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*** 
 

صابة آخر بعمليتي طعن في الخليل والقدس  .1 إصابة ثالثة جنود إسرائيليين واستشهاد فلسطيني وا 
 واعتقال فتاة قرب نابلس

الشةا  حةا ع عبةد الحفةي  ، من الخليل عن وكالةة وفةا، أن 18/9/2016األيام، رام هللا، نشرت صحيفة 
عامةةا ، اش شةةرد برصةةةاا حةةوات ارحةة يل اإلشةةةراجيلي حةةر  مشةةجد جبةةةل  26عبةةد الةةرحيع الشةةةلود   

 الرحمة مدخل حي  ل الرميدة وشط مدينة الخليل.
وابةةيم مةةن الرصةةاا صةةو  شةةا   أطلقةةواوأفةةادت مصةةادر محليةةة وشةةرود عيةةان، أن جنةةود ارحةة يل 

داخةةل يكةةيس فلشةةطيني، ومنعةةوا طةةواحع الرةةيل ااحمةةر مةةن الوصةةول قلةة  المكةةان، ونقلةةو  بعةةد و ةةع  
وبحشةة  ال قةةارير اإلشةةراجيلية فةة ن الشةةا  الفلشةةطيني طعةةن أحةةد جنةةود  أشةةودي قلةة  جرةةة ليةةر معلومةةة.

 ارح يل حر   ل الرميدة في الخليل، فأصي  بجروح وصفت بأنرا طفيفة.
وأ افت المصادر ذا را أن جنود ارح يل أطلقوا النار با جا  الشا  الفلشطيني، فأصي . وجاء في 

 ح  أن الشا  أصي  قصابات خطيرة أدت قل  اش شراد  بعد وحت حصير.نبأ ر
وحال بيان للجيش اإلشراجيلي قن الواحعة جرت أثناء عمليةة رو ينيةة للجةيش اإلشةراجيلي فةي  ةل الرميةدة 

وبحش  البيان يفان القوات الم مركزة فةي المكةان أطلقةت النةار علة  المرةاجع  ب واحي مدينة الخليل.
 ديد فور ، ما أدى قل  مق ل ي.ردام عل   ر
شةةرطة ارحةة يل اإلشةةراجيلي ، أن أحمةةد دراوشةة، عةةن مراشةةل  19/9/2016، 48موقــع عــرب وجةاء فةةي 

أطلقت النةار، فجةر اليةوع، اإلثنةين، علة  شةا  فلشةطيني بعةد  نفيةذ  عمليفةة طعةن أشةفرت عةن قصةابة 
 شرطيفين قشراجيليفين اثنين، في با  الشاهرة بالقدس المح لفة.

أن جةةراح منففةةذ العمليفةةة وصةةفت بالحرجةةة، فيمةةا وصةةفت مصةةادر طبيفةةة قصةةابة  48وعلةةع موحةةب عةةر  
ةةا   ركةةزت قصةةاب   فةةي  40وأ ةةافت المصةةادر أن الجةةريحين همةةا شةةرطي   الشةةرطيين بةةالخطيرة. عامم

 النصف العلو  من جشد ، وشرطيفة في العشرينيفات من عمرها، طعنت في رحب را.
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مصةادر قعيميةة ، أن يوشةف فقية  ، عةن مراشةلرا مةن نةابلس18/9/2016، وكالة قدس برسوأ افت 
ارح يل اإلشراجيلي، اع قلت  رر يوع ااحد، ف اة فلشطينية حر  مدينةة نةابلس  قن حوات عبرية حالت

  شمال القدس المح لة ، بدعوى حياز را آلة حادة يشكيني، ومحاولة  نفيذ عملية طعن.
ي العبريةة، أن الجةةيش اع قةل ف ةاة فلشةةطينية فةي العشةرينات مةةن عمرهةا بعةةد وذكةر موحةب يالقنةةاة الشةابعة

وزعمةت القنةاة العبريةة أن الف ةاة  قيقافرا عل  حةاجز حةر  مشة وطنة يشةافي شةمروني وبحوز رةا شةكين.
الفلشةطينية حاولةت  نفيةذ عمليةةة طعةن  ةد الجنةةود فةي المكةان، مشةةيرة قلة  أنة   ةةع نقةل الف ةاة المع قلةةة 

 عن هوي را ، وهي من بلدة عور ا  جنوبي شر  نابلس ، لل حقي . دون الكشف 
 

 يحملون السكاكين بسبب فقدان األمل.. هناك جهات تحرضهم على ذلك  أطفالناعباس:  .2
محمود عباس، قن الشبا  الفلشطيني يحمل  : حال رجيس الشلطة الفلشطينيةكفاح زبون - راع هللا

 مل.الشكاكين وينفذ عمليات بشب  فقدان اا
كل يوع هنالك شرداء وأطفال يحملون يوحال عباس في فنزويي، خيل لقاج  طيبا فلشطينيين: 

هناك جرات  دفعرع  الشكاكين. ااطفال يحملون الشكاكين من  لقاء أنفشرع، ور  صدحوا من يقول قن
 .يو حر رع عل  ذلك. فقد فقدوا اامل فقاموا يحملون الشكاكين

هو الشب  في انريار كل محادثات الشيع، مؤكدا عل   رورة  يت اإلشراجيليال عنيوحال عباس، قن 
شراجيل،  عيشان جنبا قل  جن ي  .يفي أمن وشيع وحشن جوار  حقي  رؤية حل الدول ين فلشطين وا 

، 1967قر بزوال ارح يل اإلشراجيلي عن أر نا المح لة منذ عاع يوحال عباس، قن ذلك لن ي حق  
 .يشطين المش قلة بعاصم را القدس الشرحيةوحياع دولة فل
ر  زال أيدينا ممدودة للشيع، ولكن ر شيع من دون دولة وعاصم را القدس الشرحية، يوَأ اف: 

 دون أن ننش  ح  العودة، فأنا رجئ من صفد وحد عدت قل  راع هللا، لكنني
 .يلع أمارس ح  العودة

   19/9/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 ولكن علينا التعايش  "حماس"نختلف مع و نتظر قرار المحكمة بشأن االنتخابات : نعباس .3
مارلاري ا  فنزويي : حال الرجيس محمود عباس، يقننا نن  ر حرار المحكمة العليا بشأن ارن خابات 

 المحلية الفلشطينية، يوع ااربعاء المقبلي.
بفنزويي، الليلة حبل الما ية: مب ااشف ف ن  وحال في لقاء مب العشرات من أبناء الجالية الفلشطينية

أيلول،  21المحكمة العليا أوحفت، بقرار حانوني، ارن خابات، عل  أن  صدر حرارها النراجي يوع 
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ونحن نح رع حرار المحكمة العليا، ونحن  حت القانون وليس فوح ، وكلمة الق اء ر  ناحش، ونن  ر 
 حرار المحكمة وعل   وج  شن صرفي.

شدد في اللقاء، الذ  عقد في جزيرة مارلاري ا، خيل مشارك   في حمة حركة دول عدع ارنحياز، و 
عل  أن  يينبغي أن   حق  المصالحة الوطنية؛ ان  دون لزة ر يوجد وطن، فالوطن هو لزة 

 وال فة والقدسي. 
شويام. نخ لف في  وحال: نخ لف مب يحماسي ولكنرا جزء من الشع  الفلشطيني. نخ لف ولكننا نعيش

الشياشة واافكار ولكننا في بلد واحد ونريد أن ن عايش في هذا البلد، وما يحكع بيننا الديمقراطية 
 وارن خابات.

وأ اف الرجيس: ر أش طيب أن أحصي أحدام من الشع  الفلشطيني. أنا ر أش طيب ور أحبل أن أمنب 
ر أحبل أن أخرج  فرذا وطن ، فالوطن للجميب فلشطينيام من الدخول قل  فلشطين، ور أش طيب و 

ولنحاف  عل  الوطن ون عايش في ، ففي كل العالع هناك أحزا  وهناك يمين ويشار ولكنرع ي عايشون 
 شويام.

قل  أن أبوا  الحوار الشياشي مب قشراجيل مغلقة، وحال: مب ذلك ف ن أيدينا  الن ر ولفت عباس
وعاصم را القدس الشرحية، وحل الق ايا  1967ين عل  حدود ممدودة للشيع عل  أشاس حل الدول 
مييين رجئ وأنا واحد منرع. أنا رجئ. صحيح أنني أعيش  6العالقة، ومنرا ح ية اليججين فرناك 

في راع هللا ولكن بلد  ليشت راع هللا، وبال الي لع أعد، ومن حقي أن أطال  بحقي؛ انني رجئ فقد 
 بحاجة قل  حل  من الق ايا ال ي ي وج  بحثرا مب قشراجيل.أر   ووطن ، وهي ح ية 

، وحال الرجيس عباس: يحال لي الرجيس الفنزويلي نيكورس الفنزويلية-الفلشطينيةوأشاد بعم  العيحة 
مادورو، قن وصول فلشطين يعني انعقاد المؤ مر  حمة حركة دول عدع ارنحياز  ودون فلشطين ما 

 حات الفلشطينية الفنزويلية جيدة ومم ازة وال عاون بيننا دون حدودي.كان شيعقد، وأ اف: يالعي
وبعد ارش ماع قل  اش فشارات أبناء الجالية حال د. زياد أبو عمرو، ناج  رجيس الوزراء: يقشراجيل 

 مر احة من اش مرار ارنقشاع؛ ان هذا ارنقشاع يق ي عل  فكرة الدولة الفلشطينية. 
 حل أ  جرد للوصول قل  دولة، فري ر  ريد وحدة اارض أو الشع ي.وأ اف: يقشراجيل  عر 

وأشار أبو عمرو قل  أن المشاعي ل حقي  المصالحة مش مرة وحال: يخيل أياع، شي وج  وفدان من 
 حرك ي يف حي ويحماسي قل  العاصمة القطرية الدوحة ليج ماع ب يافة حطر.

   19/9/2016األيام، رام هللا، 
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 الستصدار قرار أممي يلزم بوقف االستيطان": سنواصل الجهود الفلسطينيةة "الخارجي .4
حالت وزارة الخارجية الفلشطينية، قنرا ش واصل  نشي   حركا را الشياشية والدبلوماشية مب :  وكارت 

 يقشراجيليالعر  وااصدحاء في العالع والدول كافة، رش صدار حرار من مجلس اامن الدولي يلزع 
 ارش يطان فورام.بوحف 

وحدة اش يطانية جديدة في مش وطنة  450وأدانت الوزارة حرار بلدية ارح يل المصاد  عل  قحامة 
وحدة شكنية ينو  ارح يل قحام را، بردف  وشيب هذ   900جيلو جنو  القدس، من أصل 

لة عن محيطرا المش وطنة الجاثمة عل  أرا ي المواطنين الفلشطينيين، وال ي  فصل القدس المح 
 الفلشطيني جنو  ال فة. 

البؤر ارش يطانية  يشرعنةي، بردف ياإلشراجيلييودانت الوزارة المحاورت ال ي يقودها أركان اليمين 
، ال ي أحيمت عل  أراض فلشطينية خاصة، بدعع يعمونةيوالمش وطنات، وفي مقدم را مش وطنة 

 الم عاحبة. ياإلشراجيليةيالحكومات 
ارة أن حكومة ارح يل  شع  قل   مرير حانون يفرض عل  الفلشطينيين  لقي  عوي ات وبينت الوز 

عن أرا يرع ال ي ي ع مصادر را بقوة ارح يل الراض اش يطانية، وهي وشيلة جديدة يحاول 
 ارح يل اللجوء قليرا لشرحة اارض الفلشطينية وارش ييء عل  المزيد منرا.

  19/9/2016الخليج، الشارقة، 
 

 خبير إسرائيلي: عباس عازم على انتخابات ال تشمل غزة .5
حال الخبير اإلشراجيلي في الشؤون العربية آفي يششخاروف قن رجيس الشلطة الفلشطينية محمود 

 عباس ينو  الم ي حدما في قجراء ارن خابات المحلية دون أن  شمل حطاع لزة.
س عاحد العزع عل  قجراء ارن خابات في موعدها ونقل يششخاروف عن حيادات ف حاوية كبيرة أن عبا

بغض الن ر عن أ   طور داخلي، وهناك خيار بدأ ي صاعد داخل الشلطة الفلشطينية ي عل  
ب مكانية قجراء ارن خابات في ال فة الغربية وحدها، دون حطاع لزة، مما حد يقو  شرعية أبو مازن، 

 ات ال فة المخ لفة.قن حدر لف ح أن  فوز في ان خابات مدن وبلدي
قن أوشاط ف ح ال ن يمية  شرد خيفات حادة حول قمكانية قجراء ارن خابات ، حال يششخاورفو 

المحلية في ال فة الغربية فقط دون حطاع لزة، ان ف ح  خش  فعليا أن  صا  بصدمة كبيرة في 
ة، خاصة في الخليل حال شجلت حماس فوزا في بعض بلديات ال فة الغربية، ر شيما المدن الكبير 

 وطولكرع وحلقيلية وطوباس، رلع ما   عرض ل  حماس من ميحقات أمنية في ال فة منذ أشابيب.
 18/9/2016الجزيرة. نت، 
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 لالتحاد األوروبي العربي للتحكيم الدولي انتخاب فلسطين مستشارا   .6
ي، ومن المقرر أن ي شلع ان خبت دولة فلشطين مش شارا لي حاد ااوروبي العربي لل حكيع الدول: لزة

شويلع عبد الحميد العبشي مرام  لرذا المنص  ممثي عن فلشطين، اب داء من ااول من كانون 
، أن 2016-9-19وأو ح العبشي لةوكالة اانباء الرشمية يوفاي، يوع ارثنين  الثاني للعاع المقبل.

خابرا لرذا المنص  كم خصا في ارن خا   ع بارح راع الشر ، وبدون علع فلشطين، وأن   ع ان 
في المجة من نشبة المق رعين، في حين حصل الم نافشون  76المجال، حيث حصلت عل  نشبة 

 في المجة. 24ااربعة اآلخرون عل  المنص  مج معين عل  نشبة 
وحال: قن أهمية الموحب  كمن في الدور والعمل عل   طوير عمل ار حاد في فلشطين، في  ل 

ال ي  واج  هذا العمل، والمج مب الفلشطيني، جراء وجود ارح يل اإلشراجيلي، وارنقشاع، ال عقيدات 
 والحصار المفروض عل  اارا ي الفلشطينية عامة، وحطاع لزة خاصة.

 19/9/2016، فلسطين أون الين

 

 بالتزوير الفلسطينييتهم رئيس مجلس القضاء األعلى  الطيراوياللواء توفيق  .7
، ع و اللجنة المركزية لحركة ف ح، رجيس المخابرات الطيراو در اللواء  وفي  أص: أحمد جمعة

يقوع برا رجيس مجلس الق اء  ال يالعاع حول ارن راكات  للرأ الفلشطينية الشاب ، ااحد، بيانام 
يشغل أي ام منص  رجيس المحكمة العليا،  والذ صرصور،  شاميالمش شار  الفلشطينيااعل  

ر يمكن وصفرا قر باش غيل المنص  لمآر  شخصية أدت قل  ال يال روح  وال ي بح  القانون،
  القانون ونصف  جرارام نرارام.
قل  كارثة وطنية  فقد القانون اح رام  وحيم   ومكان   لدى   شيؤد الذ وأ اف البيان: اامر 

 ب زاز.المواطن، و ق   عل  ثقة المواطن ب  كميذ أشاس ي من حق  من ال شلط وار
وأشار قل  أن رجيس المحكمة الفلشطينية العليا، رجيس مجلس الق اء ااعل ، حاع ب زوير  اريخ 

 فيرا. الق اجيمييد  لمآر   خدع بقاء  و لك جريمة  ش ح  الن ر 
 19/9/2016، اليوم السابع، مصر

 
 مسار المصالحة إتمامقريبة مع حماس من أجل  اجتماعاتعزام األحمد:  .8

شف ع و اللجنة المركزية لحركة يف حي ومشؤولرا قل  مفاو ات المصالحة، عزاع ااحمد، ك: عمان
مشار المصالحة وصور قل   فاهمةات  ف ةي  ق ماععن اج ماعات حريبة مب حركة يحماسي من أجل 

 قل  ان خابات رجاشية و شريعية  نري ارنقشاع.
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اصةل بيننةا وبةين اإلخةوة فةي حمةاس حبةل وحال ااحمد في  صريحات خاصة لة يحدس برسي: يهنةاك  و 
مفاو ةات المصةالحة، وهةي بالمناشةبة لةع  عةد بحاجةة قلة  كثيةر  إل ماعالعيد بشأن  حديد موعد جديد 

 من الوحتي.
وأ ةةاف: ينحةةن نأمةةل أن نصةةل فةةي هةةذ  ارج ماعةةات قلةة  ا فةةا  حةةول  شةةكيل حكومةةة وحةةدة وطنيةةة 

لةس وطنةةي، أو أن نةذه  قلة  ارن خابةات مباشةةرة ونةذه  بعةدها قلة  ان خابةةات  شةريعية ورجاشةية ومج
 قذا فشلنا في  شكيل حكومة وحدة وطنيةي.

