.

ف حااي حّماااد عضااو الم  اا  السياسااي ن أ  17/9/2016، غــزة ،المركــز الفلســطيني لإلعــالموجااا  فااي 
لحر ة حماسن قاس في  رقي  علا قرار أمري ي بندراجام علاا قا ماة ائرهاا ن إّ  مثاس هاي  القارارات 

ازا لإلح إلس وال اي  رود اا علي اا  مثاس فانحة ساودا  إضاافية فاي   اا  ائدارا األمري ياة ساي  الم ح
 السمرةن ويجسد ات حياز ال ام آللة الق س وائرها  الف يو ي.

وأ د حّمادن في  فري  فحني وفس "المر ز النلس ي ي لإلعإلم"  سخة ع من فبال اليوم السابتن 
ال جمة ائسرا يلية علا أب اا  الهار  النلسا ي ي فاي الضانة الغربياةن أ  القرار يه ي في ظس  فاعد 

وال اااي جااااا ت برااااد ساااااعات مااا  ائعااااإل  عاااا  دعاااام ائدارا األمري ياااة لإلحاااا إلس ائساااارا يلي بالر اااااد 
وهاادد حماااد علاا أ  ائدارا األمري يااة هااي أ باار داعاام  الرسا ري عباار ا ناااي فااّ ف األوس ما   وعاام.

اا أ  مثس هي  القرارات ل   رهب ا ول   ث ي اا عا  خدماة أب اا  هارب ا والادفاب لإلرها  الف يو ين م  د
 ع  حقوقم الرادلة م ما  لن ا يل  م  ثم ن حس   ربير .
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 "إسرائيل"تطالب بمساءلة عباس للقاءاته مع  "الشعبية" .13
لسا ي ية  البت الجب ة الهربية ل حرير فلس ي ن أمسن بنخضاب ر يس السال ة الن: را د تفي - غزا

محماااود عبااااس للمساااا لة علاااا ماااا وفااان  ا ب جاوزا ااام الم  اااررا للقااارارات الو  ياااةن وبفااان م المسااا وس 
ودعاات الجب ااة جماااهير هاارب ا والقااوك  األوس عمااا اساام م عباا  اساا مرار اللقااا ات مااا وفااود إساارا يلية.

لغاااا  ماااا يساااما  لج اااة ال وافاااس ماااا المج ماااا ائسااارا يلي  وا  ع بارهاااا لج اااة والنفاااا س إلاااا مواج اااة وا 
 خارجة ع  الفف الو  ي.

واسااا  ج ت الجب اااة فاااي بياااا ن بهااادا اللقاااا ات السياساااية الربثياااة ال اااي  جري اااا القياااادا النلسااا ي ية ماااا 
 م ظمات الحر ة الف يو ية ال ي  ا  آخرها اس قباس الر يس عباس لوفد إسرا يلي م  الم سي .

بيرياااااة ال اااااي  لحاااااي ضااااارراا بالغااااااا بالقضاااااية و البااااات الجب اااااةن عبااااااس باااااالوقف الناااااوري للقاااااا ات ال  
النلسااا ي يةن وّ هاااّ س اسااا   اراا بمهااااعر هااارب ان وبقااارارات مقا راااة اتحااا إلس ال اااي  حظاااا بائجمااااب 

 الهربي والو  ي والرربي والدولي.
وقالااات  سااا مر القياااادا الم  نااايا فاااي مرا ااادا هااارب ا بالل اااا  ورا  سااارا  المناوضاااات وال ساااويةن عبااار 

 ا  ا ال  بيرية في الغرف المغلقة وفي اللقا ات الرسمية ما ائسرا يليي .اس مرار لقا 
 17/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 على جرائمها "إسرائيل"إلى محاسبة تدعو  ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال فصائل فلسطينية في .14

ساارا يلي عااام لمجاازرا فاابرا وهااا يإل  إبااا  اتج يااال ائ 34أحياات بلديااة الغبيااري الااي رك الااا : بيااروت
  في م رجا  حاهد  ظم م بال راو  ما لج ة إحيا  ي رك المجازران فاي المر از الثقاافي للبلدياة 1982

بمهااار ة ممثلااي النفااا س والقااوك النلساا ي ية وحضااور ممثلااي األحاازا  اللب ا يااة ووفااود اج بيااة ودوليااة 
 وفاعليات عس رية وثقافية.

ر حر اة فا   وم ظماة ال حريار ف حاي أباو الرارداتن ساهس وألقيت في الم اسبة  لماات أبرزهاا ألماي  سا
في ااا  يااف لجريمااة هاازت الضاامير الرااالمي أ  ي ااو  مر  بوهااا مااا زالااوا خااارن المحاساابة والقفاااان 
تف اا إلا أ  م يرملو  علا   ويد القدس وا  ها  المسا و  ات لياس   اارن يادمرو  م اازس النلسا ي يي  

 علا المجازر خجولة وضرينة.الهرفا ن ولألسف  ه ي ردود النرس 
أ اااد م  ااا  هااا و  الإلج اااي  فاااي حر اااة حمااااس فاااي بياااا  للم اسااابة أ  المجااازرا سااا بقا مااا  ج  ااامن 

مسا مران  الماا لام يحاساا  الرادو الفا يو ي علااا جرا مام. و الماا ياهم  المجاارم الرقاا  فن ام يساا مر 
خي حقوق ا م  قا لي ان وأ  في جرا مم الم راقبة ضد ائ سا ية. و ال  بن فاف ضحايا المجازرن وأ
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علااا المج مااا الاادولي  قااديم هاا ت  الق لااة إلااا مح مااة الج ايااات الدوليااة.  مااا  الاا  الجميااا بااال حلي 
 برول المس ولية للحناظ علا المخيمات النلس ي ية في لب ا  بنبراد هب  ال را ي األم ي مر ا.

زرا مثاس هاي   ا ات  سا حي ما  المج ماا ولن ت الجب ة الديموقرا ية ل حرير فلس ي  في بيا  أ  مج
الااادولي بمخ لاااف م سساااا م وهي ا ااام أ  يقاااف أمام اااا موقنااااا حازمااااا ويحاااا م مر  بي اااا وخفوفااااا ا  اااا 
مجاازرا  ر قااي الااا مساا وك جريمااة حاار  ار  باات ب خ ااي  مباهاار ماا  اعلااا المساا ويات السياسااية فااي 

مح ماااة الج ا ياااة الدولياااة او مااا  خاااإلس . وجاااددت الااادعوا الاااا اعاااادا فااا   ملن اااا ساااوا  عبااار الإسااارا يس
 مجلس األم  الدولي.

 17/9/2016الحياة، لندن، 
 

 في جنين "الجهاد اإلسالميأجهزة السلطة تعتقل خضر عدنان خالل اعتدائها على مسيرة لـ" .15
ل ااد : ا  ماات حر ااة الج اااد ائسااإلمي فااي فلساا ي  أج اازا أماا  الساال ة النلساا ي ية باتع اادا  علااا 

فاااي مدي اااة ج اااي  هاااماس الضااانة الغربياااة و فااارا لألسااارك والقااادسن وافااانة ماااا جااارك  مسااايرا  ظم  اااا
المقر  ما  الج ااد فقاد اع ادك رجااس األما   ائل  رو يوحس  موقا فلس ي  اليوم  بالجريمة ال  را .

ال ااار واتع قاااس الاايي هاامس عاادد ماا  ع افاار الحر ااة علااا رأساا م  وا  ااإليعلااا المساايرا بااال روات 
   الحد .و المحرر و يل  علا الفحافيي  اليي  ا وا يغ  األسير الهيخ خضر عد ا 

وقاااس ماادير الم  اا  ائعإلمااي لحر ااة الج اااد ائسااإلمي داود هاا ا  فااي  فااري  خاااا لااا فلساا ي  
اليوم أمس إ  ما جرك في ج ي  م  اع دا  ام  السل ة علا المسايرا هاو جريماة   ارا  ضاد الحر اة 

ي  هااي  األج اازا ال ااي  مااارس القمااا واتع اادا  علااا الحريااات الو  يااة  ل ااان ووفاامة عااار علااا جباا
و وظااااف  نساااا ا حارسااااة لإلحاااا إلس وحاميااااة ت ناااااي أوساااالو المهاااا وم الاااايي يلنظاااام ال ااااس النلساااا ي ي. 

الج اد بيا ا بر وا  جريمة أج زا أم  أوسلو عدوا  علا الحر ة الو  يةن جا  فيم إ  اا فاي  وأفدرت
 ن إي  دي  هي  الجريمة فن  اا    اد علاا ماا يلاي: إ  هاي  الجريماة حر ة الج اد ائسإلمي في فلس ي

م امرا مدبرا وم سي ل ا ما اتح إلس. و  ال  باائفران فاورا عا   اس المر قلاي  وفاي مقادم  م الهايخ 
 خضر عد ا .

 17/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 بع الوطنيمسيرة جنين هو استمرار لعملها خارج المر ل: قمع أجهزة السلطة حماس .16
أدا اات حر ااة حماااس بهاادان اع اادا  أج اازا أماا  الساال ة فااي الضاانة الغربيااة علااا مساايرا داعمااة : غاازا

لألسااارك المضاااربي  عااا  ال راااام فاااي ج اااي  و ااايل  اتع ااادا  علاااا وساااا س ائعاااإلم وفاااحنيي   اااا وا 
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ة ياوم وقاس حازم قاسمن ال ا ي ائعإلمي باسم الحر ةن في  فريحات فحني يغ و  هي  النراليات.
  إ  سلو  األج زا األم ياة هاو اسا مرار لررباد  ان وا  ام ت يم ا  وضاا هايا النراس إت 9-16الجمرة  

وأهار قاسم إلا أ  هي  األج زا هي ال ي   سي أم يًّاا ماا اتحا إلس  خارن المربا الو  ي واألخإلقي.
فااي ا  ناضااة القاادسن  و رمااس علااا محاربااة المقاومااةن وم ااا الهاابا  النلساا ي ي ماا  مقاومااة اتحاا إلس

 وهو أمر ت  خجس م م هي  األج زان بس ي باها بيل  قاد  ا.
وهاادد قاساام علااا أ  هااي  األج اازا هااي   ااان ا ناااي أوساالو المهاا وم الاايي أسااس لإل قسااام النلساا ي ين 

 ول جريم المقاومة و ضييا الحقوي الو  ية.
 16/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بزعم حيازة ذخيرة عسكرية سياً االحتالل يعتقل مقد .17

اع قااااس جاااايا اتحاااا إلس ائساااارا يلين فجاااار يااااوم الجمرااااةن موا  اااااا : زي ااااة األخاااارس -القاااادس المح لااااة 
وي رت هر ة اتح إلس في بيا  ل ان أ  قاوات الجايا  فلس ي ياا م  بلدا الرام هماس القدس المح لة.

مدي ةن في ساعة مب را ما  فجار الياومن ويلا  و"حرس الحدود" ائسرا يلية اق حمت بلدا الرام همالي ال
وبحس  المزاعم ائسرا يلية  فقد ضب ت  في إ ار ما أسم  ا با "حملة م افحة ال سّل  غير القا و ي".

