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*** 

 
 حماس بغزةل تابعةالجيإل اإلسرائيلي يعلن إسقاط طائرة بدون طيار  .1

أعلن الجيش اإلسرائيلي، أن إحدد  اائراتد ، اعتر دو يدوم الءالءداء، ادائر  : عالء الريماوي - القدس
 ايار، تابعة لحركة حماس على الخا الساحلي لقااع غز . بدون 

وقددال بيددان  ددادر عددن الجدديش اإلسددرائيلي، و ددل وكالددة األ ا ددول  سددخة م دد :  اعتر ددو  ددي وقددو 
سابق اليوم، مقاتلة سالح الجو، قاعة جوية بدون ايار، تابعة لم ظمدة حمداس، تواجددو  دوق الخدا 

 الساحلي  ي قااع غز  . 
القاعة الجوية بدون ايار، كا و  ي مراقبة تامة من قبل سالح الجو م د  إقالعادا، وأ اف البيان:  

 ولم تخترق األرا ي اإلسرائيلية . 
وتابع الجيش  ي بيا  :  جيش الد اع لن يسمح خرق المجال الجوي اإلسرائيلي، وسيتحرك بحزم  د 

 أي محاولة من ه ا ال وع . 
 .ح لحركة حماس، ردا على اإلعالن اإلسرائيليولم ت در كتائب القسام، الج اح المسل

 20/9/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 االحتالل  إنهاءالحمد هللا: يجب أن يقترن الدعم المالي للدول مع مواقف سياسية قوية من شأنها  .2
لق ية  رام هللا: أكد رئيس الوزراء الفلساي ي رامي الحمد هللا على  رور  تحقيق حل عادل وشامل

 .194الجئي  لساين، بما ي من حقام  ي العود  و قا لقرار األمم المتحد  
و لك خالل كلمت   ي قمة األمم المتحد  لالجئين والمااجرين التي ا القو  عالياتاا  ي مقر األمم  

 المتحد   ي  يويورك بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكوماو.
 لي الحرج للحكومة الفلساي ية  ي  وء التقليص الحاد  ي التمويل وأالع الح ور على الو ع الما
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بقاء ه ه الق ية على  .2011ال ي تعا ي م   م   عام  واالب الدول بدعم  لساين سياسيًا وماليًا وا 
 رأس سلم أولوياتاا. 

الحقيقية  وح ر الحمد هللا من عواقب سياسة ال م المتزايد  التي ت تاجاا إسرائيل وتكشف عن  واياها
د )الف ل الع  ري( ال ي يحرم الفلساي يين من ممارسة حقوقام ايبارتاالمتجاة  حو  رض واقع األ

األساسية. وشدد رئيس الوزراء على  رور  أن يتخ  المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه سياساو 
احتياجاو  إسرائيل  ي ال م الع  ري والوقوف ج با إلى ج ب مع الحكومة الفلساي ية لتلبية

 وتالعاو الشعب الفلساي ي المشروعة.
وحّث مؤسساو المجتمع الدولي والدول الما حة على االستمرار  ي دعم المواز ة لتمكين حكومت  من 

يجب أن يقترن الدعم المالي للدول مع مواقف سياسية قوية من شأ اا »القيام بمسؤولياتاا قائال: 
 «.لوحيد  حو سالم عادل ودائماالحتالل اإلسرائيلي الاريق ا إ ااء

 21/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 عريقات يرحب بما جاء في خطاب أوباما في األمم المتحدة .3
رحب أمين سر اللج ة الت في ية لم ظمة التحرير الفلساي ية الدكتور  ائب عريقاو  جر :  يويورك

اما أمام الجمعية العامة لألمم المتحد ، اليوم األربعاء، بما جاء  ي خااب الرئيس األميركي باراك أوب
 حول وجوب إ ااء االحتالل اإلسرائيلي لألرا ي الفلساي ية.