 وأ اف: ينحن لن ن خل  عن مشار المصالحة مرما طال الزمني، عل  حد  عبير .
 18/9/2016قدس برس، 

 
 تغطية على تجميد االنتخاباتهدفه ال مساعي للقاءات مع حماس عن: كالم عزام األحمد البردويل .9

نف  القياد  في حركةة حمةاس الةدك ور صةيح البردويةل، فةي  صةريحات خاصةة لةة يحةدس بةرسي لزة: 
 ،ااحمةةدعةةزاع وجةةود أ  ا صةةارت للقةةاءات مصةةالحة جديةةدة بةةين يحمةةاسي ويفةة حي، واع بةةر أن حةةديث 

عن مشاعي للقاءات جديةدة  ،ع و اللجنة المركزية لحركة يف حي ومشؤولرا قل  مفاو ات المصالحة
حماسي، ليس قر محاولة لل غطية عل  حرار  جميد ارن خابات المحلية ال ي كان من الم وحب لرا مب ي

 أن  جر  في  شرين أول  أك وبر  المقبل.
وحةةال البردويةةل: ير وجةةود ا  لقةةاءات جديةةدة بيننةةا وبةةين فةة ح بشةةأن المصةةالحة، وحةةديث ااحمةةد عةةن 

علةةة  حةةةرار قلغةةةاء ارن خابةةةات المحليةةةة وعلةةة  رلبةةة رع فةةةي المصةةةالحة، هةةةو حةةةديث   ةةةليلي لل غطيةةةة 
 اش مرار ال نشي  اامني مب ارح يل واع قال عناصر حماس في ال فةي.

وأ ةةةةاف: ير  وجةةةةد لقةةةةاءات مصةةةةالحة فةةةةي الوحةةةةت الحةةةةالي، كمةةةةا ر  وجةةةةد أيةةةةة  ر يبةةةةات فةةةةي الوحةةةةت 
 الحا ري، عل  حد  عبير .

 18/9/2016قدس برس، 
 
 ي للقاء المصالحة وفتح ترغب في إنهاء االنقسامنهائ موعدأبو شهال: لم يتحدد  .11

أكد الدك ور فيصل أبو شري القياد  في حركة ف ح في حطاع لزة لة يالقةدس العربةيي، أن اللقةاء  :لزة
المزمةةب عقةةد  فةةي العاصةةمة القطريةةة الدوحةةة، بةةين وفةةد مةةن حرك ةة  وآخةةر مةةن حركةةة حمةةاس، لمناحشةةة 

 ل شةكيل حكومةة وحةدة وطنيةة، لةع يحةدد لة  موعةد نرةاجي، عملية  طبية  المصةالحة الفلشةطينية وصةور
 وأن حرك    أمل أن ينري اللقاء العقبات ال ي  ع رض المصالحة كافة.
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وحال قن  في قطار جرود المصالحة الم واصلة، دعت حطر وفةدين مةن فة ح وحمةاس، لعقةد لقةاء جديةد 
ن ال ر يبات  جر  حاليا ل حديد  موعد لعقد هذا ارج ماع. بينرما في العاصمة الدوحة، وا 

وأشار قل  أن حركة ف ح  أمل من وراء عقد هذا ارج ماع الخروج با فا  ينرةي كةل أشةكال ارنقشةاع، 
مشةةةيرا قلةةة  أن فشةةةل اللقةةةاءات الشةةةابقة كةةةان بشةةةب  شةةةروط و ةةةع را حمةةةاس. وأ ةةةاف ينأمةةةل فةةةي أن 

   وحف حركة حماس عن و ب الشروط ال ي أفشلت الحوارات الشابقةي
د أن ف ح  رل  في خروج لقاء الدوحة القادع، با فا  يق ي ب شكيل حكومة وحةدة وطنيةة،  شةرف وأك

علةة  عمليةةة قجةةراء ارن خابةةات ال شةةريعية والرجاشةةية القادمةةة ي ؤشةةس لوحدانيةةة القةةرار الشياشةةي، و بنةةي 
 وطنا مش ركا للجميب، بعيدا عن ال دخيت الخارجية واش خداع لغة الشيح والقوةي.

أبةةو شةةري من قةةدا حمةةاس، قن ي ةةدخي را هةةي ال ةةي أفشةةلت عمليةةة ارن خابةةات البلديةةةي. وأكةةد أن  وحةةال
نرةاء ارنقشةاع، والوصةول قلة  مرحلةة قجةةراء  نجةاز ملةف المصةالحة الفلشةطينية وا  حرك ة   ريةد  حقية  وا 

 ارن خابات ال شريعية والرجاشية.
 19/9/2016، لندن، القدس العربي

 
فريقيا لمحاصرة أي اختراق إسرائيليشعث: علينا التحرك ب .11  اتجاه قارتي آسيا وا 

القةةدس: أكةةد الةةدك ور نبيةةل شةةعث، ع ةةو اللجنةةة المركزيةةة لحركةةة يفةة حي، أهميةةة ال حةةرك با جةةا  آشةةيا 
فريقيةا أصةبحت  فريقيا لمحاصرة أ  اخ را  قشراجيلي، وحال في حديث خاا لةةيااياعي: يدول آشةيا وا  وا 

نم  ا حوى عالمية ي وج  الحفا  عل  العيحة معرا و عميقرا و طويرهاي.ليشت فقط دورم صديقة وا 
واع بر بالمقابل أن  ر يوجد  قدع ملموس في مو وع المقاطعة وال غط عل  قشراجيل ومواجرة أكثر 

ن كان أكد وجو  عدع قلفالرا.  فاعلية مب قشراجيل في أوروبا، وا 
ن خةيل  شةوية شياشةية  صةل بنةا قلة  ا فةا  وحال: الطرية  الشياشةي بةدأ بالبحةث عةن حةل شياشةي مة

حامةةة دولةةة 1967دولةةي رشةة عادة جةةزء مةةن وطننةةا، وهةةو ال ةةفة الغربيةةة ولةةزة ال ةةي اح لةةت العةةاع  ، وا 
فلشةةطينية علةة  هةةذ  اارا ةةي عاصةةم را القةةدس الشةةرحية، والحفةةا  الةةداجع علةة  حةة  شةةعبنا فةةي العةةودة 

 فاحات مب اإلشراجيليين، في  ل  ةوازن القةوى، لةع وأ اف:  وصلنا قل  أن ما وحعنا  من ا قل  بيد .
ن ف ةةةرة ال نفيةةةذ اح صةةةرت علةةة  أول عةةةامين مةةةن  وحيةةةب ار فةةةا ، خةةةيل ف ةةةرة رجةةةيس  يقومةةةوا ب نفيةةةذها، وا 

أن نشة عيد المةدن  1996قلة   1993الوزراء اإلشراجيلي قشح  رابين، وبال الي أمكن فةي ااعةواع مةن 
لةةةزة بكاملرةةةا، وأن نبةةةدأ فةةةي بنةةةاء مؤششةةةات الدولةةةة وب نميةةةة  الفلشةةةطينية فةةةي ال ةةةفة الغربيةةةة وحطةةةاع

وح    1996اح صادية فلشطينية والحصول عل  اع راف دولي. وب شلع ن نياهو الحكع من صف العاع 
يومنا هذا، ف ن هناك  صاعدام فةي المشةروع الصةريوني ارشة يطاني اإلحيلةي العنصةر   ةد الشةع  
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إلشراجيليون لع يعودوا عل  اش عداد ل نفيذ ار فا  ولع  عد الوريات و ابب شعث: بال الي، ا الفلشطيني.
فةي  ةل  ةردد عربةي ودولةي أي ةام، بال ةغط علة  قشةراجيل، وعلية  كةان  -قن كانت رالبةة  -الم حدة 

 طري  مقاطعة قشراجيل هو الطري  الشلمي لل غط عل  قشراجيل.
 19/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 من المنظمات اليهودية في المكسيك وفدا   ء عباسلقا تستهجن" الشعبية" .12

اش رجنت يالجبرة الشعبية ل حرير فلشةطيني، بشةدة اللقةاءات الشياشةية ال ةي  جريرةا : راجد رفي - لزة
القيادة الفلشطينية مب من مات يالحركة الصريونيةي، وال ي كان آخرها اش قبال الرجيس محمةود عبةاس 

 وفدام يروديام من المكشيك.
، الةةةرجيس عبةةةاس بةةةالوحف الفةةةور  للقةةةاءات ااحةةةد أمةةةسالبةةةت الجبرةةةة الشةةةعبية، فةةةي بيةةةان صةةةحفي، وط

ال طبيعيةةةة، مؤكةةةدة أنرةةةا ي لحةةة   ةةةررام بالغةةةام بالق ةةةية الفلشةةةطينية و عشةةةكفل اشةةة ر ارام بمشةةةاعر شةةةعبنا، 
 وبقرارات مقاطعة ارح يل ال ي  ح   باإلجماعي.

الةةةذ  يقةةةوع بةةة  محمةةةد المةةةدني رجةةةيس مةةةا يعشةةةمف  لجنةةةة وحةةةذرت الجبرةةةة الشةةةعبية يمةةةن الةةةدور الخطيةةةر 
ال واصةةةل مةةةب يالمج مةةةب ياإلشةةةراجيلييي، والةةةذ  ي فةةةاخر وبشةةةكل علنةةةي بلقاءا ةةة  وا صةةةار   مةةةب الكيةةةان 

 الصريوني، وأفراد الحركة الصريونية في العالع.
 19/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 من المنظمات اليهودية في المكسيك ا  وفد حول لقاء عباس" الشعبية"بيان  تستهجنمركزية فتح  .13

الجبرة الشعبية  أصدر  اللجنة المركزية لحركة يف حي عن اش رجانرا لما جاء في بيان  أعربت :راع هللا
 ل حرير فلشطين حول لقاء الرجيس محمود عباس وفدا من المن مات اليرودية في المكشيك.

حةةل  قلةة مةةب هةةذ  القةةوى يالرالبةةة فةةي ال وصةةل وحةةال النةةاط  الرشةةمي باشةةمرا قن الةةرجيس عبةةاس ال قةة  
 بن  برنامج  أنينري الصراع عل  حاعدة حرارات المجلس الوطني الفلشطيني في دورا   الم عاحبة منذ 

وح ةة  يومنةةا هةةذا، مةةرورا ببيةةان ارشةة قيل الةةذ   ةةي  اا  والقاجةةد الراحةةل  1974النقةةاط العشةةر عةةاع 
أمةةةاع المجلةةةس الةةةوطني الفلشةةةطيني فةةةي دور ةةة   1988مبر  شةةةرين الثةةةاني  نةةةوف 15ياشةةةر عرفةةةات يةةةوع 

ال اشةةعة عشةةرة فةةي الجزاجةةر وأكد ةة  حةةرارات الشةةرعية الدوليةةة القاجمةةة علةة  أشةةاس انشةةحا  قشةةراجيل مةةن 
حامة الدولة الفلشطينية المش قلة وعاصم را القدس الشرحيةي. 67جميب اارا ي المح لة عاع   وا 

عمةةةود الفقةةةر  للثةةةورة الفلشةةةطينية وحا ةةةنة الن ةةةال الةةةوطني وأ ةةةاف أن يحركةةةة يفةةة حي ال ةةةي  شةةةكل ال
الفلشةةةطيني منةةةذ انطيح رةةةا وح ةةة  اآلن،  حملةةةت علةةة  مةةةدى العقةةةود الما ةةةية شةةةيور مةةةن ارن قةةةادات 
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والرجمةةات ال ةةي حملةةت م ةةامين ال طةةاول علةة  حيادا رةةا وكوادرهةةا مةةن جانةة  حةةوى شياشةةية وفصةةاجل 
ا الشجاعة ثع وجدت نفشرا  لرث رل قاط ما  يشر لرا فلشطينية اصطفت  د شياشات يف حي وحرارا ر

 من قنجازات حقق را ف ح ببطورت أبناجرا وعمد را بدماء الشرداء جيي بعد جيلي.
وأكةةد النةةةاط  باشةةةع اللجنةةةة المركزيةةة لفةةة ح أن كةةةل أشةةةكال المواجرةةةة مةةب ارحةةة يل بمةةةا فيرةةةا الشياشةةةية 

عة أحر رةةا كةةل ااعةةراف الدوليةةة والمجلةةس الةةوطني واإلعيميةةة والجماهيريةةة وليرهةةا هةةي وشةةاجل مشةةرو 
ينكرهةةا علةة  حركةةة فةة ح فصةةيل أشاشةةي  ح رمةة  فةةي الشةةاحة  أنالفلشةةطيني فةةي كةةل دورا ةة  ور يعقةةل 

ليةة  حةةين قالفلشةةطينية كالجبرةةة الشةةعبية. وعبةةر عةةن اشةة نكار فةة ح للمنحةة  الةةذ  ا خةةذ  البيةةان المشةةار 
ة ورجةةيس لجنةةة ال واصةةل مةةب المج مةةب اإلشةةراجيلي  عةةرض لةةح  محمةةد المةةدني ع ةةو اللجنةةة المركزيةة

بشب  النشاطات ال ي حاع وما زال يقوع برا من أجل يد  الخزان من الداخلي، كما ورد في رواية القلع 
 الثاجر لشان كنفاني.

 18/9/2016القدس، القدس، 

 
 لى اتفاقإ لم يفض   رئيس لجنة االنتخاباتو مشعل بين قد الذي ع   االجتماع": الشرق األوسط" .14

حالت مصةادر فلشةطينية مطلعةة لةةيالشر  ااوشةطي قن ارج مةاع الةذ  عقةد فةي : كفاح زبون - راع هللا
المركزيةة  الدوحة بين رجيس المك   الشياشي لحماس خالد مشعل وحنا ناصر رجيس لجنة ارن خابةات

نمةا كةان  شةاوريما حةول قمكانيةة عقةد ارن خابةات واح مةار ت حةرار محكمةة العةدل لع يفةض قلة  ا فةا  وا 
 حطاع لزة. العليا ال ي كانت جمدت ارن خابات شابقما ودور المحاكع في

وبحشةة  المصةةادر فةة ن حمةةاس أبلغةةت لجنةةة ارن خابةةات بأنرةةا شةة ن  ر حةةرار المحكمةةة ومةةن ثةةع  علةةن 
فة قجراء ارن خابات في ال ة موحفرا وذلك في شيا  عدع اش بعادها أن يكون حرار المحكمة العليا هو

 و أجيلرا في لزة والقدس ما شيكون ل   داعيات كبيرة بالنشبة للحركة وحرار مشارك را.
الحةةةالي  21ويف ةةةرض أن  صةةةدر محكمةةةة العةةةدل العليةةةا فةةةي راع هللا حةةةرامرا نراجيمةةةا بشةةةأن ارن خابةةةات فةةةي 

 ةي المحةاكع فةي حطةاع لةزة ال بعدما جمد را حبةل أشةبوعين بشةب  عةدع قجراجرةا فةي القةدس وعةدع  م ةب
  شيطر عليرا حماس بارع راف الق اجي والقانوني.

 19/9/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
عالنها عودة هنية مجددا   سيناريوهان ":رأي اليوم" .15  فور وصوله قطر لغزة وراء تراجع حماس وا 

ح   اللح ة ر يعرف الشب  الحقيقي الذ  دفب حركة حماس باإلعين بعد  أخير  خاا: –راع هللا 
حوالي ااشبوعين، عن عدع وجود نية لناج  رجيس المك   الشياشةي قشةماعيل هنيةة للمكةوث فةي داع 
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العاصمة القطريةة الدوحةة، وحةرار  بةالعودة مةن جديةد لبحامةة بمنزلة  فةي مخةيع الشةاطئ ليججةين لةر  
مدينةةة لةةزة، ليةةر أن اإلعةةةين المفةةاجئ لقيةةادة حمةةةاس عةةن عةةودة الرجةةةل، دفةةب بشةةيناريوهان جديةةةدان 

 لواجرة، ا خذا بعد خروج هنية قل  رحلة الحج حبل أشبوعين  قريبا.ل
وف ح الكشف عن عودة هنية من جديد قل  لزة، البا  أماع الكثير من ال شةاؤرت، ومنرةا  أجيةل عقةد 
ارن خابات الداخلية لحركة حماس، فالحركة قل  جان  كشفرا عن عودة هنية بعد زيارة حطةر، أعلنةت 

بةاإلعين  قنرةا شة قوعأن  من المبكر الحديث عن ارن خابات الداخلية لرا، وحالت  في بيان رشمي لرا
وفةةي ال صةةريح الصةةحفي ان قةةدت حركةةة حمةةاس بشةةكل علنةةي  عمةةا ي علةة  بةةذلك فةةي الوحةةت المناشةة .