قوات الجايا " مياة ضاخمة" ما  يخيارا األسالحة باداخس أحاد الم اازس النلسا ي ية قباس اع قااس فااحبم 
 هر ة اتح إلس. واق ياد  لل حقيين وفقا لما أورد  بيا 

 16/9/2016، قدس برس
 

 غزة: لن نقبل بأي انزالق إلطالق النار ومن يزرع الريح سيحصد العاصفة حدودنتنياهو يحذر من  .18
م ح وم اام قغاازا: عقاا  الزيااارا الساارية ال ااي قااام ب ااا ب يااامي     ياااهو ر اايس الااوزرا  ائساارا يلين و ااا

ن  هاف ال قاا  عا   حايير  ما  عسا رياا  د  مري ااا المفغر إلا م اا ي "غاإلف غازا"ن ال اي  ا ات  ها 
ن وقاس إ م لا  يقباس باهي ا ازتي "إسرا يس"ا دتب أي مواج ة عس رية علا أي م  الجب ات ال ي  حد 

و قاس عا     يااهو القاوس خاإلس  لماة  " س م  يزرب الاري  سيحفاد الرافانة". ئ إلي ال ارن م وعداا 
هااي بلاادا  قااا فااي م  قااة "غااإلف غاازا"ن خااإلس مراساام  قليااد  ألقاهااا فااي بلاادا   ينااوت ليااس الخماايسن و 

موا  ة الهرف "إ  رد إسرا يس الحازم علا القفف الرهاوا ي األخيار ألراضاي ا فاي األساابيا األخيارا 
ق ااب غاازان  ضادّ  "إساارا يس"و ااا     يااهو يهاير إلااا الارد الر ياف الاايي قامات بام  أوضا  هايا األمار".

 علا إ إلي قيينة فاروخية. ردا مواقان رداا و مثس في عمليات قفف هديدا ل
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إلا يل  قاس    ياهو حي   حد  ع  الوضا األم ي المار ب  ماا ق ااب غازا براد ا   اا  الحار ن إ ام 
"أوضاح ا ألعادا  ا فاي غازا أ  قواعاد اللرباة قاد  غيارت". وأهاار إلاا  قد مر عامي  علا يلا ن مضايناا 

ا في م  قة ال ق  هجمات لن رات  ويلةن حي   ا  في أ م في  ل  الحر   حملت البلديات الموجود
أحد  ل  البلداتن وأضاف " ح  بدور ا ج  ا بال دو  خإلس الرامي  الماضيي ن وهيا ال دو  هو   يجة 

 للحر  األخيرا علا ق اب غزان فقد وج  ا ضربة قوية جداا للنفا س المسلحة في غزا".
لام يقادم أي   با  لماا     يااهوبت  لا  الضاربة"ن غيار أ  وأضاف "أع قد به   ل  الم ظمات قد اسا وع

سيحد  في م  قة الهري األوس ن وبيل   ا  يهير إلا جب ات إسرا يس م   س ما  ساوريا ولب اا ن 
وقااس "الوضاا فاي  .ةخافة في ظس ال و ر والقفاف الم باادس الايي ها د م األياام الماضاية ماا ساوري

في اليوم ال االين ول ا  لا   بقاا ساا  ي  ولا   بقاي م  اوفي الهري األوس  ت يم   مررفة ما يحد  
و وعاد الج اة ال اي   لاي  ".ةاأليدي ول   قبس بن إلي فاروخ أو قيينة هاوو  م  غازا أو ما  ساوري

 ن لو به س م ق ان ب لقي رد علا ه س "وابس م  الفواريخ"."إسرا يس"قيينة فو  
 17/9/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 اإلسرائيلي أعدم عشرات األسرى في إحدى الحروب الجيشتقرير:  .19

أقادم ج اود الجاايا ائسارا يلي علاا إعاادام عهارات األسارك فااي إحادك الحاارو  :  حريار هاهام حماادا 
السااابقةن وقاادم الضاااب  الاايي أفاادر األماار بالق ااس للمحا مااة إت أ  عقاباام  ااا  ماادعاا للسااخريةن فااي 

 إس ات القضية. ع م بدرجة عاليةن و مّ حي  رفرت الر بة الرس رية للضاب  المس وس 
جااا  يلاا  فااي  قرياار  هاار م فااحينة "هااصر س" الفااادرا فاابال يااوم الجمرااةن و هااف أ  الحاادي  عاا  
عهاارات األساارك ماا  ج ااود إحاادك الاادوس الاايي  اس ساالموا فااي إحاادك المرااار  وألقااوا أساالح  من و ااا  

 بي  م جرحا في حالة حرجة.
ئساارا يلي الاايي  اساا ولوا علااا الموقااا قاااموا ب ر يااز األساارك فااي وجااا  فااي ال قرياار أ  ج ااود الجاايا ا

 سااحة داخليااة محا اة بسااورن وقادموا ل اام ال رااامن و حادثوا مر اام عا  الحياااا وعا  الخدمااة الرساا رية.
إرسااس الج اود للقياام بم ماة أخاركن وحاس م اا  م قاوا عسا رية ثا ياةن األمار  وبرد ساعات مردودان  امّ 
خااااب  بهااااه   ينيااااة ال رامااااس مااااا األسااااركن حياااا  أ  القااااوا الجدياااادا رفضاااات الاااايي أثااااار حالااااة ماااا  ال 

 اس إلم من في حي  أ  القوا األولا لم ي   لدي ا الوسا س اللوجس ية ل قل م. بحس  ال قرير.
وبحس  اله ادات ال ي وفلت الفاحينة فان  الضااب  الميادا ي أفادر أوامار لج اود  بنعادام الج اود 

 أسايراا  إلي الرفاا علي م ما  الخلاف.  ماا ق لات القاوا الجديادا ضااب اا األسرك. و نيت األوامر بن 
 برد أ  حاوس النرار م  الم ا . عمس م رجماا 
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 وبرد   نيي ائعدام بالج ود األسركن جرك جما الجث  بواس ة جرافة في قبر جماعي.
 وأضافت الفحينة أ  ا  ا ت قد حفلت علا رواي ي  للحادثة في السابي.

ينة أ  الجيا ائسرا يلي أجرك  حقيقا في الحادثةن وفاي   اياة ال حقياي ا  ام الضااب  و ضيف الفح
ها ور. وفاي حي ام ادعاا  7س واتن وأ لاي ساراحم براد  3المس وس بالق سن وح مة عليم بالسج  مدا 

ن علاا ر باة عالياة الضاب  المي ور أ م  لقاا أوامار ب  نياي عملياة الق اس ما  قا اد  الايي حفاسن تحقااا 
ا في الجيان دو  أ  ي ض  ما إيا  ا  قد  م ال حقيي مرمن إت أ م م  الم  د أ ام لام يا م  قديمام جد

 للمحا مة.
 مرهاد ساياحين وبراد عادا سا وات  و قس مراسس فحينة "هصر س"ن ع  الضاب  قولم إ ام عماس تحقااا 

 ج زا األم ".قاس لمراسس الفحينة إ  "القضية ت  زاس سريةن وأ م ي وج  عليم ال وجم إلا أ
 16/9/2016، 48عرب 

 
 دراسة إسرائيلية: الصواريخ الموجهة بدقة باتت تشكل تهديدًا جديدًا على "إسرائيل" .21

علااا  جديااداا  قاااس الباحاا  ائساارا يلي مااا س سااي غار إ  الفااواريخ الموج ااة بدقااة با اات  هاا س   ديااداا 
ن ح اااا لاااو  ا ااات هاااي  "إسااارا يس"ا ن وهاااي  نيلاااة ب غييااار قواعاااد اللرباااة فاااي حااااس  وجي  اااا إلااا"إسااارا يس"

الفاااواريخ المرادياااة الموج اااة غيااار محّملاااة بااار وس  ووياااة فن  اااا  نيلاااة بال ساااب  فاااي اسااا  داف الب ياااة 
حدا  أضرار  ارثيةن مما ي  ل  ما  الجايا ائسارا يلي اتسا رداد جياداا  "إسرا يس"ال ح ية في  ل ايا  وا 

مياادا للدراسااات ائساارا يلية قبااس أيااامن أ اام لماادا  فااي دراساا م ال ااي  هاارها موقااا نوأ ااد سااي غار ال  ديااد.
بسب  الا قا فاي  "إسرا يس"علا  حقيقياا  س وات  ويلة لم      ه س الفواريخ ال ويلة المدك   ديداا 

م ظومات فااروخية  نيلاة  "إسرا يس"وقاس إ  الس وات األخيرا ه دت إ  ان أعدا   الدقة ال ي  وج م.
ال ح ية ومرافق ا الراماةن ساوا  علاا الفاريد الماد ي أو الرسا رين  بنحدا  أضرار جسيمة علا ب اها

سيما في حالة  وجيم هي  الفواريخ  حو أهداف بري  ان قد  سانر عا  خساا ر اق فااديةن باال زام   ت
 ما وجود قدرا م واضرة م  قبس الجيا ائسرا يلي للرد علا هي  ال  ديدات.

 ال اابا لجامراة باار إياإل ن أ  اتسا را يجيةدات للدراساات السا-وأهار سي غار الباح  في مر ز بيغ 
ال خااوف ائساارا يلي ي مثااس فيمااا إ   ا اات هااي  الفااواريخ محملااة باار وس م نجااران أل اام فااي مثااس هااي  

فاااروخا موج ااة بدقااة  نيلااة بنيقاااب أضاارار وخسااا ر فااي  افااة أ حااا  إساارا يس  30أو  20الحالااة فاان  
 بفورا بليغة.

 16/9/2016ة، الجزيرة.نت، الدوح
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 تأجيل محاكمة قاتلي الدوابشة بعد مناورة من محاميهم .21
أجلااات المح ماااة المر زياااة جلساااات محا ماااة الم  ماااي  الثإلثاااة بار  اااا  محرقاااة :  حريااار راماااي حيااادر

الدوابهااة فااي قريااة دومااان ال ااي  ا اات مقااررا فااي هاا ر أيلااوسل سااب مبرن جاارا  اساا قالة محااامي أحاادهمن 
 وسا  عفابات المس و  ي  و  ظيمات ائرها  الي ودي.وهي م اورا مرروفة في أ

ن ل ا  براد اسا قالة 9ل26 فايو ا  م  المقارر أ   رقاد خماس جلساات خاإلس هايا الها رن  بادأ أوتهاا 
المحامي  ألغيت  ل  الجلساتن وس رقد واحدا فق  م  أجس  حديد موعد جديد لبد  محا مة ائرهابي 

وادعاااا محاااامو ائرهاااابيي  أ  اسااا قال  م جاااا ت  ين ومااا  مرااام.عميااارام بااا  أولي ياااسن المااا  م الر يسااا
اح جاجاا علاا ما ر م ما  مقابلاة با  أولي ياس وج ااا لوجامن و ايل  م رام ما  ات فااس ب ام ها نيااان ماا 
الرلم أ  ب  أولي يس  حد  ها نياا ما محاميمن و يل  ال قا بم وج اا لوجم في السابين وأعل ت ال يابة 

 برة ع  "أخ ا " ار  ب ا الحراس في السج .أ  هي  األحدا   ا
و  مااة للم اااوران قااررت المح مااة  ريااي  هي ااة دفاااب جدياادا لااب  أولي يااس ماا  قبل ااان  مااا هااو م بااا فااي 
القا و  ائسرا يلي في مثس هي  الحاتتن ل   األخير رفض هيا األمرن قاس إ م ل  ي رااو  ماا هي اة 

 ح مة وائجرا ات القضا ية إت برودا محاميم السابقي .الدفاب الجديدا و يل  ل  ي راو  ما الم
 16/9/2016 ،48عرب 

 
 مخطط صهيوني إلقامة عشرات الوحدات االستيطانية بالقدس .22

قاس مفدر إعإلمي عبرين إ  قراراا ف يو يًّا سيفدر قريباا يقضي بب ا  عهرات : القدس المح لة
برد أ  أ  ت سل ات اتح إلس مناوضا  ا حوس  الوحدات اتس ي ا ية بمدي ة القدس المح لةن ويل 

مليار دوتر علا مدك الس وات الرهر  38 ية اليي ّوّقا م خراا بقيمة يا ناي المساعدات األمر 
و هف الموقا ائخباري ائل  رو ي للق اا ال لنزيو ية الثا ية الربرية ال قا  ع  أ  ثإل   القادمة.