وأشار عريقاو  ي بيان  حفي إلى تأكيداو الرئيس األميركي على أن هزيمة اإلرهاب وتحقيق 
قامة دولة األمن والسالم واالستقرار  ي الم اقة، ال يمكن أن يتحقق إال بإ ااء االحتالل اإلسرا ئيلي وا 

 .1967 لساين المستقلة بعا متاا القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 
وعلى  عيد دعو  الرئيس أوباما لد وقف التحريض الفلساي ي ، قال عريقاو: إ   ال يمكن المساوا  

او بين سلاة االحتالل )إسرائيل( وممارساتاا  د الشعب الفلساي ي بما يشمل المستوا 
واإلمالءاو واالغتياالو واالعتقاالو والح ار واإلغالق واإلعداماو الميدا ية وسوء معاملة 

 عامًا. 50األسر ، وبين الشعب الفلساي ي ال ي يعيش تحو االحتالل م   
التحريض كا ة تتم عبر اللج ة الءالءية برئاسة أميركا والتي أقرتاا  أشكالوشدد على أن  معالجة 

موقعة وتر  اا الحكومة اإلسرائيلية ، م يفا: و تساءل أين هو التحريض الفلساي ي االتفاقاو ال
 ال ي تحدث ع   الرئيس أوباما؟.

 21/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 



 
 

 
 

 

 6 ص             4054 العدد:        21/9/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 قراطيةو لجنة االنتخابات تعقد سلسلة اجتماعات إلحياء العملية الديم .4
رئيس السلاة او المركزية الدكتور ح ا  ا ر عد  لقاءاو مع عقد رئيس لج ة اال تخاب: رام هللا

محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد هللا، ومع قياد  حركتي  تح وحماس الفلساي ية 
كل على حد ، ومع جميع الف ائل وعدد من مؤسساو المجتمع المد ي، لتو ير األجواء واتخا  

باو المحلية  ي أسرع وقو ممكن، و لك استكماال لالستحقاق اال تخابي التدابير الالزمة لت في  اال تخا
 من أجل إحياء العملية الديمقرااية  ي شتى أ حاء الوان.

  20/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 "الرباعية العربيةينتظر موافقة " اللجنة  إدانة االستيطانواصل أبو يوسف: طلب  .5

، إن «القدس العربي» ل أبو يوسف ع و اللج ة الت في ية للم ظمة لد أشرف الاور: قال وا -غز  د 
القياد  السياسية الفلساي ية اتخ و قرارا بالتوج  لمجلس األمن، لكن اتفاقا سابقا أبرم مع الدول 

 «.اللج ة الرباعية العربية»العربية ي ص على  رور  ترتيب ه ه الخاو  بالت سيق مع 
يحمل   ا وا حا بإدا ة االستياان اإلسرائيلي  ي الم ااق الفلساي ية  وأكد أن ه اك مشروع قرار

بما  ياا مدي ة القدس، والماالبة بوقف وتفكيك المستوا او، و قا لقراراو الشرعية الدولية ال ادر  
 عن مجلس األمن والجمعية العامة.

  21/9/2016القدس العربي، لندن، 

 

 صرصور والطيراوي صاعد حملة االتهامات بينرام هللا: ت .6
شاد يوم أمس، ت ظيم مؤتمرين  حا يين م ف لين  ي البير  لكل من رئيس مجلس  سائد أبو  رحة:

الق اء األعلى المستشار سامي  ر ور، وع و اللج ة المركزية لحركة  تح اللواء تو يق 
اما لآلخر بكف الايراوي، كان القاسم المشترك  ياما، تبادل االتااماو، عالو  على ماالبة كل م 

 يده عن الق اء.
وجاء ت ظيم المؤتمرين، إءر ت اعد وتير  الت ريحاو واالتااماو المتبادلة بين االء ين مؤخرا،  ي 
أعقاب بيان  حا ي  ادر عن الايراوي، قبل ءالءة أيام، اتام  ي   ر ور باستغالل م  ب  

، إلى غير «للحفاظ على م  ب  تزوير تاريخ ميالده لغاياو شخ ية»لمآرب شخ ية، إ ا ة إلى 
  لك.