الةةدك ور أحمةةد يوشةةف أحةةد حاد رةةا الشياشةةيين، الةةذ  عمةةل شةةابقا مشةةاعدا شياشةةيا لرنيةةة، بعةةد كشةةف 
أول العةاع المقبةل، فةي خطةوة فرمةت  قنرةا شة عقدار ارن خابةات الداخليةة ال ةي حةال الرجل شيجا من أشةر 

بةةأن الحركةةة ر  ريةةد احةةد الخةةوض فةةي هةةذا الملةةف، قذ وجةةدت نفشةةرا بعةةد  صةةريحات يوشةةف مطالبةةة 
إلصدار بيان رشمي  نفي ب  بشكل لير مقنب شب   أجيل ارن خابات ال ةي عةرف أنرةا شة عقد خةيل 

 اء مدة أربب شنوات عل  ارن خابات ااخيرة حش  دش ور الحركة.أشرر، بشب  انق 
 صةريحا   ر    ةمن الموحةف الرشةمي  قنحماس من بةا  ال شةكيك فةي روايةة الةدك ور يوشةف حالةت 

 المع مد في مؤششات الحركة القيادية، حيث حالت أن  ر يعبر عن هذ  المؤششات.
ل مةةن فر ةةية ا خةةاذ حمةةاس حةةرارا بشةةكل شةةريب خةةيل فةةي  ةةل عةةدع ال قليةةأمةةا الشةةيناريو الثةةاني فجةةاء 

ااياع القليلة الما ية، أ  بعد خروج هنيةة مةن لةزة، يق ةي ب رجةاء ارن خابةات الداخليةة، حيةث كةان 
مةةن شخصةةيات مطلعةةة داخةةل ” رأ  اليةةوع“شةةببا فةةي عةةودة الرجةةل، هنةةاك معلومةةات وصةةلت لمشةةامب 

ارن خابات الداخلية ومشارك   فيرا، ليخرج من جدد  الحركة،  ربط حرار عودة هنية قل  لزة، ب ر يبات
بعةد المشةةاركة وفةوز  الم وحةةب علةة  لةرار المةةرة الشةابقة بةةأعل  ااصةةوات، حاجةدا جديةةدا بةدر مةةن مشةةعل 

وفةةي أروحةةة حمةةاس هنةةاك مةةن  ”.الدوحةةة“قلةة  مركةةز اإلدارة ” لةةزة“مةةن مركةةز الحركةةة وثقلرةةا الرشةةمي 
ة،  ةةمن  ر يبةةات شةة مرد إلحام ةة  فةةي الخةةارج، حةةين ين خةة  يؤكةةد أن هنيةةة شةةيخرج مةةن جديةةد مةةن لةةز 

 حاجدا جديدا ل مكين  من شرولة ال حركات والزيارات الخارجية المناطة بزعيع الحركة.
 18/9/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 48 الـ أراضي تطال ناشطي وقياديي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في اعتقاالتحملة  .16

الشةةرطة اإلشةةراجيلية، نفةةذت فجةةر يةةوع ، أن رامةةي حيةةدر، نقةةيم عةةن 18/9/2016 ،48عــرب نشةةر موحةةب 
بةةةارزين  وناشةةةطين، حملةةةة مةةةداهمات واع قةةةارت واشةةةعة طالةةةت العديةةةد مةةةن حيةةةادات 2016 9 18 ااحةةةد
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يال جمب الوطني الةديمقراطيي بيةنرع رجةيس ال جمةب، بةزعع مخالفةة حةانون ااحةزا ، وهةو مةا نفةا   بحز 
 ال جمب جملة و فصيي.

ومن بين المع قلين: رجيس الحز ، عوض عبد الف اح، ااشةير المحةرر مخلةا برلةال، ع ةو بلديةة 
شفاعمرو، مراد حداد، ناج  رجيس بلديفة شخنين، مني  طربي ، ع و بلديفة الطيرة، حشني شةلطاني، 
 عز الدين بدران، لولو ط ، صمود ذيا ، جمةال دحةة، قيةاد خييلةة، محمةد طربية ، عمةار طة ، عةوني
بنا، رياض أبو مخ، يوشف حشن، حصةي زامةل، أحمةد أبةو عمةار، ناجة  رجةيس بلديفةة أع الفحةع، وشةاع 

 ححاوش، حنين قلباريفة، باإل افة قل  محمد أبو شيمة.
ي قن يهةذ  ارع قةةارت 48وحةال أمةين عةةاع حةز  ال جمةب الةةوطني الةديمقراطي امطةانس شةةحادة لةةيعر  

مخالفةةات ماليةةة، مةةن أجةةل  رهيةة  الحةةز  و جةةريع عملةة   جةةاءت علةة  خلفيةةة شياشةةية وا ةةحة بغةةيف
الشياشي، و ردف كذلك قل   رهي  القاعدة الشبابية الواشعة في ال جمةب مةن أجةل ثنةيرع عةن الن ةال 

وأ اف شحادة أن الشةلطات اإلشةراجيلية يشةنت فةي الشةاب  حملةة عا يةة علة   والعمل لخدمة شعبرعي.
ني  عن الن ةال، للف رةا بمخالفةات أمنيةة وأخةرى جناجيةة، لكنرةا ال جمب الوطني الديمقراطي ل رهيب  وث

لع  نجح، ولن  نجح هةذ  المةرة كةذلكي.  واع بةر أن أشةلو  ارع قةال هةذ  المةرة يو ةح ينرةج ال رهية  
الذ  ان رج   الشرطة، ففي مرات شابقة  ع اع قال أع اء أحزا  أخرى  حت ادعاء مخالفات ماليةة، 

 بذات ااشلو  ولع  داهع الوحدات الخاصة المنازل في من صف الليلي. لكن لع  كن ارع قارت 
وفةةي  عليةة  صةةادر عةةن مك بةة  الشياشةةي، نفةة  ال جمةةب جملةةة و فصةةييم كةةل الةة رع ال ةةي  ناحل رةةا وشةةاجل 

أن يهذ  ارع قارت ال عشةفية  اإلعيع، مؤكدام أنرا  رع مخ لقة ور أشاس لرا من الصحة، وجاء أي ام 
دة فةةي شلشةةلة الميحقةةات الشياشةةية، ال ةةي ي عةةرض لرةةا ال جمةةب، فةةي محاولةةة شةةلطوية هةةي حلقةةة جديةة

مكشوفة للنيل من دور  الوطني والديمقراطي. وفي كل مرة  قوع الشلطة وأذرعرا بةاخ راع واخة ي   رةع 
 جديدة إللصاحرا بال جمب ل ر  العمل الوطني في الداخل عامةي.

شةةةةراجيلي، والجبرةةةةة الديمقراطيةةةةة للشةةةةيع والمشةةةةاواة، حملةةةةة اشةةةة نكر الحةةةةز  الشةةةةيوعي اإلومةةةةن جر ةةةة ، 
وجةةاء فةةي بيةةان أصةةةدر   نشةةطاء فةةي حةةز  يال جمةةب الةةوطني الةةديمقراطيي. ارع قةةارت ال عشةةفية  ةةدف 

حراطيةةة للشةةيع والمشةةاواة، فةةي خ ةةاع اج ماعةة  مشةةاء ااحةةد، أن يالحةةز  الشةةيوعي و مك ةة  الجبرةةة الديم
ف رما المطل  للمشاس بحريةة العمةل الشياشةي، يةدعوان قلة   عمية  والجبرة الديمقراطية قذ يؤكدان ر 

الوحةةةةدة الكفاحيةةةةة للجمةةةةاهير العربيةةةةة و عزيةةةةز الن ةةةةال اليرةةةةود  العربةةةةي المشةةةة رك فةةةةي مواجرةةةةة هةةةةذ  
 الشياشات الشلطويةي.

مددت أمةس اع قةال نحةو  محاكع قشراجيلية ، أنالناصرة، نقيم من 19/9/2016 ،الحياة، لندنوأ افت 
ناشطي حز  يال جمب الوطني الديموحراطيي كانت حوات كبيرة من الشرطة دهمةت بيةو رع فةي  من 20
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شةةاعات الفجةةر واع قلةة رع بشةةبرة  حويةةل مبةةالة ماليةةة كبيةةرة قلةة  صةةندو  الحةةز  بشةةكل منةةاف  للقةةانون 
 ويمن خيل  نفيذ مخالفات في الغش وارح يالي.

رجةيس  ، أنوديب عواودة ،الناصرةعن مراشلرا في ، نقيم 19/9/2016 ،القدس العربي، لندنوجاء في 
، وشةةدد علةة  وجةةود ار رامةةات اإلشةةراجيلية لحةةز  يال جمةةبيك لةةة ال جمةةب الناجةة  جمةةال زحالقةةة دحةةض 

مبالغات مفرطة في مزاعع الشرطة، م رما الشةلطات اإلشةراجيلية بمحاولةة قشةكات كةل صةوت معةارض 
واإلشةةيمية فةةي الةةداخل الفلشةةطيني علةة  اشةة نكار  لبجمةةاع الصةةريوني. وأجمعةةت الفعاليةةات الوطنيةةة

 ارع قارت، واع بر را ميحقة شياشية بردف  طويب و دجين فلشطينيي الداخل.
فةي مةؤ مر صةحافي، بشةدة علة   48وحملت لجنة الم ابعة العليا الريجة ال مثيليةة العليةا داخةل أرا ةي 

ة وا عطاجرةةا أبعةةادا أكبةةر مةةن حجمرةةا. وشةةدد اإلجةةراءات اإلشةةراجيلية، وا رم رةةا بمحاولةةة   ةةخيع ال رمةة
رجيشرا محمد بركة عل  النوايا اإلشراجيلية الكيدية. وحال قن من يش ح  مداهمات منازل في من صةف 
الليل هو رجيس حكومة قشراجيل بنيامين ن نياهو الذ   حوع حول  شبرات ب جاوزات ماليةة كثيةرة. وأكةد 

يي الةداخل، محةذرا مةن أن  كةون هةذ  مقدمةة لح ةر الحةز  أن ارع قارت  شكل اع داء عل  فلشةطين
 عل  لرار الحركة اإلشيمية بقيادة الشيخ راجد صيح في مطلب العاع الحالي.

وأكةةد ع ةةو المشةة ركة الناجةة  مشةةعود لنةةايع لةةةيالقدس العربةةيي أن هةةذ  الحملةةة  نةةدرج  ةةمن المخطةةط 
  لصةةالح أجنةةدة شياشةةية حكوميةةة  ريةةد الحكةةومي اليمينةةي إلحصةةاء العمةةل الشياشةةي الةةوطني ومحاصةةر 

العةةودة لعصةةر العربةةي الجيةةد هةةو المنصةةاع للشياشةةات الحكوميةةة. واع بةةر أن الحملةةة اامنيةةة المشةةعورة 
عليةة  وعلةة  مؤششةةا  ، حملةةة اشةة رداف لكةةل الجمةةاهير العربيةةة وأحزابرةةا وحركا رةةا الشياشةةية وعملرةةا 

اايةةد  قزاء الميحقةةة الشياشةةية والعةةدوان الفاشةةي الشياشةةي. و ةةابب يلةةن  قةةف القاجمةةة المشةة ركة مك وفةةة 
 الذ  ي عرض ل  ال جمبي. ودعا لرا الصفوف للوحوف في وج  هذ  الشياشة الفاشية العدوانية.  

 
 "إسرائيل"لغاء حق العودة والقدس عاصمة إلبيد يطرح رؤيته السياسية وعلى رأسها  .17

، رؤي ةةة  2016 9 18 جير لبيةةةد، مشةةةاء ااحةةةديةةةا اإلشةةةراجيليطةةةرح زعةةةيع حةةةز  هنةةةاك مشةةة قبل  :راع هللا
كمةةا  شةةير اشةة طيعات  يقشةةراجيليالشياشةةية فةةي حةةال نجةةح حزبةة  فةةي الشةةيطرة علةة  زمةةاع الحكةةع فةةي 

بالمنافشة عل  رجاشة الوزراء وحيادة دفة الحكع من خيل ال نافس القو  مةب المرشةحين  الرأ ، م عردام 
 اآلخرين خيل ارن خابات المقبلة.

نقةةةةاط  شةةةةمل العيحةةةةات الداخليةةةةة والخارجيةةةةة والصةةةةراع مةةةةب  7د خطةةةةة شياشةةةةية مكونةةةةة مةةةةن وحةةةةدع لبيةةةة
فةةي قحةةداها لفةة ح عيحةةات مةةب الشةةعودية ومصةةر ودول الخلةةيج وجميةةب الةةدول ال ةةي  الفلشةةطينيين، داعيةةام 

كمةةا أشةةار قلةة  أن خط ةة   ع مةةد علةة   حشةةين ااو ةةاع فةةي لةةزة مقابةةل نةةزع شةةيح   نةةاهض قيةةران.
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ينية فيرا، كخطةوة أولة  فةي عمليةة طويلةة  شةمل ارنفصةال عةن الفلشةطينيين ب حامةة المن مات الفلشط
دولةةة لرةةع منزوعةةة الشةةيح مةةب وجةةود  ر يبةةات أمنيةةة مشةةددة يشةةمح مةةن خيلرةةا العمةةل بحريةةة للجةةيش 

، وأن ي ع قلغةاء حة  العةودة يقشراجيلياإلشراجيلي في كل مكان، وأن  كون الك ل ارش يطانية جزءا من 
  . كما حال.يقشراجيلةيقشيع القدس ال ي ش بق  عاصمة موحدة لومنب  

و طر  في خط   الشياشية ل حشين العيحات مب الوريات الم حدة اامريكية باع بارهةا الحليةف ااول 
، و طةةةوير العيحةةةات مةةةب دول أوروبةةةا. باإل ةةةافة لق ةةةايا داخليةةةة   علةةة  بالو ةةةب الشياشةةةي يقشراجيلةيلةةة

عي فةةي قشةةراجيل وعقةةد جلشةةة موحةةدة لجميةةب حةةادة ااحةةزا  اإلشةةراجيلية لحةةل كةةل وارح صةةاد  وارج مةةا
 الق ايا الخيفية. 

 19/9/2016 ،القدس، القدس
 
 منتقدي رزمة المساعدات األمريكية: لم ي عرض علينا أبدا  مبلغ أكبر علىنتنياهو يرد  .18

يةةةاهو، أمةةةةس، عةةةن رزمةةةةة يأ.ف. ي: دافةةةةب رجةةةيس الةةةةوزراء اإلشةةةراجيلي بنيةةةةامين ن ن-القةةةدس، واشةةةنطن 
كةان يمكةن أن  حصةل  يقشةراجيليبعةد أن اع بةر خصةوم  أن  يقشراجيلةيالمشاعدات اامريكية الجديةدة لة

وحةال ن نيةاهو، أمةس، فةي بةدء ارج مةاع  عل  رزمة أكثر شةخاء لةو لةع يقةع ب ل ةا  البيةت اابةيض.
وريات الم حدة ا  دولة فةي ااشبوعي لحكوم  : يهذ  هي أكبر رزمة من المشاعدات ال ي  قدمرا ال

  اريخرا، وهذ  ار فاحية  شكل دلييم عل  عم  وم انة العيحات بين قشراجيل والوريات الم حدةي.
وأكد ن نياهو، أمس، أن  يلع يعرض علينا أبدام مبلة أكبر. لع يعةرض علينةا ح ة  دورر ق ةافي واحةد، 

ووصةف ن نيةاهو هةذ  ال صةريحات  ف ةراءاتي.ولع  عةرض علينةا  كنولوجيةات خاصةة. هةذ   شةويرات وا
 بأنرا ينكران للجميل حيال أكبر وأف ل صديقة لنا وهي الوريات الم حدةي.

 19/9/2016 ،األيام، رام هللا
 
 بيل األعياد اليهوديةالقبضة األمنية في القدس ق   بتشديدنتنياهو يأمر  .19

 شةراجيلي بنيةامين ن نيةاهو، مشةاء يةوع ااحةدأحر رجةيس الةوزراء اإل : رجمة يالقدسي دوت كوع -راع هللا 
اامنيةةةة فةةةي مدينةةةة القةةةدس المح لةةةة وخاصةةةةم البلةةةدة  اإلجةةةراءات، شلشةةةلة قجةةةراءات ل شةةةديد 2016 9 18

وبحش  وشاجل قعيع عبرية، ف ن ن نياهو أحر اع ماد مجموعةة مةن  القديمة ومحيط المشجد ااحص .
ل قيةةةيع ااو ةةةاع فةةةي أعقةةةا  شلشةةةلة  ااحةةةد   يةةةوعاإلجةةةراءات اامنيةةةة فةةةي أعقةةةا  اج مةةةاع أمنةةةي عقةةةد

 ااخيرة في القدس وال فة. ااحداث
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وأمةةةر ن نيةةةاهو ب عزيةةةز  واجةةةد حةةةوات الشةةةرطة اإلشةةةراجيلية فةةةي البلةةةدة القديمةةةة ومحةةةيط المشةةةجد ااحصةةة  
وال صةةةةرف بحةةةةزع  ةةةةد مةةةةا حةةةةال عنرةةةةا يأ  محاولةةةةة رن رةةةةاك الن ةةةةاعي، و عزيةةةةز حةةةةوات الجةةةةيش حةةةةر  

وحةةرر ن نيةةاهو يمنةةب مواصةةلة أع ةةاء الكنيشةةت  الطةةر  ال ةةي يمةةر برةةا المشةة وطنون.ات وفةةي عمر المشةة 
ووزراء حكوم   من اح حاع المشجد ااحص  في هذا الوحت الحشاسي، وزيةادة النشةاط  ةد يال حةريض 
الفلشةةةطينيي عبةةةر شةةةبكات ال واصةةةل ارج مةةةاعي وي وشةةةيب ال عةةةاون مةةةب فيشةةةبوك لمحاربةةةة أ  مح ةةةوى 

ياهو ب شكيل فري  لةيارش جابة عند ال رورةي لمواجرة ما وصف  يال  ليل فيمةا وأوعز ن ن  حري يي.
 ي عل  بالشياشة اإلشراجيلية في المشجد ااحص ي. 