تس ي ا ية األخرك س حفس علا مفادقة ما يسما با"اللج ة ب ايات اس ي ا ية وعهرات الوحدات ا
المحلية لل خ ي  والب ا " في القدس المح لةن برد أ  علقت هي  المخ  ات ف را  ويلة دو  

ورسا ع ا  ب ا  الوحدات اتس ي ا ية علا جمرية ي ودية م دي ة "حريدية"ن ل   ا بقيت  مفادقة.
وقاس المفدر إ  سل ات اتح إلس   وي إخران جميا  ة.بحاجة لمفادقة بلدية القدس المح ل

الحالية  األمري يةالمخ  ات اتس ي ا ية ال ي جّمدت إلا الرل ن ويل  قبس   اية وتية ائدارا 
واس إلم ائدارا الجديدان تف ا إلا أ  المخ  ات  افة سيجرك عرض ا  باعا للمفادقة علي ا دو  

 اع بار ألي ضغ  سياسي.
 17/9/2016لإلعالم، الفلسطيني  المركز
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  2016في النصف األول من  %40ارتفع  االستيطانيالبناء  .23
 أعماسحوس  ائسرا يلي لإلحفا بيا ات  هرها الم    المر زي  أظ رت :الحإلوا أبوز ي  -القدس

 1,195ن بد  الرمس بب ا  2016م  الرام الجاري  األوسالب ا  في المس رمراتن أ م  م في ال فف 
مقار ة بال فف الثا ي م  الرام  %40وحدا اس ي ا ية في المس رمراتن ما يه س زيادا  سب  ا 

 وحدا اس ي ا ية. 850ن حي   ا ت  مت المباهرا بب ا  2015الماضي 
حي   راجرت  أعماسفي  %3الب ا  ال ي   م في إسرا يس ب سبة  أعماسوفي المقابسن فقد لوحظ  راجا 

وحدا س  ية في ال فف األوس م   23,691 إلا 2015ل فف الثا ي م  عام وحدا في ا 22,898م  
 .2016الرام الجاري 

 16/9/2016القدس، القدس، 
 

  االحتالل يفرض حصارا على بلدة بني نعيم .24
وم الجمرةن أ  يي ر موقا فحينة  يديروت أحرو وت  الربريةن مسا  :  رجمة خافة -"القدس" 

 فار علا بلدا ب ي  ريم هري الخليس.الجيا ائسرا يلي قرر فرض ح
وحس  الموقان فن  هيا القرار ا خي في أعقا    نيي ها  م  البلدا عملية دهس اس  دفت مجموعة 

 ائسرا يلية. لإلدعا اتم  المس و  ي  قر  مس رمرا " ريات اربا" وفقا 
 زيد م  ال جمات.وأهار إلا أ م  م  ف  مزيد م  الحواجز الرس رية في الم  قة لم ا وقوب م

 16/9/2016القدس، القدس، 
 

 فساد "األونروا" يستفحل: ال مياه في مخيم الجليل .25
يرا ي مخيم الجليس في برلب  م  أزمة ميا  خا قة   يجة ضرف مفادر الميا  و لو  ميا  الب ر 

ن وفي   ا ل ال حاليس ال ي أجريت في مخ بر %432 إلاالر يسية داخلم.  لوٌ  وفلت  سب م 
 مفلحة األبحا  الرلمية والزراعية في  س عمارا

مرا اا أب ا  مخيم الجليس بدأت م ي حلوس ففس الفيف. ميا  بدأت أيضاا المرا اا ما "األو روا"ن 
ال ي  ما س في إيجاد الحلوس الم اسبة لمرالجة أزمة الميا  في المخيم. حاجات ال اس م  الميا  ي م 

ألف ليرا للبرا سات القريبة م  ال ريي الر يسية داخس  25أ سررها با همي  ا عبر الف اريل ال ي يبد
ألناا بحس  المسافة ال ي  نفس بي  الف ريل والخزا  المقفود  رب  من ومدك  45المخيمن لي جاوز 

  وس "ال ربيا" اليي يم د لرهرات األم ار فوي أزقة المخيم.
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يريا المخيم أزمة ميا  خا قة   يجة ضرف مفادر الميا  و لو  ميا  الب ر الر يسية داخلمن بحي  
ن وفي   ا ل ال حاليس ال ي أجريت في مخ بر مفلحة األبحا  %432وفلت  سبة ال لو  حّد 

ي الرلمية والزراعية في  س عماران بحس  ما ي  د  ارم  م أمي  سر اللجا  الهربية النلس ي ية ف
 مخيم الجليس لا"األخبار".

"ن هارحاا أ م " ا  م  2008ويهدد  م علا "فساد األو روا في حنر الب ر اتر وازية في المخيم عام 
م راان ل  اس برمق ا م سو  الميا  الجوفيةن ما   نيي عملية عزس  450المقرر حنر الب ر ح ا 

م راا فق ن وأ  عملية  328ر حنرت ح ا عمي خارجي للب ر  حمي ا م  ال لو ن ل   ا ا  هن ا أ  الب 
الرزس لم   م وفي األسس الرلمية الفحيحةن األمر اليي سم  ب لو  ميا  الب ر بالفرف الفحين 
وال سّب  في  نّهي أمراض جلدية وحما ال ينو يد والحما المال ية لدك عدد م  أب ا  المخيمن في 

مر علا الب رن بس ي هف  م أ  "األو روا أبرمت ظس وضا اس هنا ي م رٍد أيضاا". ت يق فر األ
مليو  ليرا س وياان ما مفلحة ميا  برلب ن ل زويد المخيم بالميا ن إت أ  أزمة الميا   30عقداا بقيمة 

 ال ي  ريه ا برلب  أيضاا دفرت المفلحة إلا ق ا الميا  ع  المخيم

 17/9/2016األخبار، بيروت، 
 

 مخطط تهويد حي العرقتنجيعلى  االحتجاجيافا: تصعيد  .26
 وافس لج ة حي الررق  جي في مدي ة يافا  فريد اتح جان علا مخ     ويد : ضيا  حان يحيا

 الحي.
 ظمت اللج ة مسا  الخميسن وقنة اح جاجية في هارب " سيو ا  اجر" بالمدي ة  خلل  ا وجبة و 

ل ضالية ال ي  وافل ا اللج ة اح نالية بم اسبة عيد األضحان ويل  اس مرارا لسلسلة الخ وات ا
 اح جاجا علا اس يإل  جمرية  ورا ية ي ودية ف يو ية م  رفة علا م زس في الحي.

وهار  في هي  الوقنة اتح جاجية الرهرات م  س ا  حي الررق  جين وعدد م  ال اه ي  
ب وي البو  السياسيي  واتج ماعيي  م  يافا و يل  برض ال اه ي  الي ود اليي  يرفضو  المهرو 

 بنيقافم و رد الجمرية ال ورا ية الي ودية المرروفة بن رها الم  رف.
الجدير ي ر  أ  لج ة الحي  نيت عدا خ وات  ضالية بمهار ة القوك السياسية والو  ية في مدي ة 
يافا. وم  بي  ا إقامة خيمة اع فام في الحي قبس  حو ه رن و م ات ناي علا   ظيم وقنة 

ي  س يوم إث ي ن وهرل مخا ر مهروب الجمرية الف يو يةن و هر  ضاس أهالي الحي اح جاجية ف
 في  افة وسا س ائعإلم ئيفاس الرسالة إلا أ بر عدد مم   م  الم ضام ي .

 16/9/2016، 48عرب 
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 ماالمتجهتين إلى غزة وتطالب بحمايتهللسفينتين من التعرض  "إسرائيل"تحذر  الحصارهيئة كسر  .27
 أبحر افلس ي ية م  مغبة اتع دا  ائسرا يلي المح مس علا السني  ي  ال سا ي ي ن الل ي   حيرت هي ة

عربية وأوروبية  م ضام ة 30مسا  يوم األربرا  الماضي م  مي ا  برهلو ة ائسبا ي وعلا م   ما 
مج ما وأمري ية في ا جا  ق اب غزان عق  ا  إلي السن  م  مي ا  برهلو ة ائسبا ين و البت ال

 الدولي ب وفير الحماية ل يا الج د ال سوي.
عادا ائعمار علا ضرورا م ا إسرا يس م  ال فدي  وهددت هي ة الحرا  الو  ي ل سر الحفار وا 

 ل ا ي  السني  ي ن ال ادف ي  إلا "وقف المرا اا ائ سا ية" ال ي يريه ا س ا  ق اب غزا.
 فري  فحافي إ  السني  ي   ه إل  اس مراراا للج ود  وقاس أدهم أبو سلمية ال ا ي باسم ال ي ة في

ال ي يبيل ا  ه ا  دوليو  في محاولة م  م لا " سر الحفار الظالم علا غزا والم وافس م ي عهرا 
 أعوام". 