  21/9/2016األيام، رام هللا، 
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 طعن في قلقيلية تها تنفيذ عمليةمحاول بعدإصابة فتاة برصاص االحتالل  .7
األربعاء، عقدب إادالق ال دار عليادا اليوم أ يبو  تا  بر اص االحتالل ال ايو ي،  باح : قلقيلية

 لة، بزعم محاولة ت في  عملية اعن.على حاجز عسكري بقلقيلية شرق القدس المحت
بين  55عاما( على  قاة معبر الياهو بشارع  14وأ ادو م ادر محلية بإ ابة  تا  تبلغ من العمر )

 مستوا ة الفي م شي  وكر ي شمرون.
  العبدددري، أن الفلسددداي ية أ ددديب بجدددراح،  يمدددا لدددم ي دددب أي مدددن الج دددود خدددالل 0404و كدددر موقدددع  
 محاولة الاعن.

 ددادر أن تكددون إ ددابة الفتددا   ددي سدداقاا. وبللغددو وزار  ال ددّحة بإ ددابة افلددة )لددم تعددرف ورجحددو م
 هويتاا( بجروح متوساة، بر اص االحتالل ع د حاجز جلجوليا شرق قلقيلية.

و كر شداود عيدان، أن الافلدة كا دو  دي اريقادا إلدى المدرسدةن حيدث كا دو تحمدل حقيبتادا لدد  قيدام 
 على قدمياا لشّل حركتاا.ج ود االحتالل بإاالق ال ار 

  إلددى أن الجدديش د ددع بتعزيددزاو عسددكرية إلددى الم اقددة وقددام بإغالقاددا،  ددي حددين 0404وأشددار موقددع  
 شرعو قوات  بعملياو التحقيق بالحادءة.

 21/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فتح: نحن أمام فاشية إسرائيلية ال تجيد سوى إعدام الفلسطينيين .8
مسؤولية ما يحدث  ي األرا ي الفلساي ية  إسرائيلو حركة  تح،  ي بيان  در ع اا، حمل: رام هللا

عداماو وا حة، قا د   ياا تحويل العالقة ما بين  والمدواان الفلسداي ي  االحدتاللمن سياسة قتل وا 
األعددزل إلددى عالقددة دم وقتددل قائمددة علددى الفاشددية اإلرهابيددة اإلسددرائيلية، التددي يتغدد   علياددا كددل ج دددي 

 يخدم  ي حكومة  ت ياهو.
وقال م ير الجداغوب، رئديس اللج دة اإلعالميدة مفو دية التعبئدة والت ظديم لحركدة  دتح، أن الددور الد ي 

رهداب، مدا هدو إال دور يؤكدد ل دا جميعدا أ ادا لدم تعدد تجيدد سدو   إسرائيلو لو ل   اليوم، من  اشية وا 
 .األق ىباو المسجد إعدام الفلساي يين بدم بارد، على الحواجز والارقاو وبوا

ال تعدي لادا اإل سدا ية بشديء،  إسدرائيلية ي حركة  تح، إ   قف اليوم أمدام موجدة إرهداب  إ  اوأ اف  
سو  الد ع بمزيد من أعمدال القتدل اليوميدة التدي تفتدرس األافدال قبدل الكبدار، تحدو غاداء وتوجياداو 

  .أعمارهمكا و حكومة  ت ياهو القائمة على قتل الفلساي يين  ي كل مكان ماما 
 20/9/2016، القدس، القدس
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 : حكومة االحتالل تتعمد تصعيد العنف لتحقيق أهداف سياسيةالقواسمي .9
قال المتحددث باسدم حركدة  دتح أسدامة القواسدمي، إن مدا يجدري  دي الخليدل والقددس علدى وجد  : رام هللا

، هددو اإلسددرائيليحددتالل لسددبعة مدواا ين، بيدد ام افددالن وامددرأه مددن قبدل قددواو اال إعدددامالخ دوص مددن 
ال دبغة األم يدة علدى األو داع  دي األرا دي المحتلدة،  إ دفاءت عيد خاير متعمد ومق ود، هد   

لادداء المجتمددع الدددولي  ددي البحددث عددن حلددول أم يددة أو بدد ل جاددود دوليدد  لتادئددة األو دداع، بدددال مددن  وا 
 را ي الدولة الفلساي ية.أل اإلسرائيليإ ااء االحتالل  إلىتادف  سياسيةالبحث عن حل ومبادراو 