 18/9/2016 ،القدس، القدس
 

 الفلسطينية في األسابيع المقبلة الهجماتتتوقع زيادة  "إسرائيل" .21
 قةديرات الجةيش ، أن برهوع جرايشةي ،لناصرةا، نقيم عن مراشلرا في 19/9/2016 ،الغد، عم اننشرت 

اإلشراجيلي، ال ي نشر را وشاجل اإلعيع اإلشراجيلية، حالت قن ال وحعات  شير قل  ار فاع العمليات في 
أك ةةةوبر المقبةةةل، خةةةيل ف ةةةرة   ، وخاصةةةة فةةةي شةةةرر  شةةةرين ااولفةةةي ال ةةةفة الغربيةةةة ااشةةةابيب المقبلةةةة

جةةةراءات ليحةةة يل، مثةةةل القيةةةود علةةة  دخةةةول المشةةةجد قرةةةا مةةةن ااعيةةةاد العبريةةةة، ن ةةةرا لمةةةا ي رافةةة  مع
 ااحص  المبارك، وفرض قليحات م عددة عل  ال فة.

نةة   وحالةةت صةةحيفة يهةةآر سي اإلشةةراجيلية، قن جةةيش ارحةة يل حةةرر قرشةةال ك يبةةة يكفيةةري قلةة  ال ةةفة، وا 
رحةة يل. وأ ةةافت وعشةةية ااعيةةاد العبريةةة فةةي الشةةرر المقبةةل، ي وحةةب أن يكةةون  عزيةةز آخةةر لقةةوات ا

الصةةحيفة، نقةةةي عةةن مصةةةادرها العشةةةكرية، قنةة  قذا  بةةةين أنةةة   وجةةد موجةةةة عمليةةةات أخةةرى فةةةي منطقةةةة 
  المدينة ومنطق را. قل الخليل، ف ن الجيش شيرشل المزيد من القوات 

وحال المحلل العشكر  فةي صةحيفة ييةديعوت أحرنةوتي الةيكس فيشةمان، قنة  يينبغةي ارع ةراف بحقيقةة 
في جراز اامن ر يمكن  أن يشرح لماذا اندلعت العمليات في نراية ااشبوع ااخير، بالذات  أن أحدا

موجة خمةس عمليةات م واصةلة فةي منةاط  مخ لفةة. ولكننةا مةرة أخةرى  لقينةا  ةذكيرا بحقيقةة أن الرةدوء 
فةةةي ال ةةةفة مةةةؤخرا هةةةو هةةةدوء وهمةةةي،  ح ةةة  لريةةة  يع مةةةل لجيةةةل شةةةا  مشةةة عد ان يخةةةرج لعمليةةةات 

 ي.   حية
الجنةةةةرال فةةةةي جةةةةيش ارح يةةةةاط ، أن رامةةةةي حيةةةةدر، نقةةةةيم عةةةةن 18/9/2016 ،48عــــرب وأ ةةةةاف موحةةةةب 

اإلشةةراجيلي، قي ةةان دنغةةوط، حةةال قن انخفةةاض عةةدد العمليةةات فةةي ال ةةفة الغربيةةة والقةةدس ر يعنةةي أنرةةا 
  عل  وشك ارن راء، واع بر أن العمليات ال ي ينفذها الفلشطينيون يلن  ن ري أبدامي.
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نغةةوط، الةةذ  عمةةل منشةةقام لعمةةل الحكومةةة فةةي ال ةةفة الغربيةةة، قن ار فةةاع و يةةرة العمليةةات فةةي وحةةال د
ااشةةةبوع ااخيةةةر كةةةان شةةةببرا عةةةدد اإلصةةةابات خةةةيل المواجرةةةات بةةةين الشةةةبان والجنةةةود فةةةي ااشةةةابيب 
ااخيةةرة، ال ةةي كانةةت  عقةة  كةةل اج يةةاح أو مداهمةةة لقريةةة أو مدينةةة، وذكةةر أن يالعمليةةات مبنيةةة علةة  

 س حا ل يجر حا ل، وااجواء في الشلطة الفلشطينية شاهمت في ذلكي.أشا
 
 الحرب على أكثر من جبهة تحاكيتبدأ مناورات عسكرية  "إسرائيل" .21

راع هللا: كشفت صةحيفة ييشةراجيل هيةوعي عةن أن الجبرةة الداخليةة اإلشةراجيلية بةدأت أمةس ااحةد منةاورة 
ي  صةةافرات اإلنةةذار يةةوع الثيثةةاء فةةي مخ لةةف حوميةةة كبيةةرة  حمةةل اشةةع يصةةمود راشةةخي وش شةةمل قطةة

بنةةةاء علةةة  جةةةدول مواعيةةةد اإلنةةةذار للمةةةواطنين. وش شةةةارك فةةةي المنةةةاورات حةةةوات الجبرةةةة  يالةةةبيديأنحةةةاء 
الداخليةةة وشةةبكات الطةةوارم القوميةةة والشةةلطات المحليةةة و ن يمةةات اإلنقةةاذ واامةةن والجرةةاز ال عليمةةةي 

طةةةي  صةةةواريخ مكثةةةف علةةة  وشةةةي ركز ال ةةةدري  علةةة وجرةةةات رشةةةمية وخاصةةةة.   الحةةةر  الشةةةاملة وا 
صةةابة منشةةآت البنةة  ال ح يةةة القوميةةة وهجمةةات شةةايبر وانريةةار شةةبكات الكرربةةاء  ال جمعةةات الشةةكانية وا 
وار صارت وحةارت  شة خدع فيرةا المةواد الخطيةرة وليرهةا. وفةي ااشةبوع ذا ة  شة جر  القيةادة العامةة 

 جبرات.  دريبا كبيرا يحاكي اندرع حر  عل  عدة
 19/9/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 ليك يهدد بكسر قرار نتنياهو واقتحام األقصىجالمتطرف  .22

ع ةةو حةةز  الليكةةود فةةي الكنيشةةت،  ،ليةةكجهةةدد اليمينةةي الم طةةرف يرةةودا  :رجمةةة خاصةةة  -راع هللا 
ع ةاء مشاء أمس ااحد، بكشةر حةرار رجةيس الةوزراء اإلشةراجيلي بنيةامين ن نيةاهو بشةأن مواصةلة منةب أ 
وحةةةال  الكنيشةةةت ووزراء حكوم ةةة  مةةةن اح حةةةاع المشةةةجد ااحصةةة  بشةةةب  حشاشةةةية ااو ةةةاع الميدانيةةةة.

، لكةةةن ر يمكةةةن أن يشةةأح رع القةةةرار حاليةةةام  ،فةةةي  صةةةريحات نقلرةةةا موحةةب القنةةةاة العبريةةةة الشةةةابعة ،ليةةكج
 ونيي.هذا القرار الغير حان ، وشوف نن ر في ا خاذ قجراءات  دف  ش مر هذ  اإلجراءات طوييم 

 19/9/2016 ،القدس، القدس
 
 ة "عمونا"عمر وزراء يعارضون إخالء مست 9بينهم نائبا  عن حزب الليكود  25 :القناة السابعة .23

عةن حةز  الليكةود بيةنرع وزراء فةي حكومةة ارحة يل عري ةة  ناجبةام  25وحةب  : رجمة خاصة -راع هللا 
والعمةةل علةة  قحةةرار حةةانون يال ن ةةيعي الخةةاا  ة عمونةةا المقامةةة حةةر  مدينةة راع هللا،عمر لمنةب قخةةيء مشةة 

، 2016 9 18 وأفاد موحب القناة العبرية الشابعة، صةباح يةوع ااحةد ات مماثلة.عمر بمنب قخيء أ  مش 
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ة المقامةةةةة علةةةة  أراض  عمر بةةةةأن مجموعةةةةة مةةةةن المشةةةة وطنين يشةةةةرفون علةةةة  حملةةةةة لمنةةةةب قخةةةةيء المشةةةة 
حةةةرارا  2014   ديشةةةمبرعليةةةا فةةةي كةةةانون ااولفلشةةةطينية خاصةةةة، وال ةةةي أصةةةدرت محكمةةةة ارحةةة يل ال

 .2016بردمرا خيل عامين، أ  حبل نراية 
فةةي حةةز  الليكةةود  مشةةؤورم  25وأو ةةح الموحةةب، أن هةةذ  المجموعةةة صةةالت العري ةةة ال ةةي وحةةب عليرةةا 

وزراء فةةي الحكومةةة، لمنةةب قخةةيء عمونةةا و عةةويض الفلشةةطينيين، وفقةةا لقةةانون يال ن ةةيعي الةةذ   9بيةةنرع 
 قةةةديع  عةةةويض مةةةالي لمةةةن بنيةةةت المشةةة وطنات علةةة  أرا ةةةيرع الخاصةةةة، مةةةا يشةةةمح ببقةةةاء  لةةةك ي ةةةيح 
 ات.عمر المش 

 18/9/2016 ،القدس، القدس
 

 لن يتعايشوا مع المستوطنين الفلسطينيونيوسي ميلمان:  .24
ك   معل  ومحلل الشؤون اامنية في صحيفة معاريف يوشي ميلمان، يةوع  : رجمة خاصة -راع هللا 
فةةي الصةةحيفة حةةول عةةودة العمليةةات الفلشةةطينية للواجرةةة بعةةد ف ةةرة أشةةابيب  ، مقةةارم 2016 9 18 ااحةةد

وحةةال  طويلةةة مةةن الرةةدوء، مع بةةرا ذلةةك دلةةيي علةة  أن الفلشةةطينيين لةةن يقبلةةوا العةةيش مةةب المشةة وطنين.
ميلمةةةةةةان، قن الفلشةةةةةةطينيين ر يقبلةةةةةةون بوجةةةةةةود ارحةةةةةة يل، ور يمكةةةةةةن أن ي عايشةةةةةةوا معةةةةةة  ومةةةةةةب وجةةةةةةود 

واع بر أن عودة الرجمات  ش وطنين، ومب انريار رو ين الحياة، في  ل  روف اح صادية صعبة.الم
والعمليةةات الفلشةةطينية للواجرةةة مجةةددا بعةةد ف ةةرة طويلةةة مةةن الرةةدوء النشةةبي يشةةير قلةة  أن  لةةك الموجةةة 

يةةد شةة عود ل ك شةة  زخمةةا أكبةةر خةةيل عطلةةة ااعيةةاد اليروديةةة فةةي ل ةةون ااشةةبوعين المقبلةةين، مةةا يز 
 القل  في ااوشاط اامنية والعشكرية من أن يموجة اإلرها ي ش   اعف بي شك.

 18/9/2016 ،القدس، القدس
 
 يزنكوت يطمئن دروز الجوالن: "إسرائيل ال تجري أي اتصال مع تنظيمات المتمردين إلسقاط األسدآ .25

طاجفةةةة الدرزيةةةة فةةةي يزنكةةةوت، مةةةب حةةةادة الآلةةةاد   ، ةةةل أبيةةة : اج مةةةب رجةةةيس أركةةةان الجةةةيش اإلشةةةراجيلي
الجورن الشرحي.  ، ليطمجنرع أن الجيش شير ع بمصير الدروز الشوريين في بلدة الخ ر فييقشراجيلي

ي  حةذرهع مةن ةوأبلغرع بأن رشاجل حازمة صةدرت مةن  ةل أبية  ووصةلت قلة  يكةل المعنيةين فةي شةوري
  أ  مشاس بالدروز.

يمةةات الم مةةردين الم طةةرفين الناشةةطين فةةي يزنكةةوت قن يقشةةراجيل ر  جةةر  أ  ا صةةال مةةب  ن آوحةةال 
يلع يطرأ أ   غييةر علة   إلشقاط ن اع ااشد، لكنرا  عرف كيف  وج  الرشاجل قليرعي. وأكد أن  ةشوري
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، وال ةةةي   شةةع بةةةال فرج مةةن بعيةةةد وال ةةدخل عنةةةدما ي ةةطرها اآلخةةةرون ةالشياشةةة اإلشةةراجيلية  جةةةا  شةةوري
 لذلكي.

مةةاع بةةالزعيع الروحةةي للطاجفةةة الدرزيةةة الشةةيخ موفةة  طريةةف يزنكةةوت قلةة  حريةةة جةةولس ليج آووصةةل 
م قاعةدين. وحةد اشة مب قلة  شةكاوى  ووجراء الطاجفة، ورؤشاء المجالس المحلية الدرزية و باط دروز

بالوحوف مب بعض حوى المعار ة ال ةي  نكةل بالةدروز، وبشةكل خةاا يجبرةة  يقشراجيليلا بة   رع 
لمنطقةةة الشةةمالية فةةي الجةةيش اإلشةةراجيلي، أفيةةف كوخةةابي، ورجةةيس يزنكةةوت، ومعةة  حاجةةد اآالنصةرةي. ورد 

ا صةةةال بةةةين  حشةةةع القةةةوى البشةةةرية فةةةي القيةةةادة العامةةةة، الجنةةةرال حجةةةا  طوبولنشةةةكي، أنةةة  ر يوجةةةد أ 
يزنكوت، وكما فعل وزير الةدفاع الشةاب  آوالك اج  اإلشيمية الم طرفة، عل  حد حول . لكن  يقشراجيلي

ميليشيات محليةة فةي الجةورن الشةور ،  قشراجيل  حاف  أحيانا عل  ا صال مبموشي  يعلون، أكد أن ي
 ر  ع بر م طرفة؛ ل مان الردوء عل  الحدودي.

 19/9/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 
 تحذير من تراخي األمن اإلسرائيلي على حدود مصر .26

ر ر  ح ة  بةذات حذرت صحيفة مكور ريشون من أن البلةدات اإلشةراجيلية المحاذيةة للحةدود مةب مصة
الرعايةةةة اامنيةةةة ال ةةةي  ح ةةة  برةةةا مثيي رةةةا الميصةةةقة للحةةةدود مةةةب حطةةةاع لةةةزة رلةةةع أن  ن ةةةيع الدولةةةة 

 لبشراجيليين عل  الحدود المصرية. مرددام  اإلشيمية و ن يع القاعدة يع بران خطرام 
لية هةةةع مةةةن وأشةةار الكا ةةة  فةةي الصةةةحيفة زجيةةف كةةةاع قلةة  أن العديةةةد مةةن شةةةكان  لةةك البلةةةدات اإلشةةراجي

 2005المشة وطنين الةذين  ةةع قخيؤهةع مةن حطةةاع لةزة فةي قطةةار خطةة ارنفصةال أحةةاد  الجانة  عةةاع 
 ال ي نفذها رجيس الحكومة اإلشراجيلية الراحل أرييل شارون.

وأو ح أن  لك البلدات مقامة عل  مناط  كةان يف ةرض  شةليمرا للفلشةطينيين فةي قطةار خطةة  بةادل 
 طاحة برذ  الخطة من جدول ااعمال اإلشراجيلي.اارا ي، حبل أن   ع اإل

 19/9/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
  
 مواقع على اإلنترنت لمالحقة "إسرائيلـ"مؤتمر ب .27

ةةة  الكا ةةة  نةةةداف شةةةرلا  فةةةي صةةةحيفة يقشةةةراجيل اليةةةوعي، بوصةةةول العديةةةد مةةةن خبةةةراء ال كنولوجيةةةا  رحف
 باحةث معرةا بشةأن منةب اشة خداع الصةفحات حبةل أيةاع، لل يقشةراجيليوشبكات ال واصةل ارج مةاعي قلة  

وكشف النقا  عن أن هنةاك  وجرةا  .يقشراجيلي اإللك رونية في ال حريض عل  العمليات المشلحة  دف 
و لةةةك الشةةبكات إلن ةةةاج مةةةا يمكةةةن وصةةف  بقةةةاموس للكلمةةةات المف احيةةة ال ةةةي يمكةةةن مةةةن  يقشةةةراجيليبةةين 
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 يقشةةةراجيليوأشةةةار قلةةة  أن مدينةةةة هر شةةةيليا شةةةمال  خيلرةةةا ال عةةةرف علةةة  النوايةةةا المعاديةةةة لمةةةن يك برةةةا.
وصةةةول مجةةةات البةةةاحثين والخبةةةراء علةةة  مشةةة وى العةةةالع، بةةةدعوة مةةةن المعرةةةد اإلشةةةراجيلي  شةةةردت مةةةؤخرام 

اإلرهةةةةةا ، وكةةةةةان ممةةةةةن ح ةةةةةر مشةةةةؤولون قشةةةةةراجيليون ودوليةةةةةون فةةةةةي مجةةةةةال اامةةةةةن  للشياشةةةةات  ةةةةةدف 
ل وثيةة  ال عةةاون اإلشةةراجيلي مةةب بةةاحي  وارشةة خبارات، علةة  أمةةل أن  شةةكل مثةةل هةةذ  المن ةةديات فرصةةة

 دول العالع في هذ  المعركة ال ي يخو را الجانبان  د ما يوصف باإلرها .
وهةةةو مةةةن أحةةةدع الخبةةةراء فةةةي مجةةةال مكافحةةةة ياإلرهةةةا ي عبةةةر شةةةبكة  ،وحةةةال البروفيشةةةور لةةةابي فايمةةةان

فقةط  موحعةام  12كبو ية كان عل  الشبكة العن 1998 شنةفي مداخل   خيل المؤ مر، قن  في  ،اإلن رنت
 شنةموحب، واليوع في  1,600ار فب عددها لما يزيد عل   2003 شنةخاصا بالمن مات المعادية، وفي 

 موحب. 9,800هناك ما يزيد عل   2016
 18/9/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 شهادات جديدة ألسرى قاصرين تعرضوا للتنكـيـل خـالل االعتقـال والتحقيق .28

اياعي: نقلت محامية هيجة شؤون ااشرى والمحررين، هبة مصالحة، عق  زيار را شجن يا -راع هللا 
يمجدوي اإلشراجيلي، أمس، شرادات جديدة وحاشية اشرى حاصرين  عر وا ليع داء عليرع من حبل 

 جنود ارح يل ومحققي  أثناء ارع قال وال حقي .
 19/9/2016، رام هللا، األيام

 
 عتصمون دعما  لألسرى المضربين عن الطعامفلسطينيون في غزة ي .29

اانا ول: اع صع عشرات الفلشطينيين، أمس أماع مقرف اللجنة الدولية للصلي  ااحمر، في -لزة 
مدينة لزة، دعمام للمع قلين الم ربين عن الطعاع داخل الشجون اإلشراجيلية، رف ام لشياشة 

المقربة من حركة الجراد اإلشيمي، خيمة يارع قال اإلدار ي. ون مت مؤششة يمعرجة القدسي 
 اع صاع، أماع مقر اللجنة في مدينة لزة.