 17/9/2016، لندن، القدس العربي
 

 األسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام يرفضون استالم الوجبات .28
ه و  األسرك والمحرري  النلس ي يي ن أمسن أ  األسرك داخس السجو  أ دت هي ة ": وام"

دو    اي  ضام  م ما األسرك المضربي  ع  ال رامن محمد ومحمود البلبوس "ائسرا يلية" يفرّ  
ومال  القاضين ويل  برد ا ضمام م ة أسير إلا إضرا   ضام ي من ول ع  ال رام في سجو  

وقالت ال ي ة في بيا  فحنين إ  هيا الحرا  يه ي  وفر" و"جلبوب"."ريمو " و" نحة" و"ال ق " و"ع
ما قيام األسرك في جميا السجو  بنعادا وجبات ال رام علا مدار ثإلثة أيامن  جز  م  ال ضام  

 ما المضربي .
ودعا البيا  المج ما الدولي إلا ال دخس والضغ ن وم ا ح ومة اتح إلس م  ار  ا  جريمة حر  

  ك المضربي  ع  ال رام. بحي األسر 
 17/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 البداوي يتجاوز خّضة أمنيةمخيم  .29

 جاوز مخيم البداوي أزمة أم ية ما الجيا اللب ا ي علا خلنية ملف برض الم لوبي  إبراهيم: عمر 
بمي رات  وقيفن إي بل  ال ه ل يرو م بي  األهالي والجيا برد فإلا الجمرةن بسب  مضاعنة 

المبا ي ووضا  أس  لجيا ئجرا ا م عبر   ويي مداخس المخيم و هر برض ع افر  علا ا
 أسإل  ها  ة.
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 أ إقناس مداخلم به س  امسن قبس  إلاائجرا ات المس حدثة دفرت م ات المح جي  م  أب ا  المخيم 
ي  األزمة به س  س  مس تحقاا ئ  ا  ه أ   ج  ات فاتت في اح وا  األزمة و بريد األجوا ن علا 

   ا ي.
و ا  الجيا اللب ا ي  ل  م  النفا س النلس ي ية  سليمم ثإلثة م لوبي  ب  مة إ إلي رفاا 

ما  سب  بنفابة هخفي  ووقوب  نحدك مد  المإلهي بمحاياا المخيمإ أمام أيامورمي ق بلة قبس 
ا   المرارضة السورية ج إلاماديةن فضإلا ع   سليمم هخفاا م  آس الخ ي   ا  قد قا س  أضرار

 قبس ثإل  س وات.
وبرد ظ ر أمس عقدت قيادا النفا س واللجا  الهربية النلس ي ية في الهماسن اج ماعا أ دت فيم 

 إلا أدتميدا ية م  قبس النفا س علا مدخس المخيم  إجرا اتال وافس ما قيادا الجيان و م ا خاي 
 .ائه اس سليم عدد م  الم لوبي  علا خلنية 

 17/9/2016لسفير، بيروت، ا
 

 عاما على مجزرة "صبرا وشاتيال" والدماء لم تجف  34 .31
ن  ا  مخيما فبرا 1982م  أيلوسل سب مبر  16في الا : محمود قدي  ن خلدو  مظلوم -رام هللا  

وها يإل  ج و  بيروت  علا موعد ما مجزرا اس مرت لثإلثة أيام وأوقرت الرهرات م  المد يي  
   بي  م أ ناس و سا  وهيوخن عرفت فيما برد باسم "مجزرا فبرا وها يإل".الرزس ه دا 

 1949و ا ت و الة األمم الم حدا ئغاثة و هغيس الإلج ي  النلس ي يي  "أو روا"ن قد أسست عام 
مخيم ها يإل ب دف إيوا  الم ات م  الإلج ي  اليي   دفقوا إليم م  قرك عمقان ومجد ال رومن 

 .1948اس فلس ي  برد عام والياجور في هم
قدرت الم ظمات ائ سا ية والدولية عدد اله دا   بي  م لب ا يو  وعر  وغالبي  م م  النلس ي يي  

فن   1982 أوسل أ  وبر وفي ه ادا ال ا   األمري ي رالف هو ما  أمام لج ة أوسلو في  هري  
ألف  سمة  ا وا  20ن م  أفس هخا 5,000إلا  3,500ج سية ن ي راول بي  الا  12اله دا  م  

 يس  و  المخيم وقت حدو  المجزرا.
 950جمرت  حو  وح ا اللحظة لم يررف الرقم الدقيي لضحايا المجزران ل   ف َري الفلي  األحمر

جثةن فيما أهارت برد اله ادات إلا أ  الردد قد يفس إلا ثإلثة آتف  برد أ  قام م   نيها بدف  
 فة.برض الضحايا في حنر خا

 1,300 ن عدد الق لا با 1982سب مبر  -وقّدرت "بيا   وي ض الحوت" في   اب ا  فبرا وها يإل 
قا مة  نفس أسما  الضحايا ومفادر أخركن مهيرا في  17 سمة علا األقسن حس  مقار ة بي  
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ي م  الضحايا ت يزالو  بح م المخ وف والمنقودن ولم يرد أ 484يات ال  ا  إلا أ  حوالي الا 
 م  م ح ا اآل .

وأفاد الفحافي البري ا ي روبرت فيس ن به  أحد ضبا  الميليهيا المارو ية اليي رفض  هف 
 فلس ي ي. 2,000هوي م قاس إ  أفراد الميليهيا ق لوا 

أما الفحافي ائسرا يلي النر سي أم و   ابليو ن فقد قاس في   ا   هر ع  الميبحة إ  الفلي  
ق يس  3000جثة إضافية  مما يهير إلا  2000ن بي ما جما أفراد الميليهيا جثة 3,000األحمر جما 

 في الميبحة علا األقس.
وار  بت قوات اتح إلس ائسرا يلي والميليهيات المسيحية اللب ا ية  الم مثلة بحز  ال  ا   اللب ا ي 

رظم الجث  في ال سا  واأل ناسن و ا ت م وجيا لب ا  الج وبين مجزرا ق س خإلل ا المسلحو 
 هوارب المخيم  قبس أ   دخس الجرافات ائسرا يلية لجرف المخيم وهدم الم ازس ئخنا  الجريمة.

 16/9/2016، قدس برس
 

 دون السماح للحاالت اإلنسانية بالعودة لعودة الحجاج إلى غزة غداً مصر تفتح معبر رفح  .31
قليلة الماضيةن ال ي  حدثت ع  أ  ت السل ات المفرية ال وقرات ال ي سادت خإلس األيام ال

: في عمس مربر رف ن برد ا   ا  إجازا عيد األضحان وأبلغت الج ات النلس ي ية ب ي  ا ""ا نراجة
 ف حم لرودا الحجان فق ن دو  السمال للحاتت ائ سا ية بالرودا أو مغادرا الق اب.

غزان أ م  قرر ف   مربر رف  البري وأعل ت هي ة المرابر والحدود ال ابرة لوزارا الداخلية في ق اب 
وقاس ههام عدوا  مدير مربر رف  إ   لرودا حجان بيت هللا الحرام فق ن بد اا م  يوم األحد القادم.

وأهار إلا  السل ات المفرية أبلغ  م ب ي  ا ف   المربر لرودا حجان الم رمة السرودية غدا األحد.
يوم األربرا  المقبسن ح ا يوم الجمرة لرودا األفوان أ  المربر سيغلي مجددان علا أ  يراد ف حم 

إلا أ  السل ات المفرية ل   سم  خإلس هي  األيام األربرة م  الرمس  وأهار الثإلثة م  الحجان.
 اتس ث ا ين برودا الرالقي  أو مغادرا الحاتت ائ سا ية م  ق اب غزا.

 17/9/2016، لندن، القدس العربي
 

 نبالط بدعم من "الموساد"كشف مخطط الغتيال ج .32
بيروت: أفدر قاضي ال حقيي الرس ري األوس رياض أبو غيدا قرار  ات  امي بحي يوسف فخر 

"ال اوبوي"ن واليي  ا  م  ماا بال رامس ما "إسرا يس" وبال خ ي  تغ ياس ر يس "اللقا  االمرروف ب
 الديمقرا ي" ال ا   وليد ج بإل . 
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خر  ا  المس وس الرس ري للحز  "ال قدمي اته را ي" في رأس بيروت ووفي القرار ات  امي فن  ف
 24م ج اا  حو أمري ا ولم يزر بلد  األم لمدا  1987زم  الحر  اللب ا ية قبس أ  يغادر لب ا  عام 

ح ا  2011عاماا إي إ م  ا  م لوباا م  المخابرات السورية ب ل  المرحلة إلا أ  زار  بد اا م  عام 
   لل حقيي في األوس م  اله ر الماضي برد  وافر مرلومات لدك األم  الرام اللب ا ي به م  م اس دعا

قد  وافس ما مقيم في "إسرا يس" ومقر  م  ر يس الوزرا  "ائسرا يلي" ب يامي     ياهو يدعا م دي 
 الفندين وأ  هدفم م  هيا ال وافس هو ال هاور لدعم المجموعات المسلحة في سوريا و ج يد
عمإل  لفال  "إسرا يس". وخإلس ال حقيي مرمن  نا "ال اوبوي" أ  ي و  قد  ّلف بهي دور تغ ياس 
ج بإل ن ل   قاضي ال حقيي واج م برسالة إل  رو ية لم يقوس في ا "يوماا ما سصخي بالثهر م  اليي  

مقفودن فاع رف عاماا"ن وسهلم القاضي ع  ال 30 ا وا السب  بخروجي م  لب ا  وبقا ي في الغربة 
فخر به  "هي  الرسالة فحيحة وقفدت في ا وليد ج بإل  واألهخاا ال ابري  لم أمثاس  ههت أبو 

  روم".
 17/9/2016، الشارقة، الخليج

 
 موريتانيا: تحرك عربي شامل للتصدي لـ"إسرائيل" بإفريقيا .33

وس الرربيةن أمسن  هف الر يس الموري ا ي محمد ولد عبدالرزيز ر يس مجلس جامرة الد: د. .أ
ع   حر  عربي هامس و بير قريباا يمس وي رل أهمية الرإلقات بي  ال رفي  لل فدي لمحاولة 

الرزيزن في م  مر فحني مه ر  ما الر يس  وأوض  ولد عبد ال غلغس "ائسرا يلي" في إفريقيا.
راو  الرربي ائفريقي النلس ي ي محمود عباس بم ار  وا هو ن أ  "الرإلقات الرربية ائفريقية وال 

لب ا  عإلقات جديدان في حي  أ  الرر   للسري اريخيةن وت يم   مقار   ا بمحاولة "إسرا يلية" 
واألفارقة  جمر ما مفال   ثيرا وم  وعة و بيرا مب ية علا عإلقات  اريخية  قوم علا مفال  

 حقيقية". 
ل ي س رقد في  هري  الثا يل وفمبر في وأضاف أ  ال حر  سي م خإلس القمة الرربية ائفريقية ا

 ماتبو عافمة غي يا اتس وا يةن مهدداا علا أ  الرإلقات الرربية ائفريقية  بقا وس بقا اس را يجية. 
 17/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"الجزائر: وزيرة التعليم تأمر بسحب كتاب تضمن خريطة تحمل اسم  .34

ت وزارا ال ربية الجزا رية أ  ا قررت سح    ا  مادا الجغرافيا م  أعل : عا ف قدادرا -الجزا ر 
ال داوس برد  ضم م خري ة اس ّبدس في ا اسم فلس ي  با "إسرا يس"ن ما أثار موجة اس يا  حادا في 
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البإلدن وجدد هيا "الخ ه" وفي  ربير مس ولي الوزاران ال جوم ال بير اليي  قود  أوسا  محافظة ضد 
و قدم مس وس الم بوعات في الجزا رن حميدو مسرودي اليي  ية  ورية رمرو  ب  غبري .وزيرا ال رب

يرأس ال ي ة الح ومية ال ي   نلت ب با ال  ا ن باع يار عل ي للجزا ريي    يجة "المساس 
بمهاعرهم". وقاس إ  األمر ي رلي با"هنوا وخ ه غير م رمد". وأضاف: "الخ ه غير مقفود م  

"ضغ  زم ي وقا حوس  غيير الفنحة األفلية السليمة وال ي  ضم ت اسم المفمم" بسب  
م  دو  أ  يري أ  ا   ضم  اسم  ائ  ر تفلس ي ن فقام المفمم علا عجس باخ يار أخرك م  

 إسرا يس".
 17/9/2016الحياة، لندن، 

 
 كوك وحيفاإلحياء خط النفط بين كر  أمريكياً  – إسرائيلياً  صدام حسين أفشل مشروعاً  :"هآرتس" .35

إسرا يس ب وقيا ا ناي سإلم ما مفر اليي  فادف ي رك  وقيرم  لم    ف  : وديا عواودا –ال افرا 
عامان ورغبت برد ست س وات بضم الرراي واألرد   38غدا األحدن حي   م بمثس هيا اليوم قبس 

يلية رغم إسرا  –لب ا  محور إقليمين ل   الر يس الراحس فدام حسي  رفض مق رحات أمري ية 
 حاج م للدعم خإلس الحر  الم لنة ما إيرا .