وأو ح  ي ت ريح  حفي، أن حكومة االحتالل تريد من خالل ت عيدها الميدا ي وما تقوم ب  من 
غددالقميدا يددة  إعددداماو للمدددن والقددر  الفلسدداي ية، اسددتجالب رد   عددل  لسدداي ية لتبريددر ادعاءاتاددا  وا 

 يويددورك والجاددود المب ولددة ال عقدداد  ا عقدداد الجمعيددة العامددة لألمددم المتحددد   ددي أء دداءاألم يددة، خا ددة 
لي   ر سا وما يجري من اجتماعاو هامة للخبراء والف يين الدوليين إالمؤتمر الدولي للسالم التي دعو 

 على هامش ا عقاد الجمعية العامة إل جاح المبادر  الفر سية وتحديد مدخالتاا ل مان  جاحاا.
 20/9/2016، وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 مؤسسات فتح القيادية تجتمع بعد عودة عباس من األمم المتحدة: زملط .11

قال مستشدار الدرئيس الفلسداي ي الددكتور حسدام زملدا إن المؤسسداو القياديدة : محمد يو س -رام هللا 
ستعقد اجتماعًا مشدتركًا لادا  دور عدود  الدرئيس محمدود عبداس مدن األمدم المتحدد   اايدة «  تح»لحركة 
 ر الجاري، وأن المؤتمر العام للحركة سيعقد قبل  ااية العام.الشا

أن المؤسسددداو القياديدددة للحركدددة، التدددي تشدددمل اللج دددة المركزيدددة والمجلدددس « الحيدددا »وأو دددح زملدددا لدددد 
الءددوري والمجلددس االستشدداري، سددتعقد اجتماعددًا مشددتركًا لاددا تقددرر  يدد  موعددد المددؤتمر العددام وأج دتدد ، 

يت ددمن «  ددتح»مؤسسداو  أمددام اايددة العدام. وقددال إن عبدداس سديقدم خاابددًا  يلتدئم قبددل أنوالد ي رجددح 
ي تخدددب  أنالو دددع السياسدددي الحدددالي والحركدددة السياسدددية الفلسددداي ية للمرحلدددة المقبلدددة. ومدددن المقدددرر 

مؤسسدداتاا القياديددة )اللج ددة المركزيددة والمجلددس الءددوري(، وأن يقددر بر امجاددا «  ددتح»المددؤتمر العددام لددد 
 ة المقبلة.السياسي للمرحل

، لكن مشكالو عد  2013، وكان مقررًا عقده عام 2008وكان المؤتمر العام السابق للحركة عقد عام 
أعاقددو عقددده، م اددا تددأخر ا تخابدداو األقدداليم الحركيددة، خ و ددًا  ددي قادداع غددز  الواقددع تحددو سدديار  

 «.حماس»حركة 
 21/9/2016الحياة، لندن، 
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 ا  خدمت سابقلن يكون باإلمكان صدها بالوسائل التي است   فةبالض موجة العمليات األخيرةهآرتس:  .11
، أن العمليداو األخيدر   دي ال دفة الغربيدة إسدرائيليةاعتبدرو م دادر أم ّيدة : إيااب العيسى -ال ا ر  

والقدس المحتلتين، تحمدل دالالو ومؤشدراو علدى بدايدة موجدة جديدد  مدن العمليداو الفلسداي ية، التدي 
 كن تواجده.ااألخير ، مؤكد  بدء جيش االحتالل بتح ين قوات  بأم و لو  روتاا  ي األيام

وأشارو  حيفة /هآرتس/ العبرية ال ادر  يوم الءالءداء، إلدى أن التقدديراو االسدتخبارية تشدير إلدى أن 
 األسابيع المقبلة قد تشاد المزيد من العملياو  د قواو االحتالل.