وحال ياشر صالح، مدير المؤششة ينقيع خيمة ليع صاع المف وح، لندعع ااشرى الم ربين عن 
الطعاع اح جاجا عل  شياشة ارع قال اإلدار ي. و ابب: ير يكفينا أن  عبد  مؤششة الصلي  ااحمر 

ة حلقرا قزاء حياة الم ربين عن الطعاع، ججنا نحن اليوع لنطالبرا بخطوات عملية  عنقذ حياة الدولي
 هؤرء ااشرىي. 

 19/9/2016القدس العربي، لندن، 
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 إعمار غزةإعادة تلبيته من  مجمل ما تم   %16: تقرير اقتصادي .31
من مجمل اح ياجات  أ رر  قرير اح صاد  أعد  المخ ا ماهر الطباع، بأن ما  ع  لبي  : لزة

 فقط. %16، بلغت نحو 2014قعمار حطاع لزة في أعقا  حر  صيف 
واع مد الطباع في  قرير  الذ  يعمل مديرا للعيحات العامة واإلعيع بغرفة  جارة وصناعة لزة، عل  

 أرحاع حديثة لمكا   أممية دولية  راح  عل  عملية قعادة قعمار القطاع.
ألف دعمرت و  ررت منازلرع، ر زالوا بدون قيواء،  100ألف مواطن من بين  65وأو ح ال قرير، أن 

وأكثر من نصفرع ر يحصلون عل  أ  مشاعدات نقدية منذ النصف الثاني للعاع الجار  بشب  
 نقا ال مويل الدولي.

 11وحدة شكنية، من أصل  1181وأشار قل  أن عدد الوحدات الشكنية ال ي  مت قعادة بناجرا بلغت 
من المنازل  %50من كافة ما  ع  دمير ، ور يزال نحو  %10.7ألف دمرت كليا، أ  ما يمثل فقط 

 المدمرة  دميرا جزجيا وشديدا بحاجة قل   رميمات.
حطاع لزة  قعماروأكد الطباع في  قرير  قل  أن كافة اارحاع  شير قل  بطء شديد في عملية قعادة 

عمار، مبينا أن قعادة اإلعمار شوف يش غر  شنوات طويلة في وعدع ال زاع المانحين بوعودهع لب
نراء الحصار.  حال لع يحدث أ   غير جوهر  في الشياشات اإلشراجيلية  جا  حطاع لزة وا 
 18/9/2016القدس، القدس، 

 
 األمنية على مداخل المخيمات اإلجراءاتمدير مؤسسة "شاهد": ندعو ألنسنة  .31

ير المؤششة الحقوحية الفلشطينية يشاهدي، لحادث جزجي عل   عرض الدك ور محمود الحنفي، مد
صور، مشاء يوع الشبت، حيث وحب  يشن و دافب بين  وبين عدد من  -مدخل مخيع البرج الشمالي 

ال ي يقوع برا الجيش ال ي  اإلجراءاتعناصر الجيش اللبناني الم واجدة عند مدخل المخيع بشب  
 المخيع. أهاليولدت حالة من ال ذمر عند 

محمود الحنفي، للوحوف عل  ما جرى، حال الحنفي مب  موحب عيون صيدا مب د. أجراهاوفي مقابلة 
 أش اذ وأننيأنني حمت بال عريف بالجرة ال ي أمثلرا يمدير المؤششة الحقوحية الفلشطينية يشاهدي، 

 .بية كبيرةجامعي لكن هذا العشكر  بال حديد لع يعبأ بكل هذ  ال عريفات و عاط  معي بشل
عل  أمن المخيمات وأمن   ال ي ي خذها الجيش اللبناني مرمة للحفا اإلجراءاتوأكد الحنفي بأن 

مب  قديرنا   نفش الوحت الجوار، ونحن كجرة حانونية نح رع ونقدر دور المؤششة العشكرية، ولكن في
قاربة حقوحية لرذ  يكون هناك م أنلدور المؤششة العشكرية، ندعو انشنة هذ  اإلجراءات ويج  
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والحيا ية ليشت فعالة ومجدية، فرذا  اإلنشانيةلل عاطي مب الق ايا  اامنيةن المقاربة اإلجراءات، ا
 ذلك. قل والمدارس وما  اإلشعافال  يي  يؤثر عل  شيمة الناس وصح رع و نقلرع وعل  شيارات 

 19/9/2016، عيون صيداموقع 
 
 حزام استيطاني جديدعن الضفة ب القدساالحتالل يفصل  .32

وحدة اش يطانية جديدة في  450ندد الفلشطينيون بالقرار اإلشراجيلي إلحامة : شعد الدين نادية-عمَّان
وحدة حيفد ال نفيذ لفصل المدينة المح لة عن بقية أرا ي ال فة  900القدس المح لة، من قجمالي 

 الغربية المح لة.
وحدة اش يطانية جديدة  450طات ارح يل  ش ردف قحامة وحالت وزارة الخارجية الفلشطينية قن يشل

وحدة، اجل  وشيب المش وطنة عل   900في مش وطنة يجيلوي جنو  القدس المح لة، من أصل 
 حشا  اارا ي الفلشطينية المجاورة، وفصل القدس المح لة عن محيطرا الفلشطينيي. 
 19/9/2016الغد، عم ان، 

 
 بمزيد من التضامن مع المضربين األسير مالك القاضي يطالب .33

ناشد ااشير مالك القا ي الذ  اح ر  ق راب  عن الطعاع من من صف شرر  الثالث، : راع هللا
الشع  الفلشطيني والمج مب الدولي ال  امن مع ، خاصة بعد وصول  قل  مرحلة الخطر الشديد في 

اد عندما حالت يمالك القا ي دخل ق راب  المف وح عن الطعاع. وهو ما أكد   المحامية أحيع حد
 و عام حرجام للغاية و خوفات كبيرة من فقدان ي.

وشدد عل   رورة  كثيف الصحافيين زيارا رع ل  في المش شف  ل غطية و ع  الصحي الصع . 
وحذر من دخول  مرة أخرى في ليبوبة، انرا ش كون أصع  من المرة ااول  كما حال. وجاء حديث  

 اعة يموالي المحلية في بيت لحع.بصوت خافت إلذ
 19/9/2016القدس العربي، لندن، 

  
 48فلسطينيي  طالبتهميش وتمييز إسرائيلي ضد  .34

كشف  قرير صادر عن جمعية معنية بالمشاواة بين العر  واليرود : محمد محشن و د -أع الفحع 
ال مييز الصار  من ، ي لخا في ال رميش و 48عن صورة حا مة لجراز ال عليع العربي لفلشطينيي 

 حبل قشراجيل  د الطي  العر .
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يع مد عل  قحصاجيات رشمية  -وهي جمعية عربية يرودية لدعع المشاواة-و قرير جمعية شيكو  
صادرة عن وزارة المالية اإلشراجيلية، وأفاد بأن وزارة المعارف  ش ثمر في الطال  اليرود  ثمانية 

 ف دورر للطال  العربي.آرف دورر في العاع مقابل أربعة آر
عند العر ، بينما  %14وانعكس  عمي  الفجوات عل  نش  ال شر  من المدارس، ال ي  صل قل  

فقط من الطي  العر   %23، وكذلك عل  ال حصيل ال عليمي، حيث قن %8لدى اليرود ر   عدى 
 %47اديمي مقابل يحصلون عل  شرادات بمعدرت  ؤهلرع لينخراط في الجامعات وال عليع ااك

 بصفوف الطي  اليرود.
 18/9/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 بدم بارد فلسطينيا   توثيق قنص جندي إسرائيلي شابا   .35

نشرت من مة ب شيلع الحقوحية اإلشراجيلية  شجيي مصورا ي رر قطي  حناا من حوات ارح يل 
زل  في مخيع الفوار لربي النار عل  شا  فلشطيني يدع  محمد العمصي وهو عل  شطح من

وأفادت المن مة في  حقي  نشر   ااحد موثقا بالفيديو بأن العمصي كان ي حدث برا ف   الخليل.
عل  شطح منزل  ف رر حناا قشراجيلي من الشطح المقابل وأطل  علي  رصاصا من نوع م فجر، 

 مما أدى قل  قصابة خطيرة في حدمي .
أن ارح يل يش خدع هذا النوع من الرصاا الم فجر ح   لو لع وحالت المن مة قن ال حقي  يؤكد 

 يشكل المش ردف خطرا عل  جنود ، وهو ما ينافي القوانين الدولية.
 19/9/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 شهرا   11اإلفراج عن أسيرة مقدسية بعد اعتقالها لـ  .36

المقدشية شامية موش  د، عن ااشيرة ، يوع ااحاإلشراجيليأفرجت شلطات ارح يل  ي:وفاي -القدس 
عامام  من حي جبل المكبر جنو  شر  القدس المح لة بعد ح اء ف رة  32مشرور مشاهرة  
  شررام. 11محكومي را البالغة 

، أثناء زيار را لزوجرا 2015 11 8وكانت حوات ارح يل اع قلت الشيدة مشاهرة برفق  طفليرا ب اريخ 
 يث شلمت الطفلين قل  ذو  ااشيرة في حين  وحولت أمرما قل  ال حقي .ااشير في شجن قيشل، ح

، 2002يعذكر أن ااشيرة مشاهرة أٌع لثيثة أطفال، وهي زوجة ااشير فرمي مشاهرة المع قل منذ عاع 
 مؤبدام. 20والمحكوع بالشجن 

 18/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 األقصىالمسجد اقتحام  يجددون يهود مستوطنون .37
، يوع ااحد، اح حامرع للمشجد ااحص  المبارك، من با  يرود جدد مش وطنون ي:وفاي -القدس

المغاربة، وبمجموعات صغيرة وم  الية، وشط حماية وحراشة عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة 
 ارح يل اإلشراجيلي.

دين يربانيعي، الذين  ولوا وفي الشيا ،  قدع المجموعات المق حمة لححص  عدد من كبار رجال ال
  قديع روايات مزورة حول أشطورة وخرافة الريكل المزعوع مكان المشجد المبارك.

قل  ذلك، واصلت حوات ارح يل قجراءا را المشددة بح  رواد المشجد من فج ي الشبان والنشاء، 
 و ح جز بطاحا رع الشخصية، خيل الدخول قل  ااحص ، للصية في .
 18/9/2016جديدة، رام هللا، الحياة ال

 
 من الضفة الغربية فلسطينيا   14 قوات االحتالل تعتقل .38

اع قل جيش ارح يل اإلشراجيلي فجر يوع ااحد ومشاء : خلدون م لوع، يوشف فقي  -الخليل 
فلشطينيما عق  دهع عدد من المدن والبلدات الفلشطينية بال فة الغربية المح لة، واح حاع  14الشبت، 

 ازل المواطنين و ف يشرا والعبث بمح ويا را.من
وذكر  قرير صادر عن جيش ارح يل أن حوا   اع قلت الليلة الما ية، ش ة فلشطينيين ممفن 
وصفرع بة يالمطلوبيني. مشيرما قل  أن أحدهع المع قلين م رع بممارشة أنشطة   علف  بالمقاومة  د 

 جنود ارح يل والمش وطنين.
فلشطينيما من بلدة بي ونيا لربي راع هللا، وخمشة من مدينة  شملتالعبر  أن ارع قارت وبين ال قرير 

 الخليل والقرى ال ابعة لرا.
من جانب ، حال مراشل يحدس برسي قن جيش ارح يل نفذ حملة اع قارت ومداهمات في حرى؛ بيت 

  ي الخليل وراع هللا.عوا  شمالي لر  الخليل  وخرشا  جنوبي لر  الخليل  وأحياء في مدين
 18/9/2016، قدس برس

 
 على رفع األقساط الدراسية طلبة "بيرزيت" يضربون عن الطعام احتجاجا   .39

حال مجلس ا حاد الطلبة في جامعة بيرزيت الفلشطينية، : خلدون م لوع، يوشف فقي  -راع هللا 
 ق را  مف وح عن الطعاع. شمالي مدينة راع هللا، قن عددما من طي  الجامعة حد حرروا الدخول في

وأشار المجلس في بيان ل  يوع ااحد، قن حرار الدخول في اإل را  عن الطعاع جاء بعد اع صاع 
ا للمطالبة بوحف حرار رفب ااحشاط الجامعية عل  الطلبة. 25منذ الجامعة الطلبة في   يومم
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دخول الطلبة اإل را   وأكد رجيس مجلس ا حاد الطلبة بجامعة بيرزيت، أحمد العايش، أن حرار
المف وح عن الطعاع جاء بعد فشل كل الجرود والمبادرات ال ي طرحت لحل اازمة الم مثلة برفب 

 ااحشاط المالية من حبل الجامعة.
وا رع العايش في حديث لة يحدس برسي، قدارة جامعة بيرزيت ب  باع شياشية يال شويف والمماطلةي في 

 بالجامعة منذ حرابة شرر. الصول لحل لحزمة ال ي  عصف
 18/9/2016، قدس برس

 
ون فلسطينيون يعانون من نقص حاد في المواد األساسية في "قدسيا" ئ: الج"مجموعة العمل" .41

 بريف دمشق
الفلشطينيون خصوصام في بلدة يحدشياي بشورية حصارام خانقام  واليججونيعيش المحاصرون عمومام 

الشور  طوحام عل  البلدة عيوة عل  حصف وحنا عدة  منذ أكثر من عاع، حيث يفرض الن اع
مناط  بالبلدة ومنب خروج ودخول ااهالي قر بشروط محددة من حبل عناصر اامن والجيش 

 الشور  عل  الحواجز.
ونقلت يمجموعة العمل من أجل فلشطينيي شوريةي، في  قرير لرا يوع ااحد، عن رججين فلشطينيين 

ع يأن الو ب المعيشي في  دهور كبير بشب  ليا   اع لجميب المواد الغذاجية داخل يحدشياي،  أكيده
وانقطاع شب  كامل للكررباء والماء ووحف الخدمات، وندرة رليف الخبز الذ  أصبح حلمرع اليومي 
ن وجدت بعض المواد  وهاجشرع الوحيد ل أمين لقمة العيش ال ي أصبحت في  صعبة المنال، وا 

 فأشعارها مر فعةي.
و ن شر البطالة بين اليججين الفلشطينيين في يحدشياي و نعدع الموارد المالية الل  هذ  العاجيت 
ال ي ا طرت قل  اش ججار بيوت بأشعار مر فعة، ما شب  لرع أزمة اح صادية ومادية فو  نكب رع 

 وفقدانرع لبيو رع ومم لكا رع في المخيمات الفلشطينية.
الن اع الشور  شروطام جديدة عل  أهالي بلدة يحدشياي بريف دمش   يأ ي ذلك وشط أنباء عن فرض

 ق ي ب شليع المطلوبين والم خلفين عن الخدمة العشكرية وا عادة قخراج النازحين قليرا و رجيرهع 
 للعاصمة دمش .

آرف عاجلة فلشطينية نازحة  6ألف نشمة من بينرع  250يشار قل  أن عدد شكان البلدة يقدر بة 
 من مخيع ياليرموكي بدمش . مع مرا

 18/9/2016، قدس برس
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 2014ألف فلسطيني بغزة ما زالوا مهجرين بعد حرب  65تقرير أممي:  .41
كشفت معطيات حديثة، صادرة عن مك   اامع : خلدون م لوع، فاطمة أبو شبي ان  -  لزة 

أن ما  ع صرف  إلعادة  الم حدة ل نشي  الشؤون اإلنشانية في اارا ي الفلشطينية المح لة  أو شا ،
بالمجة من قجمالي المبلة الذ   ع رصد  في مؤ مر القاهرة الذ  عقد في  46قعمار حطاع لزة بلة 
 بمبادرة من مصر والنرويج والشلطة الفلشطينية. 2014 شرين ااول  أك وبر 

بمراحبة قعادة  وذكرت المعطيات الصادرة عن أو شا والبنك الدولي ومؤششة يشيل ر كلش ري  ال ي  قوع
 مليار. 3.5مليون دورر من أصل  596حد بلة مليار و اإلعماراإلعمار ، أن ما  ع صرف  إلعادة 

مليون دورر للمشاعدة في  251مليون دورر لحمور المش عجلة، و 612مشيرة قل  أن   ع  خصيا 
مليونما عبارة عن  253ة، ومليونما للبنية ال ح ي 386مليون دورر للوحود، و 89ميزانية ااونروا، و

 مليونما لدعع الميزانية الحكومية. 299مشاعدات قنشانية طارجة، و
ألف ما زالوا مرجفرين بفعل حصف ارح يل لمنازلرع  100ألف فلشطيني من أصل  65وأو حت أن 

، رف ة قل  أن أكثر من نصفرع حد ر يحصلون 2014أو قلحا  ال رر الجشيع برا خيل حر  
 بشب  نقا ال مويل الدولي. 2016  مشاعدات نقدية خيل النصف الثاني من عاع عل  أ

ألف طفل فلشطيني في حطاع لزة يح اجون قل  دعع نفشي  160وأكدت المعطيات ااممية أن 
 مش مر.