هيا ما  هن م مفادر إسرا يلية وأمري ية لملحي فحينة "هصر س" األسبوعين وعادت لألزمة 
اتق فادية الحادا ال ي ألمت بالرراي   يجة  دهور إ  ان ال ن  وق يا  وحاولت إسرا يس اس غإلل ا 

لية فقد اق رل  ا   مدير عام الخارجية في إسرا يس في حي  ا واس ثمارها. وحس  الفحينة ائسرا ي
ح ا  بار أو  "إحيا  األموات" م  خإلس إعادا ب ا  خ  ال ن  ال اريخي بي   ر و  وبي  مي ا  حينا 

ع   ريي األرد  اليي عمس في أربري يات القر  الماضين و وقف ضخ ال ن   48داخس أراضي 
ح ا مي ا  فيدا  ةن و م اس بدالم بخ  آخر ع   ريي سوري1948غداا ال  بة النلس ي ية عام 

 اللب ا ين واليوم هو اآلخر غير مس رمس   يجة عدا أسبا  وحواد . 
 17/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
عن  في األمم المتحدة لدعم األسرى المضربين اإلسالميالرويضي: تحركات لمنظمة التعاون  .36

 الطعام
حمد الرويضي إ   حر ات واسرة ألدك دولة فلس ي  السنير  ائسإلمياو  قاس ممثس م ظمة ال ر

المر قلي  في سجو   األسرك إضرا بخفوا  األم في مجلس  ائسإلمي قوم ب ا م ظمة ال راو  
وأضاف الرويضي أ  ر يس  .محمد ومحمود البلبوس ومال  القاضي إضرا اتح إلس وبه س خاا 
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الم حدان السنير م فور الر يبين أ د في رسالة سلم ا  األمممي لدك مجموعة م ظمة ال راو  ائسإل
أ  اتع قاس ائداري اليي  مارسم إسرا يسن السل ة القا مة  الم حدا لألممالرام  األمي  إلا

  إوقاس الرويضي . باتح إلسن غير قا و ي وير بر أخ ر ه س م  أه اس اتح جاز ال رسني
دعم الموقف  إ ار ه ي في  األم في مجلس  ائسإلميمة ال راو  الخ وات ال ي  قوم ب ا م ظ

المبادرا النر سية أو م   إ ارالنلس ي ي وموقف القيادا النلس ي ية بخفوا  حر ا  ا السياسية في 
خإلس  رح ا لمخ لف القضايا ال ي   رلي بالقضية النلس ي ية وبه س خاا قضي ي القدس 

 .واألسرك
 16/9/2016هللا، ، رام الحياة الجديدة

 
 العسكرية لـ"إسرائيل"بمزيد من المساعدات  ونطالبياألمريكي  الكونجرسأعضاء في  .37

را ااد فااالحة: ي ااوك أعضاااا  فااي ال ااو جرس األمري ااي  قاااديم  هااريا فااي األساابوب المقباااس  –واهاا    
 ما  رغمباالن بحجاة أ  ات نااي األخيار الايي وقاا قباس أياام ت ي ناي "إسارا يس" إلاال قديم دعم إضاافي 

باإل مقاباس  ا ات غيار مسابوقة و قادر باا  أوبامااقيمة حزمة المساعدات الرس رية ال اي قادم  ا إدارا  أ 
 مليار دوتر لرهر س واتن وهي  رد األ بر م  هي  الفنقات في ال اريخ األمري ي. 38

مااادك الااادعم  وقااااس السااا ا ور لي دساااي غراهاااام إ ااام يخ ااا  ل قاااديم ال هاااريا فاااي األسااابوب المقباااس لمررفاااة
مااا برااد ا   ااا   إلاااعلااا ساا اس عمااا إيا  ااا  سااي  ظر  الم وقااا والبااد  فااي عمليااة ال فااويت ويلاا  رداا 

غراهام أ  المهارعي  لادي م القادرا علاا  زعمو  دورا "الب ة الررجا " وا   ا  ات  خابات ل قديم ال هريا.
 في مي را ال ناهم. م ي    رفاا ال و جرس ل أ  مرير قا و   مويس   ميلي في حاتت ال وارئ بحجة 

مليار دوترن وقااس إ  الردياد ما   1.5بقيمة  "إسرا يسا"وسي ال  الس ا ور غراهام ب قديم دعم إضافي ل
ورب  غراهام إرساس مزيد ما  األماواس  أعضا  ال و جرس ي يدو م في يل  بسب  المخاوف م  إيرا .

 دولة اتح إلس بحجة مواج ة  مرد إيرا . إلا
 17/9/2016 ،دس العربي، لندنالق

 
 هاحزمة المساعدات لـ"إسرائيل" ستدفع الدول العربية إلى تحقيق "السالم" مع :نون أمريكيومحلل .38

را ااد فااالحة: قاااس عاادد ماا  المحللااي  األمااري يي  إ  حزمااة المساااعدات األمري يااة األخياارا  –واها    
عا   و هانوا أيضااا  نجيرا  اا لن ارا  ويلاة جاداا  س وفر ميزا ال ناوي الرسا ري ائسارا يلي ضادّ  "إسرا يسا"ل

أل  ااا ساا در  عاادم قاادر  ا علااا النااوز  "إساارا يس" حقيااي "السااإلم" مااا  إلاااأ  ااا ساا دفا الاادوس الرربيااة 
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بالمرر ةن وأ  السإلم هو الخيار الوحيد القابس لل  نيي أمام ان وا  هيا األمر وفقا آلرا  ه ت  الخبارا  
 يات الم حدا.سيرم بالنا دا علا الوت

ما   "إسرا يسا"لم  ي غري  اس خدمم الرديد م  المحللي  األمري يي  فان  ال ازام أمري اا ال ا اس با ووفقاا 
الااادوس الرربياااة المر دلاااة فاااي الهاااري األوسااا  باااه   إلااااخاااإلس ماااي را ال نااااهم سيرساااس رساااالة واضاااحة 

إيارا  فاي لغاة  ق ار   لحلناا  ضادّ عإلقا  اا ماا ا الوتيات الم حادا ليسات فاي  راجاان وأ  اا  جادد دا مااا 
 قوية هي الوسيلة الوحيدا لوقف ال وسا ائيرا ي.  "إسرا يس"م  القوس به  

 17/9/2016 ،القدس العربي، لندن 
 

 رأس نووي 200تمتلك  "إسرائيل" كولن باول: .39
 هاانت مجموعااة ماا  قرافاا ة ائ  ر اات  هااا رز ن رسااا س وزياار خارجيااة الوتيااات : حرياار رامااي حياادر 

رأس  200 ملا   "إسارا يس"الم حدا السابين  اولي  بااوسن براد اخ اراي برياد  ائل  رو اين جاا  في اا أ  
  ووي موجم  حو الرافمة ائيرا ية   را .

وجااارت المراساااإلت باااي  بااااوس وأحاااد هااار ا م ال جااااريي ن   رلياااي علاااا خ اااا  ب ياااامي     يااااهو فاااي 
اي  ااووي مااا إياارا ن وقاااس باااوس فااي الرسااالة إ  ن والاايي حااير فياام ماا  عقااد ا ناا2015 ساا ةال ااو جرس 

"المناوضاي  لاا  ي م  ااوا ما   حقيااي مب غااا    ياااهون ل ا  ب ااس األحااواسن إيارا   رلاام أ  إساارا يس  ملاا  
ق بلة  ووياة إيرا ياة يو أهمياة أو فا ادا بال سابة ل اان  إ  انرأس  ووي موجم إلي ا"ن ليل  ل  ي و   200

 ول   مل  النرفة تس خدامم.
 16/9/2016 ،48رب ع

 
 إيقاف مادة أكاديمية عن فلسطين بجامعة بيركلي :كاليفورنيا .41

األمري ياااة  ااادريس ماااادا أ اديمياااة مخففاااة لدراساااة  -بير لاااي-أوقنااات جامراااة  الينور ياااا  :الغاردياااا 
حاااوس حرياااة البحااا   عالميااااا  فلسااا ي  "عبااار مااا  ل اتسااا رمار اتسااا ي ا ي"ن األمااار الااايي أثاااار جااادتا 

هايا األسابوب  قويااا  وقالت فاحينة غاردياا  البري ا ياة إ  الماادا األ اديمياة واج ات رفضااا  األ اديمي.
وللسااميةن و  ادف إلاا دفاا  "إسرا يسا"م  قباس الم ظماات الي ودياة ال اي حاججات باه  الماادا مرادياة لا

 ."إسرا يس"ال إل  ل راهية 
ية واتف  احياات بالفاحفن أعل ات وأهارت الفحينة إلا أ م وعقا  سلسالة ما  الماواد واألخباار السالب

إدارا جامرة بير لين وهي أفضس جامرة ح ومية بالوتياات الم حادا األمري ياةن إيقااف الماادا أل  اا لام 
  حفس علا ما ي ني م  ال دقيي والمراجرة لضما   لبي  ا المرايير األ اديمية للجامرة.
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للسامية بالقرارن ودعت إلا إهراف علاا عملياة  والمراقبة للردا  "إسرا يسا"وأهادت الم ظمات الم يدا ل
مراجرة المادان ل   الم ظمات الم يدا لنلس ي ن بائضافة إلا برض أعضا  هي اة ال ادريس بال لياةن 
ا  قدوا القرار قا لي  إ  السل ات ائدارية بالجامرة م رت ال ربير ع  وج ات ال ظر وأع ت األولوية 

 وار األ اديمي.لرإلقا  ا الرامة علا حسا  الح
وقاس المهرف علا المادا المحاضر في دراسات الهري األوسا  حاا م بازياا  إ  الماادا ال اي اق رح اا 
ال الا  باوس هاادوك ماّرت عبار جميااا ائجارا ات المر اودا و ماات الموافقاة علي اا فااي م اسابات عدياادا 

ا  به  إيقاف المادا محب  وعلي بازي قبس أ   وقف فجها الثإلثا  الماضي دو  سابي إ يار أو  قاا.
وأوض  أ  الماادا ّفاممت  لضغو  سياسية. وم ي  ومخجس للجامرة ال ي ضحت بال ال  ا فياعاا 

ل قااديم ماا  ل مقااار  وأ  األ اااديميي  المح اارمي  ساابي أ  اساا خدموا عدسااة ماا  ل "اتساا رمار" لدراسااة 
ية وت ير ااي الحااا  ماا  قااادر أي أ  الهاااي  المثياار للجااادس ت ير ااي أ ااام مراااد للساااام الم  قااةن مضاايناا 
 هخا ي ودي.