ص االحددتالل وأ دديب ءالءددة بجددروح بالغددة علددى وم دد  يددوم الجمعددة الما ددي سددقا سددتة شدداداء بر ددا
وبحسددب المعايدداو اإلسددرائيلية  قددد سددجلو خمددس عمليدداو اعددن م دد  الجمعددة، عمليتددان  ددي  األقددل.

يون وأربدع عمليداو اعدن وعمليدة دهدس  دي  دالقدس المحتلة وعملية اعن قرب مسدتوا ة غدوش عت
ي  ددفوف االحدددتالل، إ  أ ددديب وأوقعدددو هدد ه العمليددداو عدددد كبيدددر مددن اإل ددداباو  سددبًيا  ددد الخليددل.

 خمسة من ع ا ره بي ام إ اباو بالغة.
وبحسدددب ال دددحيفة،  دددإن العمليددداو األخيدددر  لدددم تفددداجس أجادددز  االسدددتخباراو اإلسدددرائيلية، التدددي قددددرو 
ح ددول موجددة عمليدداو جديددد   ددي الفتددر  الممتددد  مددا بددين  اايددة عيددد األ ددحى واألعيدداد الياوديددة  ددي 

إلدى أن موا دفاو أو سدماو العمليداو  دي هد ه المرحلدة و دي الابدة السدابقة  وأشارو األسابيع المقبلة.
متشاباة جًدا، وباألساس كو اا عملياو  ي أعقاب عملياو أو ما أالق عليد  عمليداو تقليدد لعمليداو 

 وه ه هي الميز  األساسية.
ن م دددر وع دددما يددتم جددرح أو قتددل مرتكددب عمليددة اعددن، بعددد أن يدد جح  ددي إ ددابة إسددرائيلي، وبمددا أ

 اإللاام األساسي هو الحي والعائلة،  إن غالبية تلك العملياو تحدث  ي الم ااق  اتاا.
وقدرو ال حيفة، أن موجة العملياو األخير  لن يكون باإلمكان  دها بالوسائل التدي اسدتخدمو  دي 

وو ددع السددابق مءددل الت سدديق األم ددي مددع السددلاة الفلسدداي ية أو مراقبددة شددبكاو التوا ددل االجتمدداعي 
أعمد  اإلسم و ع د محااو الركاب  ي ال فة الغربية، ول لك سارعو قواو االحتالل والشدراة  دي 
أعقاب العمليداو األخيدر  إلدى تعزيدز ا تشدار قواتادا كمدا أن أداء أ رادهدا  دي مواجادة العمليداو تحسدن، 

 حسب تعبيرها، و لك  ي أعقاب استخالص العبر من مئاو العملياو السابقة.
لو االسددتعداداو لمواجادددة العمليدداو  ددي الفتدددر  الراه ددة تح ددين مواقدددع  شددر قددواو االحدددتالل كمددا شددم

 و شر شبكاو كاميراو مراقبة  ي كل زاوية تقريبا.
إلى أن ه ه اإلجراءاو لن يكون بمقدورها إحباا و د العملياو كلًيا لكن من شدأ اا أن  أشارولك اا 

 تخفض عدد اإل اباو  ي الجا ب اإلسرائيلي.
 20/9/2016، قدس برس
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 مل طقاطقة بتهمة قيامها بطعن مستوطنأسنوات على الشابة  سبعالحكم بالسجن  .12
الشابة  األسير  ي معسكر عو ر على  اإلسرائيليةحكمو المحكمة العسكرية  : جيب  راج –بيو لحم 

و لددك عامددا(، مددن سددكان بلددد  بيددو  جددار بالسددجن الفعلددي لمددد  سددبع سدد واو، 20) امددل جادداد اقااقددة
المسدتوان  أن، حيدث ادعدى االحدتالل 2014عدام  أولبتامة قياماا باعن مسدتوان  دي شدار كدا ون 

ال ار على الفتا  بشدكل  أالقواج ود ومستوا ين  أن أكدوابجراح وه ا ما  فاه شاود عيان،  أ يبقد 
 جسددها، وقدد و دفو حالتادا  دي أ حداءبخمس ر ا او  دي مختلدف  إ ابتاا إلى أد مما  مفاجس