 18/9/2016، قدس برس

 

 قدورة فارس ينتقد الدور الفلسطيني الرسمي بقضية األسرى المضربين .42
ان قد مدير جمعية يناد  ااشير الفلشطينيي الحقوحية، : خلدون م لوع، من محمد   -راع هللا 

مؤششات الشلطة الفلشطينية، يلعدع حدر را ح   اللح ة عل  قيجاد حل لق ية ااشرى الثيثة 
 الم ربين عن الطعاع، الشقيقْين ااشيرين محمد ومحمود البلبول وااشير مالك القا يي.

يري، حدورة فارس، في بيان صحفي ل  يوع ااحد، عن جدوى اش مرار و شاءل مدير يناد  ااش
ار صارت مب اإلشراجيليين قذا كانت ر  ف ي بالحد اادن  قل  اإلفراج عن مع قلين قداريين لدى 

 ارح يل.
وطال  فارس المؤشش ين اامنية والمدنية الفلشطينية با خاذ يموحف حازعي في مواجرة الموحف 

  جا  ااشرى. اإلشراجيلي
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ودعا الحقوحي الفلشطيني، قل  عدع المشاس بالفعاليات ال  امنية مب ااشرى الم ربين عن 
ر شيكون عارما عل   الطعاع، والعمل عل  اش نراض الشارع بأوشب  حرك شعبي نصرة لرع، يوا 

 الجميب قن حدث واش شرد أحدهعي، وف   عبير .
 18/9/2016، قدس برس

 
 يواجه القضية الفلسطينية االستيطان أكبر تحد   : تزايد وتيرةمصر .43

راع هللا: اع بر الرجيس المصر  عبد الف اح الشيشي أن أكبر  حد يواج  الق ية الفلشطينية هو  وج  
البعض ل رشيخ اامر الواحب باش مرار ارح يل و زايد و يرة ارش يطان. وأكد في كلم   خيل القمة 

كومات حركة عدع ارنحياز في جزيرة مارلري ا في فنزويي، ال ي الشابعة عشرة لرؤشاء دول وح
ألقاها نيابة عن  وزير الخارجية المصر  شامح شكر ، عل  موحف مصر الثابت من نصرة الشع  
الفلشطيني ودعع جرود اش عاد   لحقوح  المشروعة لير القابلة لل صرف وأهمرا قحامة دول   المش قلة 

 .وعاصم را القدس الشرحية
وجدد الشيشي النداء ب رورة ا طيع المج مب الدولي بمشؤوليا   دون  را  أو  باطؤ. وحيا  

 موحف حركة عدع ارنحياز الثابت قزاء دعع الحقو  الفلشطينية ونبذ ممارشات ارح يل اإلشراجيلي.
 19/9/2016، القدس العربي، لندن

 
 دني سعيد العمرو في القدسلشاب األر لفيديو يوثق لحظة إعدام جنود إسرائيليين  .44

نشر ناشطون مقدشيون فيديو ي رر لح ة اش شراد الشا  ااردني شعيد العمرو في القدس : عمان
 .2016 9 16المح لة برصاا حوات ارح يل اإلشراجيلي، الجمعة 

 وحال ذوو واش لع ذوو العمرو جثمان  مشاء ااحد، بعد  شلم  من حبل شلطات ارح يل اإلشراجيلي.
الشريد قن الشلطات ااردنية حولت الجثمان قل  الط  الشرعي في مش شف  البشير بالعاصمة 

وا رع  وشيصار قل  دفن الشريد في مقبرة بلدة المغير بالكرك ارثنين. عمان؛ لغاية  شريح الجثة.
بحجة عبد هللا العمرو، شقي  الشريد شعيد العمرو، حوات ارح يل اإلشراجيلي بال يال شقيق ؛ ي

 محاولة طعن  لصراينةي.
ي أن شقيق  الذ  يعمل مو فا في وزارة الميا  ااردنية 21وأكد العمرو في حديث لصحيفة يعربي

 ذه  في رحلة شياحية قل  مدينة القدس، وأ ررت مقاطب فيديو عدع حمل شقيق  ا  أدوات حادة.
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بق ل العمرو، ووصف   يبالفعل  من جر را، نددت وزارة الخارجية وشؤون المغ ربين في بيان صحفي
الرمجي لجيش ارح يل اإلشراجيلي، وا رمت جيش ارح يل ب طي  النار بشكل م عمد عل  

 المواطن ااردني الشريد شعيد العمروي.
وأكدت الخارجية أن الحكومة ااردنية   ابب الق ية؛ للوحوف عل  كافة ال فاصيل؛ لي شن  ا خاذ 

 الدبلوماشية الم بعة دوليا في مثل هذ  الحارت.اإلجراءات القانونية و 
 18/9/2016، "21موقع "عربي 

 
 ديسمبر /مؤتمر دولي لتمويل "ناقل البحرين" في كانون األول .45

يل جع، في بداية كانون ااول  ديشمبر  المقبل، عل  الجان  ااردني من  :قيمان الفارس –عمان 
 ، وف  الميت-ااحمرااول  لمشروع ناحل البحرين   البحر الميت مؤ مر للدول المانحة للمرحلة

 مصادر حكومية مشؤولة.
وكشفت المصادر، ال ي طلبت عدع نشر اشمرا، في  صريح لة يالغدي، عن ان المؤ مر، الذ  

كانون ااول  ديشمبر  المقبل، يشع  ال   أمين ال مويل  4و 1  واصل أعمال خيل الف رة ما بين 
مانحة والمر مة بالمشروع، باع بار  من أهع المشاريب ارش را يجية الماجية في اليزع من الدول ال

المملكة، وشيشارك في ، نحو ألف شخصية من بينرع شياشيون وم خصصون في  قنيات الميا ، 
 ورجال أعمال، وباحثون في مؤششات أكاديمية. 

 يفات العالمية المعنية ب عداد من جانبرا،  وشك وزارة الميا  والر  عل  حشع خيارا را بين ارج
ال صاميع النراجية للمرحلة ااول  من مشروع يناحل البحريني، و قديع العروض المالية،  من ما 

 يشم  بة يالقاجمة المخ صرةي ال ي ش  أهل عند اخ يارها.
بارا من أشرر، اع  6وش م د ف رة دراشة الوزارة للعروض الفنية والمالية ليج يفات المؤهلة، نحو 

 شليع ارج يفات  لك العروض، فيما ي وحب المباشرة ب نفيذ المشروع خيل النصف ااول من العاع 
 المقبل، بحش  المصادر نفشرا.

 19/9/2016، الغد، عم ان
 
 على اغتيال الشهيد العمرو في عمان أقل رد   اإلسرائيليةجبهة العمل اإلسالمي: إغالق السفارة  .46

نكر حز  جبرة العمل اإلشيمي ما أحدمت علي  حوات ارح يل الصريوني اش ة: مرح فرح-عمان
من قعداع المواطن ااردني الشريد شعيد العمرو عل  ارض فلشطين وفي شاحات المشجد ااحص ، 
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مطالبا الحكومة ااردنية بالقياع بدورها الذ  يفرض عل  اآلخر اح راع رعاياها، ومع برام أن يأحل ما 
 من حكوم   ااردنية هو قلي  شفارة الكيان الصريوني في عماني. ااردني اابيف  ين  ر  الشع 

المشلمين في بيان ل  أن الممارشات الصريونية الشادية  اإلخوانواع بر الحز  ال ابب لجماعة 
الم غطرشة لع  كن ل ش مر بح  مواطنين أردنيين لو وجدت ردة الفعل الميجمة عل  ممارشا را 

 الشابقة، مشيرام قل  حادثة ال يال القا ي ااردني راجد زعي ر. اإلجرامية
 18/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
: أؤيد حصول أبناء اللبنانية المتزوجة بأجنبي على الجنسية باستثناء السوريين باسيل .47

 والفلسطينيين
الحكومات يشارك لبنان في ارج ماع الذ  يعقد عل  مش وى رؤشاء الدول و ي: الحياةي –بيروت 

ويش  يف  مقر اامع الم حدة في نيويورك، ويخصا لمو وع ال حركات الكبيرة ليججين 
والمراجرين، بردف جمب البلدان حول نرج أكثر قنشانية و نشيقام وال وصل قل  مخطط اش جابة دولية 

 أف ل.
ناحشات من أجل وزارة الخارجية انخرطت بشكل كامل في الميقن ، وزير الخارجية جبران باشيلوحال 

أنجز   ي، مفاخرام بما ياع ماد حانون ان خا  حديث ومجدفد يشمح للجاليات بأن   مثفل وأن  ن خ 
مواجرة لبنان  غوطام لمنح الجنشية لمن لجأ ي. و حدث عن يالوزارة ب حرار حانون اش عادة الجنشية

واندماج هذا العدد الراجل من ونزح قل  أرا ينا. وهذ  ال غوط  ردفد ال ركيبة الفريدة اللبنانية 
 شرذع الروية اللبنانية. ولن نر خ لل غوط مرما كانت ومرما  صرفف  قل النازحين حد يؤدف  

 .يبع رع عنفا في الداخل ب بعية للخارج
البارحة حين شمعنا  صفيقام لدى مطالبة أحد الحا رين بمنح الجنشية اورد المرأة يو وحف عند 

من أجنبي، وأنا أصفف  مع  أي ام، وأحول قنف هذا ح ف، انف المرأة ر  خ لف عن  اللبنانية الم زوفجة
ألف  400الرجل. ولكن انف دش ورنا هكذا، و ركيب نا هكذا، ولبناننا هكذا، ر أعطي الجنشية قل  

فلشطيني. علينا معرفة أنف  للحفا  عل  لبنان ر بدف من اش ثناءات. ونش طيب القول قنف  يمكننا 
 .يقعطاءها قرف لحاملي الجنشي ين الفلشطينية والشورية انف بلدنا شيصبح فارلام عندها من اللبنانيين

 19/9/2016، الحياة، لندن
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   والكيان اإلسرائيليإحصاء إسرائيلي: ارتفاع كبير في حجم التبادالت التجارية بين المغرب  .48
ادرة عن هيجة اإلحصاء الحكومية المغربية : أبانت قحصاجيات حديثة صيالقدس العربييالرباط ة 

اإلشراجيلية عن ار فاع كبير في المبادرت بين المغر  والدولة العبرية خيل الحكومة الحالية ال ي 
بالرلع من  قشراجيلوالمناهض لل طبيب مب  اإلشيميةيقودها حز  العدالة وال نمية ذات المرجعية 

ران عل  قنكار وجود أ ف  عامل  جار  مباشر بين المغر  الحرا الشديد لحكومة عبد اإلل  بن كي
 وبين قشراجيل طوال الشنوات الخمس ااخيرة.

وكشفت المعطيات الرحمية الرشمية اإلشراجيلية أن الحجع اإلجمالي للمبادرت ال جارية خيل الف رة 
عل  المش ويات مليون دورر، وشجلت أ  160، بلة ما يناهز 2016و 2012الم راوحة ما بين شن ي 

. 2013في الوحت الذ  شجلت في  بعض ال راجب في شنة  2015و 2014و 2012خيل شنوات 
 بو يرة 2016و 2012وار فعت الصادرات المغربية نحو قشراجيل في المدة الم راوحة ما بين شن ي 

 15,55قل  أزيد من  2012مليون دورر في  5,6صاروخية، حيث   اعفت ثيث مرات من قلة من 
مليون دورر في الشنة الما ية؛ لكن في الشرور الشبعة ااول  من العاع الحالي شجلت مش ويات 

مليون دورر وهو مش وى لع  صل  صادرات المغر   18,5حياشية فاحت كل ال وحعات، حيث بلغت 
 نحو هذا البلد منذ شنوات.

مليون  18,5ول  من العاع الجار  وبلة حجع المبادرت بين  ل أبي  والرباط في الشرور الشبعة اا
مليون دورر ال ي شكلت القيمة اإلجمالية للمعاميت ال جارية البينية  141,5دورر ل ن اف قل  
مليون دورر،  54 جاوزت  2013، مب  شجيل أن حيم را في شنة 2015و 2012خيل الف رة ما بين 

. وهيمنت الواردات 2014يين دورر في شنة مي 10,5ألف دورر في الشنة الما ية، مقابل  22ونحو 
المغربية من الدولة العبرية عل  الميزان ال جار  البيني الذ   ل طوال الشنوات الخمس المنصرمة 

ما حيم    2015و 2012لصالح  ل أبي ، حيث بلغت حيمة ما اش ورد  المغر  من قشراجيل شن ي 
 كل صادرات.مليون دورر عل  ش 31مييين دورر، مقابل  110

وأشارت هيجة اإلحصاء الحكومية اإلشراجيلية في  قرير نشر  موحب هشبرس قل  شيطرة وا حة 
للمن جات والمبيدات الزراعية الم طورة وآليات الر  الم قدمة والمواد الكيمياجية لير الع وية الموجرة 

ورة جدام  عرف بأن مة قل  ارش عمال في القطاع الفيحي وااشمدة، ون ع ر  و خ الميا  الم ط
 .يأكوعي

 19/9/2016، القدس العربي، لندن
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 "اإلسرائيلي لفلسطين االحتاللعام إنهاء " 2017تعتمد العام  االنحيازقمة دول عدم  .49
عاع قنراء  2017يااياعي: حررت حمة حركة دول عدع ارنحياز اع بار العاع  -مرلاري ا  فنزويي  

بت لطل  الرجيس محمود عباس فدعمت المبادرة الفرنشية لعقد مؤ مر ارح يل اإلشراجيلي، واش جا
 اإلشراجيلي.-دولي للشيع حبل نراية العاع الجار  لحل الصراع الفلشطيني

كما طالبت القمة، ال ي أنرت أعمالرا، أمس، في جزيرة مرلاري ا الفنزويلية، جميب الدول ال ي لع 
در ليع راف، ومطالبة مجلس اامن والمج مب الدولي  ع رف بدولة فلشطين، ح   اآلن، بأن  با

 مشؤولية قنراء ارح يل اإلشراجيلي.
عاع  2017وحال مجد  الخالد ، المش شار الدبلوماشي للرجيس، لةيااياعي: حررت القمة اع ماد العاع 
دانة ارش يطان اإلشراجيلي في اارا ي الفلشطين ية المح لة نراية ارح يل اإلشراجيلي لفلشطين وا 

دانة ارع داءات عل  المقدشات، والمطالبة ب طي  شراح ااشرى  بكل أشكال ، والمطالبة بوحف ، وا 
من الشجون اإلشراجيلية، والعمل عل  مواصلة طل   وفير الحماية للشع  الفلشطيني  حت 

 ارح يل.
ع حبل نراية العاع الجار ، وأ اف الخالد : رحبت القمة بالمبادرة الفرنشية بعقد مؤ مر دولي للشي

كما رحبت باإلنجازات الشياشية والدبلوماشية المرمة ال ي حققرا الشع  الفلشطيني  حت حيادة 
الرجيس محمود عباس، وأهمرا رفب العلع الفلشطيني عل  مقر اامع الم حدة، والحصول عل  صفة 

وي وليرها من المؤششات والمعاهدات دولة مراح  في اامع الم حدة، وارن ماع قل  من مة الةييونيشك
 الدولية.

و ابب الخالد : يطالبت القمة جميب الدول ال ي لع  ع رف بدولة فلشطين، ح   اآلن، بأن  بادر 
 ليع راف، وطالبت مجلس اامن والمج مب الدولي ب حمل مشؤولية قنراء ارح يل اإلشراجيليي.

من ارج ماعات مب عدد من القادة والمشؤولين  ولفت الخالد  قل  أن الرجيس عباس عقد شلشلة
 المشاركين في القمة وأطلعرع عل   طورات الق ية الفلشطينية.