 16/9/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 األمريكي إلسرائيل العسكريالدعم  .41
 برهوم جرايسي
وّقراات الوتيااات الم حاادا األمري يااة مااا إساارا يسن األساابوب الماضااين ا ناقااا علااا حجاام الاادعم الرساا ري 

مليااار دوترن وبمراادس  38إجمااالي بلاا  ن بحجاام 2018األمري ااي لماادا عهاار ساا واتن اب اادا  ماا  الرااام 
مليار دوتر س ويا. ورأك خفوم ب يامي     ياهو ائسرا يليو ن أ  حجم الدعم أقس مماا  اا  ما   3.8

المم   الحفوس عليم  إت أ  هيا مجارد م ا نااتن أل  ال رااو  اتسا را يجي باي  الجاا بي  ت يم ا  
ا بي . رغاام هاايان فان  األزمااات ال اي اخ لق ااا    ياااهو أ  يقارر  زعمااا  عاابرو  فااي ساادا الح ام فااي الجا

 خإلس المناوضاتن ع ست ه إل م  أه اس الرربدا الف يو ية في أروقة الح م األمري ي.
يقاااوس خفاااوم    يااااهون وأبااارزهم ر ااايس الاااوزرا  ووزيااار الحااار  األسااابي إي اااود باااارا ن إ  حجااام الااادعم 

وتر. وحسااا  خ ابااامن فااان    ااال    يااااهو فاااي ملياااار د 45ائجماااالي  اااا  مااا  المم ااا  أ  يفاااس إلاااا 
الرإلقة ما إدارا الر يس بارا  أوباما علا مدك س واتن وبه س خاا خإلس المناوضات علا رزماة 

ملياار دوتر  30ملياار دوتر "فقا "ن مقاباس  38الدعم الرس ري األمري ين أدك إلا جرس الدعم بحجام 
 في فنقة الدعم ال ي هارفت علا ات   ا .

 30ن بحجاام 2017ت رزمااة المساااعدات فااي الساا وات الرهاار ال ااي     ااي مااا   ايااة الرااام المقبااس و ا اا
مليار دوتر. وفي حي من لم  وزب بال سااوي باي  سا وات الرقادن ل ا  أضايف إلي اان وفاي ال قاديراتن ماا 
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ن مثاس ملياارات دوترن علاا ها س دعام اسا ث ا ي للفا اعات الحربياة ائسارا يلية 6مليارات إلاا  5بي  
المهااار ة فااي مهاااريا   ااوير "فااواريخ مضااادا"ن وغيرهااا. بي مااا ات ناااي الجديااد ياا ا علااا حفااوس 

مليااااار دوترن مااااا ال اااازام إساااارا يس براااادم ال وجاااام إلااااا ائدارا األمري يااااة مباهااااران أو  38إساااارا يس علااااا 
ا يقضاااي اتل ناااف علي اااا مااا  خاااإلس ال اااو غرسن ل لااا  المزياااد. ومااا  الهااارو  األمري ياااة األخاااركن مااا

مليااو  دوتر ساا ويان والقااا م فااي ات ناااي الجاااري.  مااا أ  جااّس  750بنلغااا  ب ااد الساايولة ال قديااة بقيمااة 
الاادعم سااي و  ل مويااس فاانقات أساالحة ومراادات ماا  الفاا اعات الحربيااة األمري يااةن بخااإلف ات ناااي 

ة ائسارا يليةن ما  قيم ام ل موياس فانقات هارا  ما  الفا اعات الحربيا % 40القا م اليي  ا  ّيفرف 
 ما سيضر باألخيران وفقاا لل قارير ائسرا يلية.

ن وال اااي وفااالت حاااد أوبامااااو ر  اااز ات  اماااات الموج اااة ل   يااااهو علاااا   جما ااام الرديااادا ضاااد إدارا 
  وبردها  جاوز    ياهو البيات األبايضن وألقاا 2012إعادا ا  خا  أوباما في الرام  الظ ور عل ا ضدّ 

دعااا فياام المهاارعي  األمااري يي  إلااا عاادم المفااادقة علااا ات ناااي الاادولي مااا  خ ابااا فااي ال ااو غرسن
ملياار  50إيرا . أما في موضوب ا ناي الدعمن فقد  ال     ياهو قبس أ ثر م  عامن به  ي و  الدعم 

مليار. ثم أبل  مقربي  م م أ م سيوقف المناوضاتن م  ظرا الر يس األمري ي  45دوترن ثم  راجا إلا 
 يد ليوّقا مرم علا ا ناي أفضس.الجد

لااا جا باام الحااز  الجم ااوري. إت أ اام  لقااا  و مااا يباادون فقااد راهاا     ياااهو علااا اللااوبي الفاا يو ين وا 
أجوبااة واضااحة ماا  داعمااي الفاا يو يةن وأ فااار سياساا من بااه  حجاام الاادعم علياام إجماااب أمري ااي ماا  

ات نااي ال اي فرضا  ا ائدارا األمري ياة  الحزبي ن ما فارض علاا    يااهو لنلناة أييالامن والرضاوخ لب اود
 و"الب  اغو ".

ورغم أ  ائدارا األمري ية وضرت حدا لرربدا    ياهو في أروقة الح ام األمري اين إت أ  اا فاي الوقات 
يا ام لاام   اا قا ماا  حجاام الادعم بااس رفر اام أ ثاار ممااا  ااا . و بقاا إساارا يس فاااحبة حفااة األسااد ماا  

 بما ت يقاس ما مخ لف دوس الرالم األخرك.حجم الدعم الرس ري األمري ي 
وهيا ليس  ابراا ما  "عوا اف"ن أو   يجاة دعام أثرياا  األماري يي  الي اود للحازبي  األ باري ن وا  ماا ما  
م ا ة إسرا يس في المخ  ات األمري ية اتس را يجية الرليا في الهري األوس  والرالم. إي إ  إسرا يس 

ات الم حادا فاي الهاري األوسا ن فاي هاي  المرحلاة وفاي المادك الم ظاور.  بقا مر  زا اس را يجيا للوتيا
فبرااد  إلهااي الحاار  الباااردا فااي مواج ااة ات حاااد السااوفيي ين وبااال زام  مااا الحاار  علااا الرااراي فااي 
سا وات ال سااري يات األولااان ه ااا  ماا  اع قااد فاي الوتيااات الم حاادا أ  م ا ااة إساارا يس اتساا را يجية قااد 

 ا  ما  إلها هيا اتع قاد. راجرتن ل   سرع



 
 
 
 

 

 28 ص             4050 العدد:        17/9/2016 السبت التاريخ: 

                                    

ليان فن   س ما  ه د  م   و رات  إلمية بي  الجا بي ن ل  ي ثر علا ال راو  اتس را يجي. وهيا ماا 
 ي  د أ  القرار األساس ل  ي هثر بمزاجات م  يجلسو  م ق ا في سدا الح م علا الجا بي . 

 17/9/2016 ،الغد، عّمان
 

 االستيطان وتجميدموسكو  .42
 هيم البحراويد. إبرا 

ه ا  غموض حوس الدعوا ال ي  لقاها الر يس محمود عباس م  الر يس الروسي بو ي  للقا     ياهو 
في موس و. مفدر الغموض أ  موس و فاحبة الدعوا لم  رل  ال دف م  اللقا  وت جدوس أعمالمن 

-فلسااا ي ي وهاااي  رلااام أ  السااال ة النلسااا ي ية رفضااات مااا  قباااس دعاااوات مااا  واهااا    ل ر يااا  لقاااا  
برااد فهااس المناوضااات الث ا يااة ال ااي  ماات برعايااة أمري يااة. موساا و  رلاام أيضاااا أ  الااار يس  إساارا يلي

النلساا ي ي مفاامم علااا عاادم اللقااا  ب   ياااهو مااا لاام ي وقااف األخياار عاا  أ هاا ة قضاام الضاانة الغربيااة 
سااا و أ  وهضااام ا ب  اااس المسااا و  ات. لقاااد أعلااا  أ ثااار مااا  مسااا وس فلسااا ي ي  رليقااااا علاااا دعاااوا مو 

الاار يس عباااس  الاا  موساا و ماا  أجااس  حقيااي اللقااا  بمااا يلااي: أوتا خلااي م اااخ إيجااابي يساام  برقااد 
اللقا ن ويل  عبر م البة    ياهو ب جميد خ   اتس ي ا  وعمليات الب ا  الجارية فاي المسا و  ات. 

وسلو. ثالثاا  حديد جدوس ثا ياا إ إلي سرال الدفرة األخيرا م  األسرك النلس ي يي  قبس  وقيا ا ناقية أ
األعماااس الاايي يجاا  أ  يهااار  الجا اا  النلساا ي ي فااي فااياغ م. رابراااا  حديااد ال  ااا ل الم وقرااة ماا  

 اللقا .
لقد ال قا الر يس النلس ي ي ر يس الوزرا  الروسي ميدفيدف في الرافمة األرد ية م ي ثإلثاة أساابيان 

ن وجااا ت الاادعوا ماا  روساايا الرضااو فااي اللج ااة واساا ما م اام إلااا دعااوا الاار يس بااو ي  للقااا  موساا و
الرباعية الدولية ال ي  ضم الوتيات الم حدا وات حاد األوروبي واألمم الم حدا. ما أ فور  أ  موس و 
ت   حر  بفنة م نردان ل   ا   حر  في إ ار خ ة اللج ة الرباعية الساعية إلا  جديد المناوضات 

ي ين وبال الي فإل ه  في أ  موس و وهي  وجم هي  الادعوا  راي أ  بي  ال رفي  ائسرا يلي والنلس 
اللج اااة الرباعياااة  ااادي  اتسااا ي ا  ائسااارا يلين و ر بااار  ا   ا ااااا للمواثياااي الدولياااةن وهاااو ماااا ير اااي أ  اااا 
حاولت ما    ياهو الوفوس إلاا  جمياد لإلسا ي ا ن لايس فقا  ئ جاال اللقاا  ماا عبااس ول ا  أيضاا 

رااالم أ اام يح اارم القاارارات الدوليااة. ماا   احيااة أخااركن  اارر مساا ولو  فلساا ي يو  أ  اام ليثباات    ياااهو لل
يدر و  أ     ياهو محهاور فاي الزاوياة ماا اق ارا  موعاد الما  مر الادولي الايي سايرقد ببااريس خاإلس 
 اله ري  القادمي . يل  أ م رفض أفإلا المبادرا النر سية ال ي سيرقد الم  مر في إ ارهان ويادر  أ ام
إيا قا ا الم  مر فن  فر سا ومر ا دوس أوربية أخرك س  جم إلا إعإل  اع راف ا بدولة فلس ي ن وأ ام 
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ل ااايا الساااب  يحااااوس الااا ملا مااا  مااا  مر بااااريس عااا   رياااي اللقاااا  الث اااا ي ماااا عبااااس لياااوحي باااه  
وح ااا لااو المناوضااات الث ا يااة قااد  اام اساا   اف ان وبال ااالي فن اام لاام  رااد ه ااا  ضاارورا لماا  مر باااريسن 

ا رقد الم  مر فن  م م م س فب  فورية   مثس في إعإل  المبار ة للمناوضاات الث ا ياة ال اي  مثلات 
 في لقا  عباس و   ياهو في موس و.