ولفت قل  أن فلشطين كانت حا رة في كل الكلمات، وحال: يالجميب  حدث عن فلشطين ولع  خل 
لشطينية و رورة كلمة من كلمات الم حدثين من المطالبة ب نراء ارح يل اإلشراجيلي لحرا ي الف

  حقي  العدالة للشع  الفلشطينيي.
 19/9/2016، األيام، رام هللا
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 أوباما يلتقي نتنياهو: خطة إقليمية لـ"حل الصراع"؟ .51
يل قي الرجيس ااميركي، باراك أوباما، رجيس الحكومة اإلشراجيلية، بنيامين ن نياهو، بعد لد ااربعاء 

وهو اللقاء ااول بين اإلثنين منذ ال وحيب عل  ا فا  الدعع في مقر اامع الم حدة في نيويورك، 
ااميركي العشكر  إلشراجيل حبل نحو أشبوع، فيما حال مصدر أميركي قن الرجيس ااميركي يع زع 

بعد ارن خابات الرجاشة ااميركية  يفي شيا  قحليميياإلشراجيلي  -طرح خطة لحل الصراع الفلشطيني 
 مبر المقبل.في  شرين الثاني  نوف

اإلدارة  ااميركية   رى بعباس ون نياهو يقن  ييديعوت أحرونوتيوحال مشؤول أميركي لصحيفة 
بمثابة أخبار حديمة. خطة أوباما ش كون أشمل بكثير ولن  كون عينية. ش كون عن الصراع 

 .يلكن في شيا  قحليمي أوشب بكثير الفلشطيني-اإلشراجيلي 
ابيض أن أوباما شيل قي ن نياهو لمناحشة ار فا  ااخير، وحال وذكر بيان صادر عن البيت ا

شيكون ارج ماع فرصة أي ا لبحث الحاجة قل  يالناط  باشع البيت اابيض، جوش قرنشت، قن  
قحراز  قدع حقيقي في ما ي عل  بحل الدول ين للصراع اإلشراجيلي الفلشطيني في مواجرة ال طورات 

اليوع اإلثنين أحوال مصدر  ييديعوت أحرونوتيونقلت صحيفة  .ياارض المثيرة للقل  البالة عل 
أميركي رفيب المش وى الذ  رجح فيرا أن يطرح الرجيس ااميركي بعد ارن خابات الرجاشية في  شرين 

الذ   يخطة كلين وني، عل  لرار اإلشراجيلي-الثاني  نوفمبر المقبل رؤي   لحل الصراع الفلشطيني 
 عشية مغادر   البيت اابيض. 2000بيل كلين ون في العاع  حدمرا الرجيس

وذكرت الصحيفة اإلشراجيلية أن  يجر  هذ  ااياع قعداد عدة  صورات في أوشاط مش شار  أوباما 
نما خيل شرر  بشأن خط   إلنراء الصراع، وأن  لن يطرحرا خيل اللقاء المر ق  مب ن نياهو وا 

 نوفمبر.
ا ع نما ونقلت الصحيفة أي م ن مصادر شياشية حولرا قن أوباما لن يك في ب صور لحل الدول ين وا 
ا عل  حل  مثل  بادل اارا ي والقدس والحدود النراجية. كما أن  يالق ايا الجوهريةيال ركيز أي م

 يعناصريبعض  ي بن لذا من المح مل أن  ي شوية قحليميةيأوباما يردف، بحش  الصحيفة، قل  دفب 
 العربية.مبادرة الشيع 

 18/9/2016، 48عرب 
 
 سبعة مليارات دوالرإلى اإلسرائيلية  -كوميرسانت: ارتفاع ثمن الصداقة األمريكية  .51

 ناولت صحيفة يكوميرشانتي  وحيب أوباما ون نياهو يا فاحية  اريخيةي بشأن ال عاون العشكر  بين 
 دورر.البلدين، مشيرة قل  أن ثمن الصداحة بينرما ار فب بشبعة مليارات 
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 جاء في مقال الصحيفة:
شراجيل يوع     ا فاحية لل عاون العشكر ،  منح بموجبرا 2016 09 14وحعت الوريات الم حدة وا 

 3.8مليار دورر، أ   38الوريات الم حدة قشراجيل خيل عشر شنوات مشاعدات عشكرية بقيمة 
رر . وا  افة قل  اامور الفنية ال ي مليار دو  3.1مليار دورر شنويا،  في ار فاحية الشابقة كانت 

    منرا،   ميز هذ  الوثيقة بأهمية شياشية.
وبحش  رأ  الخبراء، ف ن  وحيب هذ  ار فاحية حبل شررين من ارن خابات الرجاشية في الوريات 
 الم حدة، هو قشارة قل  أن قشراجيل كانت ور  زال وش بق  الحليف ارش را يجي للوريات الم حدة،
ويمكن للرجيس أوباما  شجيل ذلك كواحد من قنجازا  . عل  الرلع من أن عيحات البلدين في عرد  

  أزمت بشب  الخيف حول البرنامج النوو  اإليراني.
من جانبرا، حالت مش شارة مدير المعرد الروشي للدراشات ارش را يجية يلينا شوبونينا في  صريح لة 

بشأن زيادة حجع المشاعدات العشكرية، هو اش عراض لكون قشراجيل يكوميرشانتي بأن يار فاحية 
الحليف الرجيشي لواشنطن في المنطقةي. وبحش  حولرا: يالوثيقة  شكل أشاشا آلفا  مش قبلية، حيث 
قن منص  الرجيس المقبل للوريات الم حدة، بحش  اع قاد اإلدارة اامريكية الحالية، شيكون من 

 نصي  هيير  كلين ون.
 18/9/2016روسيا اليوم، 

 

 .. موسم فلسطيني مختلف2017عام  .52
 ماجد الزير

بمناشبات عديدة لرا عيحة مباشرة بالق ية الفلشطينية، ويجدر  2017يزخر العاع المييد  القادع 
بالشع  الفلشطيني وداعمي ح ي   أن ي وحفوا عندها بأشكال  فاعلية مخ لفة، مما يجعلرا فرصة 

لي في العمل الكفاحي الشعبي المشروع، مب اخ يف البيجة الشياشية والثقافية لنروض نوعي مفص
وارج ماعية ال ي يعيش أجواءها الفلشطينيون حيث كانوا في العالع، وليدخلوا معرا قل  مش قبل 

 يحققوا في  مشاحات ان صار للق ية في طري  اش رداد الحقو  الكاملة.
لقدس واح يل المشجد ااحص  ال ي  صادف أواجل فنحن أماع الذكرى الخمشين ل ياع ا

يونيو حزيران من العاع القادع، والذكرى المجوية إلصدار وعد بلفور المشؤوع، الذ  يحل في الثاني 
من نوفمبر  شرين الثاني، ويأ ي في الشرر نفش ، في ال اشب والعشرين من ، ذكرى مرور شبعين 

ن الجمعية العامة لحمع الم حدة، والذ  اصطلح عل  ع 1947لعاع  181شنة عل  قصدار القرار 
ألشطس آ   29 شمي   حرار ال قشيع، وبموجب  أعطيت الشرعية الدولية لقياع الكيان الصريوني. وفي 
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عاما عل  انعقاد المؤ مر الصريوني ااول بقيادة ثيودور هر زل  120من العاع نفش  نقف أماع مرور 
1897. 

في أحداث لع يشكن لبارها بعد، شيعيش الشع  الفلشطيني وخصوصا في وفي ال اريخ الحديث، و 
. وأحر  1987الداخل الذكرى الثيثين رندرع ان فا ة الحجارة في الثامن من ديشمبر كانون ااول 

المناشبات حداثة وهي لع  نقض بعد، ومم دة بفصولرا لغاية هذ  ااياع الذكرى العاشرة ل ر  
 .2007زة يونيو حزيران حصار  اع عل  حطاع ل

وا ح من العناوين الش ة لححداث أنرا مم دة ومقشمة عبر ال اريخ اكثر من حرن من الزمان، ولرا 
حليمية ودولية، ولرا طابب شياشي وحانوني وديني واج ماعي وثقافي واح صاد ،  من أبعاد محلية وا 

الفعل الرشمي والشعبي، وكان لوحوعرا  وهي مر بطة بال اريخ والجغرافيا في الوحت ذا  . ويدخل فيرا
 جميعرا جملة أثار رشمت المشرد الفلشطيني لغاية اآلن.

ويزيد من أهمي را أن الذين صنعوا ااحداث ما زالوا فاعلين ومؤثرين، شواء كانوا أفرادا أو شعوبا، أو 
 كانوا دور ومن مات دولية.

أذرع  الدولية، حد بدأ اإلعداد المبكر إلحياء ليس شرا أن الكيان الصريوني بكل طبقا   وشراجح  و 
المناشبات ال ي  خص ، وهو معني برا بشكل مباشر وأهمرا خمشينية اح يل  القدس، ومحاول   
الدؤوبة ل رويدها و كريشرا كعاصمة أبدية ل . وكذلك مجوية وعد بلفور، وهنا محاولة ل جديد الوعد 

مكاش  جديدة في هذا الشيا ، وهذا ما يدخلنا في داجرة  من الحكومة البريطانية الحالية وان زاع
الخطر من اش صدار حرارات جديدة أو مبادرات لصالح   رشخ جريم   عل  أر نا و عطي  مزيدا 

 من الشرعية في المحافل الدولية.
وبرذ  المناشبة فقد  ع قنشاء مؤششة صريونية خاصة ب حياء خمشين شنة عل  الوجود الصريوني 

 دس.في الق
ولرذا فالصوت الجمعي الفلشطيني في الداخل والخارج يج  أن يكون عاليا مدويا في أرجاء العالع، 
يصدح بالمطالبة بالحقو  ويدخل الق ية في آفا  جديدة  جعل كل من شاركوا بالجريمة  د  يقفون 

 ويحشبون حشابرع وي رددون في اإلحداع عل  أية خطوات  آمرية جديدة.
عن مجرد أنشطة  قليدية   وحف أماع ااحداث بدراشة أكاديمية  قرأ ال اريخ، أو نحن ر ن حدث 

مررجانات خطابية، وهو مطلو  ور نقلل من أهمي  ، ولكن المأمول هو في نر ة شعبية فلشطينية 
وهذ  المناشبات منصة انطي  لف اء فلشطيني جديد ل   أثير  2017شاملة وجامعة  جعل من عاع 

فة ااصعدة، ويطر  جميب المجارت المشروعة المح ملة ويقف أماع أبوا  النافذين في نافذ عل  كا
 جميب أنحاء العالع.
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وعندما نش ح ر أن الفلشطينيين من شرون في أكثر من ماجة دولة في العالع، وحاز بع رع 
وهوية، يعني جنشيات هذ  البيد وأصبحوا مواطنين واش قروا فيرا وما زالوا مر بطين بفلشطين كوطن 

 هذا أن آفا  ال حرك واشعة جدا.
فمثي ونحن ن كلع عن القدس وذكرى خمشين شنة عل   ياعرا ووحوع المشجد ااحص  حبلة 
المشلمين ااول  في ااشر الصريوني، فرذ  المناشبة  عني الفلشطينيين والعر  والمشلمين في أنحاء 

 المعمورة.
جامب يعيد صيالة المشرد اإلشيمي المر بط بالق ية كما فباإلمكان الذها  قل  مؤ مر قشيمي 

فعل المرحوع الملك فيصل بن عبد العزيز حين دعا قل  مؤ مر قشيمي بعيد محاولة قحرا  المشجد 
 مخض عن  من مة المؤ مر اإلشيمي. بل وأكثر من هذا فري مناشبة إلرجاع  1969ااحص  عاع 

لمش وى القومي العربي أو ااممي اإلشيمي، بل ومن المرع اابعاد الحقيقية للق ية شواء عل  ا
قدخال قخو نا المشيحيين الذين يؤمنون بفلشطين للفلشطينيين باع بار المقدشات المشيحية في 

 القدس.
ونشلط ال وء في هذ  الذكرى أي ا عل  محاورت ال رويد المش مرة ونطرح مشكلة ارش يطان 

ر العازل وطرد المقدشيين من أرا يرع. ويواك  هذا  حرك ميداني الصريوني لير القانوني والجدا
شامل في الداخل الفلشطيني لصالح القدس، واافكار واشعة في هذا المجال. ولن خيل لو أحيمت 

 فعاليات في كل الدول اإلشيمية بال واز  لصالح القدس والمشجد ااحص .
ي هناك ار باط ما قيجابي بين ثيث دول عربية وأي ا في مناشبة القدس وفي الف اء الرشمي العرب

مب المشجد ااحص  والقدس، وب مكانرا أن  أخذ المبادرة و  صدر المشرد ومعرا أ  دولة عربية 
أخرى  ؤمن بعدالة ح ية القدس وااحص ، نعني هنا الشعودية وااردن والمغر . فلكل منرا شبب  

لقدس وجعلرا مناشبة لبعداد من أجل اش عادة اخذ زماع المبادرة إلحياء خمشينية  ياع ا
 المقدشات.

عاما للقدس مبادرة  2017لمررجان اإلشكندرية للشينما  32وفي هذا الصدد ف ن  خصيا الدورة الة
  ش ح  الثناء وال قدير.

أما في مجوية وعد بلفور فالحديث هنا في  قشرا  و نوع ومجال لل حرك كبير، خاصة في الداجرة 
ة حيث الذها  الفلشطيني قل  أروحة المحاكع الدولية وشح  بريطانيا قل  العدالة الدولية القانوني

و جريمرا عل  قصدارها الوعد. هذا مرع و رور  وعاجل لقطب الطري  أماع أية محاولة من 
 الحكومة البريطانية الحالية إلطي  مبادرات جديدة.
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ع  الفلشطيني أماع اش حقاحات فعلرا. وهنا يقب بل وأكثر من هذا و ب الدول ال ي أجرمت بح  الش
عل  الفلشطينيين في بريطانيا الدور ااهع بحكع المواطنة البريطانية، وبحكع حشر الحكومة 
البريطانية في مشاحا را، وأي ا حطب الطري  أماع أ   حرك صريوني  الط لناحية مزيد من 

 الدعع لحكومة ارح يل من شياشيي لندن.
أن اإلعداد الرشمي البريطاني إلحياء مجوية وعد بلفور جاء عل  لشان رجيس الوزراء  ونشير قل 

البريطاني الشاب  ديفيد كاميرون من أن  شيحيي الذكرى في كنف الجالية اليرودية البريطانية، 
 وفاخرت أشبوعية جيويش كرونيكل اليرودية برذا الخبر.

لقارة ااوربية لل ذكير بااذى الواحب عل  الشع  هذ  الذكرى  ح اج ل حرك فلشطينيي شامل في ا
الفلشطيني من جراء هذا الوعد. ويمكن أن يقوع مؤ مر فلشطينيي أوروبا الشنو  بدور محور  في 

 هذا العنوان وبقية العناوين أي ا.
محاولة فرض النقاش مجددا في البرلمان ااوروبي بخصوا الوعد بطل  مراجع   لصالح ارع ذار 

 الفلشطيني. للشع 
ما  ع نشر  من وجود نية لدى الشلطة الفلشطينية بميحقة بريطانيا يعد في ار جا  الصحيح لو 

  مشك صاح  القرار الرشمي الفلشطيني برذا النرج.
، 1897وفي الشأن الصريوني أي ا والذكرى المشؤومة رنعقاد المؤ مر الصريوني ااول عاع 

لفلشطينيي النمشا وشويشرا، ثع عموع فلشطينيي أوروبا بحكع يح رنا فكرة  حرك رمز  وشياشي 
نشأة  يودور هر زل في النمشا وكذلك انعقاد المؤ مر الصريوني في مدينة بال الشويشرية. ولو  ع 
ال ناد  رنعقاد مؤ مر شعبي فلشطيني في أحد البلدين في ذات  اريخ انعقاد المؤ مر الصريوني حبل 

 العودة الفعلية ليججين.شنة. ويعلن بداية  120
وفي البعد ااممي ودور الجمعية العامة لحمع الم حدة في صناعة الكيان العبر  وا عطاج  شرعية 

، يمكن أن يكون هناك دور محور  لمخيمات اليججين 1947الصادر عنرا عاع  181عبر حرار 
  اامع الم حدة وال ذكير الفلشطينيين وبمشاعدة الدول الم يفة لرع ب حامة أنشطة وفعاليات  جا

بالشخط الفلشطيني من جراء  لك الجريمة ال ي ن جت عنرا مأشاة اللجوء لغاية هذ  اللح ة. مركز 
العودة الفلشطيني والمؤششات المدنية الفلشطينية ال ي لرا ع وية في اامع الم حدة يقب عليرا دور 

 في هذا الصدد.
ار خان  عز ن ير  في العصر الحديث.. حد نكون أماع ثع جرح لزة النازف والذكرى العاشرة لحص

فرصة حقيقة لمحاولة رفب الحصار الشامل عما يقر  من مليوني فلشطيني في القطاع. وهذا يح اج 
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قل   كا ف كل مبادرات كشر الحصار، وأي ا الذها  قل  ال غط الشياشي عل  من لدي   أثير 
 قدامة هذا الحصار لعشر شنين. مباشر ولير مباشر عل  ااطراف المشاركة في

شنة عل   30أن ين ري قر بذكرى أمل م جدد يعطي قيحاءات عديدة، وهي ذكرى  2017ويأب  عاع 
؛ فدرر را كثيرة وع يمة، أهمرا 1987اندرع ان فا ة الحجارة في الثامن من أك وبر  شرين أول 

مما يعني ح ور ح ية اليججين. اندرعرا من رحع مخيمي جباليا وبيطة في القطاع وال فة، 
وار بطت بأطفال الحجارة فيما يعني ااجيال الجديدة ودامت لشت شنوات، وهكذا كان أن دخلت 

 ان فا ة شعبية فلشطينية  اريخ الكفاح الفلشطيني الذ  لع ينقطب.
عابرة بدون مجرود شعبي فلشطيني من ع يع مد ال نشي  والحوار المباشر وال ناد  انشطة محلية و 

للحدود و وحيد الجرود والبحث في  ع يع اإلمكانات لصالح فعل نافذ، ر يمكن أن نصل ل حقي  
ن اجج مرجوة عل  مش وى عدالة الق ية، خاصة قذا ما اش ح رنا شراشة العدو وع ع قمكانا   عل  

 الطرف اآلخر.
 18/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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طير أبوماهر   
، وشعيد العمرو، ي ع ح ل  بدع بارد، وال برؤ من الجريمة أردنيايق ل ارح يل اإلشراجيلي مواطنا 

الجريمة، جاء منخف ا،  قزاءعملية الق ل، فيما ال عبير الرشمي  ل برير يقرهابيةعملية يبالكيع عن 
 حابلة لل شوية؟!. اامور أنارح يل  اكقدر برذ  البشاطة، لور  أردنيفي  فرع كيف ي ع ح ل مواطن 

ذاهذا ليس ا راما رحد، ففي ح ية القا ي راجد زعي ر شردنا  شكينا عل  مش ويات مخ لفة،  كان  وا 
هذا ال شكين ي عل  بالعيحة مب ارح يل وحش  فرذا خطأ بالة، فألل  ااردنيين  أنالبعض ي ن 

، بالشكل الذ   عني  مواطنة هذا أحدر يأب  برع  كثيرة، أخرىالذين ي عر ون لحوادث في دول 
 .ق افي، لكننا في حصة ارح يل حصرا، نشعر بغ   اإلنشان

ااردن لير حادر عل  الدخول  أنحد نشمب من بعض المشؤولين ومن وراء ش ار كيما، من حبيل 
، وان هناك مصالح مب دول لرا نفوذها في العالع أوفي حرو  كونية مب دول  عد احوى من ااردن، 

الشديد في شياحات  ردجة الغا بين، واع بار  لحشفيمكن القفز عنرا، وهذا الكيع يقال  ، رلحردن
 الحوادث مفرومة في كل مكان، وهذا  برير مرفوض جملة و فصيي. أن

النار عل   قطي يدخل الحدود بشكل خاطئ في ع  أردنيفي حصة قشراجيل هناك امر مخ لف، شا  
شراجيلي يدخل ااردن بالخطأ في  نال  طلقة، بل يعاد قمي  وعل  جشد ، ثع  شليم  جريحا حد لينا، وا 
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يزال دم  في القدس  جماع  ، وحبل ذلك حصة زعي ر وملف  الغاج ، ثع حصة العمرو الذ  ما قل 
 يل ح  ملف ، ببقية الملفات الغاجبة. أن واارجححيا وشاهدا عل  الجريمة، 

الحادثة جرت بالعكس، شاجح  أنجراجع ارح يل، وماذا لو اف ر نا  قزاءض ال عبيرات لماذا  نخف
أحد، فماذا شيحصل، وهل كانت القصة ش مر برذا الردوء، وهذ   أ قشراجيلي ي ع ح ل  هنا، عل  يد 

 اللغة المنخف ة شياشيا في  عبيرا را؟!.
و شأل عن ، وهو خارج بيد ، فرذ  و يفة هناك دولة  رعا   أنكل ما يريد  ااردني ذاك الشعور، 

ذاالدول، وليشت مجرد  رف،  جرة محددة، ف ننا ن حدث  قل ب وجي  اللوع  قلراحناكان البعض يريد  وا 
في هكذا  لحردني  غير، فمن  أنفعليا عن الشياشات وليس عن طرف محددة، فرذ  شياشات يج  

 حارت؟!.
عن الن اجج، ثع  باإلفراجفي اش شراد شعيد العمرو، ثع وعود لجنة  حقي   .ااولالمربب  قل شنعود 

نشأل لماذا  أشيحدث مب القا ي راجد زعي ر، لكننا بكل  جدولة القصة، ح   ننش ، وهذا ما
 أوحادثة مشابرة،  حدث لمواطنيرا، ور  رفب عنوان موازين القوى  ا منا،  أ عف  صدى دول 

 المصالح، مثلنا؟!.
 هذا هو الشؤال.

 19/9/2016، الدستور، عم ان

 

 نحو مواجهة تصهين "فيسبوك" .54
 صالح النعامي
كان لوزيرة الق اء الصريوني الم طرففة، قياليت شكيد، شب  وجي  لل عبير عن الر ا ال اع، بعدما 
حبل موحب ال واصل العالمي ااهع يفيشبوكي، وموحب ييو يو ي، عمليام، منح قشراجيل مكانة الرحيبة عل  

 %95ن المواد ال ي ينشرها الفلشطينيون عليرما. فحش  شاكيد، واف  يفيشبوكي عل  حذف م امي
من الصفحات والمواد الفلشطينية ال ي طالبت قشراجيل بحذفرا، بدعوى أنرا ي حرفضي عل  العنف 

 . 9-22من الطلبات اإلشراجيلية  هآر س،  %80 د قشراجيل، في حين اش جا  ييو يو ي لة 
ف يفيشبوكي، خيل شرر ألشطس  آ  الما ي، عشرات الصفحات الفلشطينية وبالفعل، حذ

الراججة، والم  امنة مب المقاومة الفلشطينية، بدعوى اح واجرا عل  م امين ي حري يةي. وكان من 
اليفت أن كبار مو في يفيشبوكي ا فقوا مب شاكيد، وزميلرا وزير اامن الداخلي، جلعاد أردان، عل  

ات   ردف قل  مأششة الدور الرحابي اإلشراجيلي عل  م امين ما ينشر بالعربية في هذا القياع بخطو 
الموحب؛ من خيل  شكيل طواحع عمل مش ركة. وفي الحقيقة، مرد يفيشبوكي الذ  يعد أهع موحب 
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 واصل عالمي لرذا ال حول في شياشا  ، ب عيين  الصريونية اليمينية، جوردونا كو لر، وهي مش شارة 
بقة لرجيس الوزراء اإلشراجيلي، بنيامين ن نياهو، وشفير قشراجيل في واشنطن، رون درمر، ممثلة ل  شا

 في  ل أبي . 
المفارحة أن يفيشبوكي أحدع عل  هذ  الخطوات، عل  الرلع من أن كبار الشاشة الصراينة يو فون  

وال طرير العرحي ال ي مارشرا بشكل فج في ال حريض عل  ح ل الفلشطينيين، باإلشادة بجراجع اإلبادة 
الكيان الصريوني  دهع. ففي أبريل  نيشان الما ي، نشر ن نياهو شخصيا عل  صفح   عل  

عاما عل   أشيس المن مة اإلرهابية يق شلي، ال ي حادها َشَلفا ع،  85يفيشبوكي منشورام بمناشبة مرور 
شحا  شامير، حيث أشاد بة يااعمال البطولي ةي ال ي نفذ را المن مة في ثيثينيات مناحيع بيغن وا 

القرن الما ي وأربعينيا  . ور حاجة لل ذكير بأن في مقدمة هذ  يالبطورتي مجزرة دير ياشين، ال ي 
من النشاء وااطفال والشيو  في القرية.  245، وراح  حي را 1948-4-9نفذها قرهابيو ال ن يع في 

ا   اليرود ، بي ميخاجيل، الذ  عدفد، في مقال نشر   وحد اش فزت قشادة ن نياهو بة يق شلي الك
 يهآر سي، عشرات  من المجازر ااخرى ال ي نفذ را يق شلي، وراح  حي را مجات الفلشطينيين. 

ألشطس  آ  الما ي، عن صندو  بيرل ك شنلشون، وهو قحدى  17وحش   قرير صدر في 
مناشير في مواحب ال واصل بالعبرية،  بين مؤششات البحث اإلشراجيلية ال ي  عن  برصد م امين ال

أن  ي ع نشر أربب مواد بالعبرية عل  مواحب ال واصل، ر شيما يفيشبوكي، كل دحيقة،  حرفض عل  
العنف  د الفلشطينيين. ومن أهع المعطيات ال ي رصدها ال قرير أن صفحات الشاشة اإلشراجيليين 

ن بين الصفحات العبرية ااخرى. ودل ال قرير عل  يفيشبوكي هي ااكثر  حري ام عل  العنف م
عل  أن أكثر الصفحات  حري ام عل  العنف  د الفلشطينيين هي صفحة الناشط اليميني، يوآف 
قلياشي، الملق  بة يال لي، والذ  ان ع، أخيرام، قل  حز  الليكود الذ  ي رأش  ن نياهو. وحش  

الكراهية في مواحب ال واصل بالعبرية من يونيو  حزيران ال قرير، قجمالي المواد ال ي  دعو قل  العنف و 
منشورام، وهو عدد هاجل، مب ااخذ بارع بار  4,241,653وصلت قل   2016قل  مايو  أيار  2015

 مييين نشمة.  8أن قجمالي عدد الشكان في قشراجيل يبلة 
ة  د الفلشطينيين، بمواصلة ويشمح يفيشبوكي ل ن يمات يرودية  قرهابية ،  ورفطت في عمليات قجرامي

ال حريض عل  العنف واإلرها  و رويج ، من دون أن يقدع عل  أية خطوة  عقابية  دها. فحش  
عن يالمركز اإلصيحي للدين والدولةي، وهو أحد المراكز اإلشراجيلية ال ي  5-21 قرير صدر ب اريخ 

يرهفاي اليرودية، ال ي  جاهر ب نفيذ  عن  بمراحبة الجدل عل  مواحب ال واصل العبرية، ف ن من مة 
اع داءات  د الفلشطينيين في القدس والمدن المخ لطة داخل قشراجيل،  عد يااكثر نشاطام في مجال 

 ال حريض عل  العنف  د العر ، لكونرع عربام، في مواحب ال واصل، ر شيما فيشبوكي. 
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بات اإلعيع الجديد وأخطرها، ولدور  ولحهمية القصوى ال ي بات يفيشبوكي يك شبرا، كأوشب مرك
الكبير في حر  الروايات، قل  جان   أثير  الطالي عل  الوعي وشو  اافكار؛ ر يجوز ال شليع 
ب عاطي يفيشبوكي ارن قاجي والعنصر   د م امين النشر الداعمة لفلشطين وح ي را. وليس من 

نشر في هذا الموحب، عل  اع بار أن الحكمة الشماح بمنح قشراجيل مكانة يالرحي ي عل  ما ي
 الصراينة يمكن أن يوشعوا داجرة  دخي رع، بحيث  مسف كثيرام من ح ايا اامة. 

من هنا، هناك حاجة، عل  ااحل، ر باع الخطوات نفشرا ال ي أحدمت عليرا قشراجيل، ونجحت في 
ن كان واحعنا الشياشي يقلا  ميء مواحفرا. وا  الرهان عل  أن   حرفك الحكومات ليفِّ ذراع يفيشبوكي وا 

العربية لل غط عل  قدارة الموحب، ل غيير شياشا  ، ف ن في وشب مؤششات المج مب المدني 
والمن مات الحقوحية والنخ  المناصرة لفلشطين وح ايا اامة بشكل عاع أن   واصل مب قدارة 

بعرض المعطيات ال ي  يفيشبوكي للفت ن رها قل  خطورة  عاطيرا ال مييز  والعنصر ، وذلك
 رصدها مراكز البحث اإلشراجيلية نفشرا حول واحب ال حريض في الصفحات والحشابات باللغة 
العبرية، والذ  ي جاهل  الموحب. وي وج  اش غيل الطابب ال جار  انشطة يفيشبوكي، و و يف  رافعة 

قاطعة الموحب وح ام محدفدام،  غط عل  الموحب، و حذير  من قمكانية مناصر  الق ية الفلشطينية لم
في حال لع يوحف  عاطي  العنصر   جا  الفلشطينيين و شامح  قزاء ال حريض عل  اإلرها  في 
مواحب ال واصل العبرية. ويمكن أي ام اش نشا  ما أحدمت علي  قشراجيل في شعيرا قل   رويض 

دها في عمليات  للمقاومة خيل يفيشبوكي، عندما أوعزت لعاجيت يرودية أميركية، ح ل عدد من أفرا
ان فا ة القدس، برفب دعوى بمليار دورر عل  الموحب، بزعع أن هذ  العمليات نفذت  حت  أثير 
يال حريضي في مواحب ال واصل الفلشطينية، فرناك عاجيت فلشطينية  حمل جنشيات أميركية وأجنبية 

 مكانرا اع ماد المنط  نفش  في رفب دعاوى ح ل أبناؤها في جراجع قرهابية، نفذها مش وطنون يرود، ب
  د يفيشبوكي. 

 حصارى القول، يج  عدع الشماح بصرينة يفيشبوكي.
 19/9/2016، العربي الجديد، لندن
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 ليكس فيشمانأ
 ااشبوعراية أن يشرح لماذا اندلعت في ن اامنينبغي ارع راف بالحقيقة: ر يمكن احد في جراز 

 بالذات موجة من خمس عمليات م واصلة في مناط  مخ لفة.  ااخير
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 لقينا  ذكيرام بحقيقة أن الردوء في ال فة مؤخرا هو هدوء وهمي،  ح   لري  يع مل  أخرىولكننا مرة 
 لدى جيل شا  مش عد ليخرج ل نفيذ عمليات.

ي ليشت ال رديد المركز ، الم صاعد، عمليات اافراد ااخيرة هي مجرد طرف الجبل الجليد ، وه
: عمليات ب لراع يداعشي، ور شيما في منطقة القدس وفي ااخيرةالذ  حدد   المخابرات في الشنة 

 شمال يالشامرةي. 
عشرات الشبا  الذين اع قل رع المخابرات، هذ  الشنة، خططوا ل نفيذ عمليات بااشلو  الذ  رأينا ، 

النار بي  مييز في ال جمعات الشكانية، منفذون ان حاريون، عمليات  طي قمؤخرام، في أوروبا، مثل 
 دهس مثل الشاحنة في نيس في فرنشا.

 في الشنوات الما ية بحث هؤرء الشبان عن شبيل للوصول قل  شورية. 
كانت الطري  قل  شورية مغلقة، وهع يجدون  نفيشام في خطط العمليات داخل  ااخيرةفي الف رة 

 ل. وهع أكثر  زم ا من رجال يحماسي. قشراجي
في يالمناط ي، حيث قن يداعشي يأ ينا من البوابة  لبرها وهذ  لع  عد مواجرة مب الشاحة الخلفية 

 الرجيشة.
بة يداعشي، ولكنرا  وء  حذير يح ر ارش خفاف ب . فأحد  ااشبوعر  ر بط أحداث نراية 

لمشلحة بين قشراجيل وأعداجرا يبدأ بموجة عنف في ال فة الشيناريوهات المعقولة رنفجار المواجرة ا
أو في القدس، ين قل قل  حطاع لزة، وال  مواجرة عشكرية مب القطاع، ومن هناك  ش عل أي ا 

 جبرة لبنان. 
صارو  في اليوع عل  قشراجيل، فان ذاك المنفذ  2300عندما ي حدث حاجد الجبرة الداخلية عن شقوط 

هو  –حش  شيناريو ال دهور لدى الجيش اإلشراجيلي  –ليل من شأن  أن يكون الفرد لعملية في الخ
 المحفز لشلشلة ال فجير.

،  وحفت 2015 ااول شرين  1، ال ي بدأت في رأس الشنة، في اافرادكان يخيل أن موجة عمليات 
 في نيشان الما ي. 

 500لية، ونحو عم 1,030شجل  أيلولح   من صف  2016عملية، في  2,563شجل  2015في 
 عملية في آ  الما ي.  80ح   نحو  2015في  ااولعملية في  شرين 

أدى ال طور الدراما يكي في القدرات  أخرى أموريبدو أن المخابرات والجيش وجدوا الصيغة.  من 
لير مشبو : فقد نجحت المخابرات في أن  حدد و ع قل  قنجاز قل لل شلل قل  الشبكات ارج ماعية 

المح ملين للعمليات، ممن أدانوا أنفشرع في البيلات وفي  اافرادفي المجة من المنفذين  70نحو 
 الثرثرات. 
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كما أن الجيش لير  قنية العثور عل  هؤرء المنفذين عل  المحاور وفي الحواجز، ما يشمح للجنود 
 بأن يدحقوا في ال شخيا بين منفذ العملية والمواطن البر ء.

 342عملية طعن، مقابل  160عملية، منرا  373أعحبطت  2016من العاع  اولاهكذا، في النصف 
، أشبوعفلشطينيا كل  60. فالمخابرات والجيش اإلشراجيلي يع قلون نحو 2015عل  مدى العاع  قحباطا

ال حقيقات وارع قارت اإلدارية. ور يزال، في كل نقطة  قل لع يكونوا كلرع يرشلون  أنومع مرع 
 15منفذا مح مي فردا لعملية. في ال فة   راكض اليوع نحو  60 – 50اخطارات عن  زمنية  صل

 خلية محلية نفذت أو  وشك عل   نفيذ عمليات قطي  نار. 
هذ  الخييا، ال ي يش ند بع را قل  شبكات يحماسي، هي قمكانية كامنة للعمليات في ااياع 

 وااعياد القريبة القادمة.
 –ارح صادية  –ما ن جت ال روف الشياشية  قذارات لن  وحف الميدان صيغة الجيش والمخاب

 الحزبية ال  درجة ارنفجار. 
فحين   رع الشلطة الفلشطينية قشراجيل اليوع بق ل خمشة منفذين، فان هذا  حريض من شأن  أن 

 يشعل الميدان. 
حملة ان خابات فلشطينية  يحماسي هي ااخرى  بذل جردام إلثارة الميدان، بينما في الخلفية  وجد

 داخلية من شأنرا هي أي ا أن   فجر.
ككابح أماع ال حريض في الجان  الفلشطيني يوجد حاليا حرار قشراجيلي بعدع المس بالشكان 

في منطقة الخليل نفذ الجيش اإلشراجيلي  ااخيرةشلشلة العمليات  أعقا بجموعرع. وبالفعل في 
 الجماعي.  من العقا  أدن عمارم فيرا حد أ 

 فقط عل  بلدة بني نعيع، حيث خرج منفذا عملية محاولة الدهس.  اإللي فقد فرض 
بك يبة  قرلغرض ال حقي ، ولكن الميدان لع يغر   ااخيرينمنازل المنفذين  قل ووصلت القوات 

 واحدة جاءت ل عزز القوات في منطقة الخليل.
 "يديعوت"

 19/9/2016، األيام، رام هللا
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