مااا  الواضااا  أ  هااايا الن ااام قاااد وفاااس إلاااا موسااا ون وأ  اااا بااادأت فاااي منا حاااة    يااااهو حاااوس  جمياااد 
ي قاام ب اا    يااهو م اي أياام ع ادما أعلا  أ ام لام يقارر اتس ي ا ن وي بي  هيا م  الم اورا السياسية ال 

براااد ماااا إيا  اااا  سيهاااار  فاااي لقاااا  موسااا و أم ت. إ  اااا م ااااورا يباااي  ب اااا عااادم اه مامااام بلقاااا  عبااااس 
مااا رفااض  ليضااغ  علااا أعفااابم ويضاارم بااي  بااديلي ن إمااا قبااوس اللقااا  ماا  دو   جميااد اتساا ي ا  وا 

ة اتساا ي ا . ه ااا ساا ظ ر قاادرا موساا و فااي اساا ثمار اللقااا ن وهااو رفااض لاا  ياا دي إلااا وقااف أ هاا 
عإلقة الفداقة ماا    يااهون وال اي  وثقات براد ال  سايي الرسا ري باي  ال ارفي  براد  ادخس روسايا فاي 
سوريا. هس  س  يا موس و إق اب    ياهو ب جميد اتس ي ا  ما اسا خدام أوراي الضاغ  ال اي  مل  اا 

 هو الس اس.؟ هيا ةم  خإلس وجود قوا  ا في سوري
 17/9/2016 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 مجزرة صبرا وشاتيال.. حتى ال يفلت الجاني من العقاب .43

 علي هويدي
مااا   -ح اااا اآل   -لربااات األمااام الم حااادا دوراا م مااااا فاااي إفاااإلت مااا  ار  ااا  مجااازرا فااابرا وهاااا يإل 

ج سااية حساا   12الرقااا . رال ضااحية المجاازرا بااي  أربرااة آتف وأربرااة آتف وخمسااما ة هاا يد ماا  
ن الرادد 1982ه ادا ال ا   األمري ي رالف هو ما  أمام لج ة أوسلو لل حقيي في  هاري  أوسلأ  اوبر 

ماا  الضااحايا بح اام المخ ااوف  484األ باار للهاا دا  ماا  الإلج ااي  النلساا ي يي  واللب ااا يي ن وت ياازاس 
الحااوت فااي   اب ااا  والمنقااود ولاام يرااد أي ماا  م ح ااا اآل  حساا  الم رخااة النلساا ي ية بيااا   ااوي ض

 ". 1982"فبرا وها يإل أيلوس 
علا الرغم م  فظاعة الجريمة ال اي وفان ا ال ا ا  البري اا ي روبارت فيسا  به  اا "ما  أعظام جارا م 
الق س الجماعي ال ي وقرت في م  قة الهري األوسا  فاي ال ااريخ الحادي "ن فقاد ا  ناا مجلاس األما  

س المزياااد مااا  قاااوات ال اااوارئ الدولياااة بال  سااايي ماااا الدولاااة باع بارهاااا "مجااازرا إجرامياااة"  سااا ههس إرساااا
اللب ا يااة ولاام   خااي أي إجاارا  بحااي ماا  ار  ب ااان ولاام يهاانا للمخاايم به اام ماا  المن اارض أ  ي ااو   حاات 
حمايااة دوليااة لوجااود الإلج ااي  النلساا ي يي  فياام  حاات رعايااة و الااة "األو ااروا"ن ت بااس ورفضاات أمري ااا 

لم حادا باسا   ار الميبحاةن ولام ي ا  هايا الموقاف ال ااريخي لّي خاي لاوت  نااوي قارار ال ي اة الراماة لألمام ا
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ال ياااا  الفااا يو ي و اااهثير  علاااا فاااا ا القااارار فاااي م ظوماااة األسااارا الدولياااةن وير قاااد المن ااار وال ا ااا  
األمري ي  روم  هومس ي به  ائدارا األمري ية هي م    حمس المس ولية عا  ار  اا  الميبحاة أل  اا 

ن ت بااس ير قااد 1982و  األخضاار لل يااا  الفاا يو ي باج يااال لب ااا  فااي حزياارا  ماا  عااام أع اات الضاا
 هومسااا ي باااه  الوتياااات الم حااادا "غااادرت" بالح وماااة اللب ا ياااة والنلسااا ي يي  حاااي  أع ااات ال ااارفي  
ضااما ات بسااإلمة النلساا ي يي  برااد مغااادرا الناادا يي  بيااروتن إت أ  القااوات األمري يااة ا سااحبت قبااس 

م  ا   ا  ف را  نويض ا األفلية برد ائهراف علا مغادرا مقا لي م ظمة ال حريرن قبس أ   أسبوعي 
 ااوفر الحمايااة للساا ا  المااد يي .. فوقراات المجاازرا. وير قااد  هومساا ي بااه  "الق لااة ماا  برااض الج ااات 
س اللب ا يااة لاام ي و ااوا ماادعومي  ماا   إساارا يس  فحساا  بااس  ااا وا أيضاااا مرااروفي  مررفااة  امااة ماا  قباا

المخابرات األمري ية وائسرا يلية"ن ح ا أ  الموفد األمري ي فيليا  حبيا  أخاي وعاداا ما  ر ايس وزرا  
حاداا أال يا  ائسرا يلي حي  ا م احيم بيغ  به  ج اود  لا  يادخلوا الم  قاة الغربياة والمخيمااتن إت أ  

 ؟؟؟لم يح رم  ر دا م.
رار إفااإلت ماا  ار  اا  المجاازرا ماا  الرقااا  وفااي ولاام   اا  األماام الم حاادا وحاادها قااد ساااهمت فااي اساا م

هااارو  الاايي  ااا  حي  ااا وزيااراا للحاار  فااي ال يااا  ائساارا يلي وأعوا اام فااي جاايا  أرييااسالمقدمااة ماا  م 
اتحااا إلس والقاااادا مااا  الميليهااايات اللب ا ياااة الم راملاااةن باااس  وا اااهت أيضااااا بلجي اااا لاااا "حماياااة" مر  باااي 

م  ااا وقوا ي  ااا ت  ساام  بمإلحقااة المجاارمي ن يلاا  برااد أ  الميبحااةن فقاماات ب رااديس  فااوا فااي أ ظ
رفرااات الإلج اااة النلسااا ي ية ساااراد سااارور المرعاااي دعاااوك قضاااا ية ضاااد المجااارم هاااارو  أماااام القضاااا  

 وهي ال ي فقدت جميا أفراد عا ل  ا في المجزرا. 2001البلجي ي في الرام 
ي يوافااي السااادس عهاار ماا  أيلوسلسااب مبر يااه ي إحيااا  الااي رك الرابرااة والثإلثااي  تر  ااا  المجاازرا الااي

م   س عامن ل  ريس أ  ت  سيا  ل ي  المجزرا وغيرهاا ما  المجاازرن يهاار  فاي إحيا  اا سا وياا فاي 
لب اااا  "لج اااة  اااي ت   ساااا فااابرا وهاااا يإل وحاااي الراااودا" بحضاااور  اهااا ي  مااا  مخ لاااف الج سااايات 

سبا يا وبري ا يا وأمري ا وس غافو  را وغيرها م  الج سياتن ولّيس حَضر م  اليا را األوروبيةن إي اليا وا 
المجااازر ال ااي ار  ب ااا اتحاا إلس الفاا يو ي بحااي الهاار  النلساا ي ي والرربااي وهااي جاارا م ت  سااق  

و نار قاسام  نب قادم الزم ن وت يزاس م  ار  ب ا ّمنل ا م  الرقا  وبغ ا  أممين م  دير ياسي  وقبياة
 وج ي  والإل حة   وس..  وخا  يو س وقا ا ومدرسة بحر البقر

آثار الجريمة البهرة س بقا حاضرا م  خاإلس وجاود المخايم الهااهدن ورواياات الضاحايا ال اي    اقل اا 
 األجياسن وهيا وحد  وعلا المدك البريدن  نيس أل  يساي الجا ي إلا الرقا . 

 16/9/2016 ،فلسطين أون الين
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 تطهير ضد مساعي السالم وحملةنتنياهو  .44
 لبرغوثيحافظ ا

ّيخرن ر يس الوزرا  "ائسرا يلي" ب يامي     ياهون م  جرب من بي  الحي  واآلخرن ما م  هه م ال ربير 
عاا  عاادم رغب اام فااي اساا   اف المناوضااات لل وفااس إلااا  سااوية سياسااية مااا الجا اا  النلساا ي ين ف ااو 

ودن وساإلم اق فاادي باإل ي هرج  بي  ضارورا اتع اراف النلسا ي ي باه  ال ياا  "ائسارا يلي" دولاة للي ا
 مضمو  سياسي.

وأخيااراا أخاارن ماا  جرب اام المقار ااة الغريبااةن وهااي أ  النلساا ي يي  ي ااالبو  ب   ياار عرقااي للي ااود ماا  
الدولة النلس ي ية المق رحةن أي دولة بإل ي ودن بي ما "إسرا يس"ن علاا حاد قولامن  ضام ملياو ي عرباين 

ضدهم. وهي  المقار ة لام   ا  فاي محل اان إي ت يم ا   يريهو  بسإلمن وت أحد ي ال  ب   ير عرقي
مقار ااة ماا  هااو فاااح  األرضن فااي و  اامن بمساا و   حاادي  الوفااوسن اساا ولا علااا األرض بقااوا 
السااإللن فااي وساا  ديمااوغرافي مخ لااف  حاات اتحاا إلس. واع باار    ياااهو وجااود المساا و  ي  ت يهاا س 

 عقبة أمام السإلم.
  يااار الررقاااين أل  ااام يريااادو  إزالاااة اتسااا ي ا ن أثاااار حملاااة ا  قاااادات ا  اااام النلسااا ي يي  بالساااري لل 

واسرةن بما في يل  ا  قاد الخارجية األمري يةن ال ي اع برت اس خدام هيا ال ربير ليس مإل مااان ولايس 
ب ا ان ورأت أ  اس مرار ب ا  المس و  اتن يه س عقبة فاي  رياي الساإلم. وجاا  ال فاري  األمري اين 

ملياار دوترن علاا  38ت فيم ائدارا األمري ية علاا أ بار رزماة مسااعدات لل ياا ن  بلا  في وقت وقر
 مدك عهر س واتن هي األ بر في  اريخ ائدارات األمري ية.

لام يساا خدم  ربياار ال   ياار الررقااي ضااد الي ااود فااي األدبيااات النلساا ي ية قاا ن بااس ماا  يرفااا لااوا   هااي 
حزا  ال ي   حالف ما    ياهو في ح ومة ع فرية واحدان ت أحزا  ي وديةن علا رأس ا اللي ود واأل

  م  بقيام دولة فلس ي يةن و  يد المهااريا اتسا ي ا ية فاي أي م اا ن و سا رد ئضانا  هارعية علاا 
 حو م ة مس و  ة عهوا يةن أقيمت في الس وات األخيران وت  رارض أي حاس سياساي مسا قبلي ساوك 

ن أو مااا  الضااانة إلاااا الخاااارن. فائيديولوجياااة الفااا يو ية 48ي   ااارد الرااار ن ساااوا  مااا  داخاااس فلسااا 
القديماااة  سااا مد اسااا مرارها مااا  ف ااارا ال   يااار الررقاااي. ولراااس   جيااار النلسااا ي يي  مااا  أراضاااي م عاااام 

ن لم ي   فدفة  ماا ادعاا الابرضن باس  اا  مخ  ااا علاا مادك عهارات السا ي ن حيا  دأبات 1948
ت عاا  القاارك والمااد  النلساا ي ية وأوضاااع ا اتق فاااديةن الحر ااة الفاا يو ية علااا جمااا  ااس المرلومااا

بااد اا ماا  ملنااات المس هاارقي  القاادما ن ح ااا قيااام باااحثي  ي ااود ب ااي  الدراسااات المنفاالةن ال ااي هااملت 
ال ر يباااة السااا ا ية والرهاااا رية وال وج اااات السياساااية للنلسااا ي يي  ومهاااار   م فاااي الثاااورات الم والياااةن 
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 ااس ي ااوداا فااي المرااار .. إلااخن و ل ااا  نافاايس موثقااة اساا خدمت تحقاااا وعااددهم وسااإلح م وماا  ماا  م ق
 .1948ضم  مخ   ال  جير ال بير عام 

 ااا  الماا رخ الي ااودين إيااإل  بابياامن أفاادر   اباااا حااوس ال   ياار الررقااي أ ااد فياامن بمااا ت ياادب مجاااتا 
ن بااه  ال   ياار 1947م للهاا ن أ  ال   ياار الررقااي  ااا  مخ  اااان وفقاااا لمااا قالاام دينيااد باا  غوريااو  عااا

 الررقي يه س وسيلة م ممة م  أجس ضما  أ    و  الدولة الجديدا ي ودية خالفة.
فال   ير الررقي مازاس يراود الن ر الحا م فاي "إسارا يس" باع باار  الحاس للمها لة النلسا ي يةن أي  ارد 

س الس ا ن أي ضام م اات النلس ي يي  بال امس. و ا  وزير الحر  ليبرما   رل في السابي ف را  باد
اآلتف ما  النلساا ي يي  داخااس ال ياا  إلااا الضاانة الغربيااةن مقاباس إخااإل  برااض المساا و  اتن إّت أ  
   ياااهو يريااد مااا هااو أ ثاارن أي ت  يااا ن وت دولااة للنلساا ي يي . ماداماات الن اارا الفاا يو ية  ريااد دولااة 

 ال  السل ة النلس ي ية باتع راف ب اان ف او ي ودية للي ود فق ن وهي ال ي يرددها    ياهو يومياان وي
  م  ي ل  م  النلس ي يي   ني وجودهم علا هي  األرض.

عملياان اسا خدام إعاادا ظ اور مفا ل  ال   يار الررقاين علاا لساا     يااهون ت يهاير إلاا أي رغباة 
ي ودياة "إسارا يس"ن في السإلم باالم لين وقاد قار  ر ايس الاوزرا  "ائسارا يلي" دا مااا م لبام بااتع راف ب

باس رداد  لإلج ماب ما الر يس النلس ي ي م  دو  هرو .  يف م  دو  هرو ن وهو يها ر  دومااا 
 اتع راف بي ودية "إسرا يس"؟

فااي األسااابيا األخياارا  هااف    يااااهو عاا  عاادم رغبااة فااي أي لقاااا  مااا الجا اا  النلساا ي ين فبراااد أ  
س الار يس الروساي فإلديميار باو ي ن واساا مزن رأي أفادر م اات ال فاريحات عا  اسا رداد  ل ايان  ادخ

الر يس النلس ي ي لرقد مثس هيا اللقا  في موس ون فهبدك األخير موافق من وه ا أوفد الار يس الروساي 
 ا اا  وزياار خارجي اامن بوغاادا وفن إلااا " ااس أبياا " لراارض الن اارا علااا الجا اا  "ائساارا يلي"ن فحاااوس 

لنلساا ي ي ت يرغاا  فااي اللقااا ن لضاايي وق اامن أل اام مهااغوس فااي    ياااهو الاا ملا بااالقوس إ  الاار يس ا
ات  خاباااات المحلياااةن وه ااايا.. وألااا  بوغااادا وف عليااامن باااه  أمااار الجا ااا  النلسااا ي ي م ااارو  للااار يس 

 بو ي ن وأ م يريد أ  يسما موقنم هون فما س    ياهون وقاس إ م سيدرس الن را تحقاا.
هاي لإلسا  إل  ائعإلماي فقا ن والادليس أ ام  ارر رغب ام فاي  عملياا  ا  ت يريد أي لقا ن و فاريحا م

عقااد لقااا  مااا الاار يس النلساا ي ين أث ااا  اج ماعاام باار يس وزرا  لو ساامبورعن قبااس أيااامن وهااو يرلاام أ  
 اآلخري  يرلمو  أ م  اي .

إ  اس خدامم  ربيار ال   يار الررقاين ومقار اة الماوا  ي  النلسا ي يي  فاي أرضا م بمسا و  يم  هار  
 ديدن ي  د عدم رغب م في ال ناوضن ف ون عملياان يه  حملة    ير ضد مساعي السإلم.ج

 17/9/2016 ،الخليج، الشارقة
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 يتجاوز القلق؟! مونبان كي  .45
 أ.د. يوسف رزقة
في خ ام مرحلة وتي م أمي ا عاما ي جاوز با   ي مو  ف را ائعرا  ع  القلي. إ   جاوز القلي إلاا 

  ا أو برض ا خ وا جيدا م  با   ي مو . ال فري  بالحقا ي  ل
 لمات با   ي مو  قليلة وقفيرا وموزو ة بح م الم ف ن وبح ام مرا از القاوك الرالمياةن ول  ام بادأ 
يحااس ماا خرا أ  علياام الوقااوف ع ااد الحقيقااةن وائعاارا  عمااا فااي ضاامير ن وماا  هااي  الربااارات القليلااة 

 قولم:
 بلاااة موقو اااة؟ووونن وا   حرماااا  سااا ا  الق ااااب يغااايي " إ  بقاااا  ق ااااب غااازا  حااات الحفاااار يراااد ق-1

 ال  رف في الم  قة".
وهيا قوس واقري وفي غاية األهمية في  هخيا  اداعيات الحفاارن ت علاا سا ا  غازا فحسا ن باس 
وعلا س ا  الم  قة أيضا. مو  يثبت بفري  الربارا أ  الحفاار غيار هارعين وغيار قاا و ين وأ ام 

لم  قااةن ويغاايي ال  اارفن ول اا  مااا  ح اجاام  حاا  ماا  بااا   ااي مااو  هااو ضااار بالسااإلم وال اادو  فااي ا
 الخ وا الرملية األولا؟و أي   بيي  إلمم في ه س إجرا ات. 

و ا  با   ي مو  قد رفاض مازاعم    يااهو باه  النلسا ي يي  ي نايو      يارا عرقياا بحاي الي اود  -2
 ي يي  يرفضااو  اتساا ي ا  فااي م ااا ي فااي الضاانة الغربيااة؟و   و ااا     ياااهو قااد زعاام هاايا أل  النلساا

 م. 1967الضنة والقدسن وي البو  بنزالة المس و  اتن م  األراضي ال ي اح لت في عام 
إ  قوس مو " إ  األمم الم حدا قالت مرارا و  رارا إ  المس و  ات ّ ر بر "خرقا للقا و  الدولا"ن وهي  

المسا و  ات غيار هارعيةن وت مقبولاة دولياان باس  هي الحقيقة ال ي لم ي ردها با   ي ماو  قياد أ ملاة.
 هي عدوا  فارخ علا القا و  الدولين اليي يح م الرإلقات الدولية في الرالم. 

: " إ  احاا إلس إساارا يس 2016ل9ل15وماا   لما اام أيضااا فااي ال فااري  الاايي أدلااا باام يااوم الخماايس  -3
مم   م  خإلس المناوضات". وهادد  النلس ي ية "يج  حلم بهسرب وقت لألراضيالمس مر م ي عقود 

علااا أهميااة حااس الاادول ي "  راام يجاا  حااّس الفااراب بهساارب وقاات مم اا . ول اا   يااف يم اا   حقيااي هاايا 
  مليااار دوت فااي عهاار ساا وات قادمااات لزيااادا  ساال  دولااة 38الحااّس والدولااة األعظاام فااي الرااالم  قاادم  

؟و  ياااااف يم ااااا  إزالاااااة اتحااااا إلس اتحااااا إلسن وضاااااما  بقا  اااااا م نوقاااااة علاااااا الااااادوس الرربياااااة مج مراااااة
والمس و  ات بالمناوضاتن بي ما هي في  زايد مس مر ه را برد ه ر وعلا مه د ومسما م  األمم 

 الم حدا ودس الرالم؟ووو.   بح  ع  ال  بيي ت ال فري ؟و . 
إ   ااس المر يااات ال ااي علااا األرض فااي الضاانة وغاازا  ثباات أ  حااّس الاادول ي   ااّم هدماام وا   ااان وأ  
   ياهو  رمد بمساعدا اليمي  هدم ف را حس الدول ي ن وهو ي ال  بدولة ي ودية فافيةن أي أ م ين ار 
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ماااا ليبرماااا  فاااي ال   يااار الررقاااي والااا خلا مااا  النلسااا ي يي  داخاااس الخااا  األخضااارن ويماااارس هااايا 
 بنجرا ات قوية وحازمة في مدي ة القدس. 

ا القضاية النلسا ي ية مر از فاراب ت ي   اي فاي برد ف را قريبة سيغادر با   ي ماو  م فابمن وسا بق
الم  قةن ح اا ماا  رااظم قاوا دولاة اتحا إلس عسا ريا. إسارا يس ت  رياد رفاا الحفاارن وت  رياد إ  اا  
اتح إلسن وت  ريد السمال بنقامة دولاة فلسا ي يةن وباا   اي ماو  يرارف هايان و فاريحم آ اف الاي ر 

في ظس خلين م إلا أ   ض ر دولة اتح إلس لإلل ازام بالقاا و  ي  د مررف م بيل ن ليا سيبقا الفراب 
 الدولي رغما ع  أ ن ا ما  زايد المقاومةن و زايد ال  رفن وا  هار  ق ية الفواريخ في الم  قة. 

 16/9/2016 ،فلسطين أون الين
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