 .اإل ابةءار آخاير ، وهي ال تزال تعا ي من  أ اا لك الوقو 
 20/9/2016، القدس، القدس

 
 تنفيذ عملية دهسبتهمة للطالب الجريح عزمي نفاع  عاما   20السجن  .13

عامدًا  20حكمو محكمة سالم العسكرية، اليدوم الءالءداء، بالسدجن الفعلدي لمدد   :علي سمودي - ج ين
عامددا( وهددو مددن مدي ددة ج ددين، وكدد لك م ددادر  مركبتدد  22ايل  فدداع )علددى األسددير الجددريح عزمددي سدد

 الخا ة.
محكمدة االحدتالل اسدتجابو لالدب ال يابدة بفدرض حكدم  أن فاع  القددس  دوو كدوم،  األسيروالد  وأ اد

سدراح  بسدبب تددهور حالتد  ال دحية وحاجتد   بدإاالققاس ورادع  دد اب د  ور  دو الدب المحدامي 
 .2015-11-24لفك بسبب الحادث ال ي اعتقل خالل  بتاريخ لعد  عملياو جراحية  ي ا

وكا ددو قددواو االحددتالل اعتقلددو الشدداب عزمددي  فدداع بعددد أن أ ددابت  بفكدد  ويددده علددى حدداجز  زعتددر    
تامتد  محكمدة االحدتالل بمحاولدة  القتدل العمدد   مدن خدالل  ت فيد  االمقام علدى اريدق  دابلس رام هللا، و 
 بمركبت  الخا ة .عملية دهس ج ود على الحاجز 

 20/9/2016، القدس، القدس
 

 فتح تدين قرار حماس حل إدارة نادي غزة الرياضي .14
أدان المتحدث باسم حركة   دتح   دايز أبدو عيادة، مسداء يدوم الءالءداء، قدرار حركدة  حمداس  حدل : غز 

 مجلس إدار   ادي غز  الريا ي.
لتددخل السدا ر  دي شدؤون ال دادي، وتعتبدر وشدد أبو عياة، لد و ا ، على أن حركدة   دتح  تدر ض هد ا ا

 لك تجاوزا خايرا للتوا ق الريا ي الد ي يدتم العمدل مدن خاللد  تحدو مظلدة المجلدس األعلدى للشدباب 
 والريا ة، لتجاوز تداعياو اال قسام وا عكاسات  السلبية على الحيا  الريا ية  ي  لساين.
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دخل  ددي شددؤون ال ددادي، وتددرك األمددر واالددب أبددو عياددة حركددة  حمدداس  بر ددع يدددها والكددف عددن التدد
 للجمعية العامة  احبة االخت اص  ي تحديد مجلس اإلدار  وموعد ا تخاب .

 20/9/2016، وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 "حركة المقاطعة العالمية لـ"إسرائيل" "بي.دي.أس" "منظمة إرهابية :شاكيد .15
 بي.دي.أس   م ظمة   إسرائيل شاكيد حركة المقااعة العالمية لد اإلسرائيلية آيليو عدلاعتبرو وزير  ال

 إحباا جاودها  كما شباو  شااء تلك الحركة بمقاتلي حركة حماس.  إسرائيل إرهابية، يجب على 
ال اإلخبدداري  اإلسددرائيلي عددن شدداكيد قولاددا  ددي خااباددا أمددام مددؤتمر  ال دد دوق القددومي او قددل موقددع  و 

لتقددويض أركددان دولددة إسددرائيل تشددب  األ فدداق  إن  حركددة المقااعددة تحفددر أ فاقدداً إلسددرائيل   ددي  يويددورك 
للعمليددداو  جديدددداً  كمدددا اعتبدددرو حركدددة المقااعدددة وجاددداً  التدددي تحفرهدددا حمددداس علدددى حددددود قاددداع غدددز  .

 ألن الكددوادر الفاعلدة  دي هد ه الحركددة يحداولون المدس بحدق إسددرائيل   إسدرائيل  المسدلحة المعاديدة  ددّ 
 وير  ون االعتراف بالحق الابيعي والبسيا  ي قيام دولة إسرائيل . ي الوجود، 

وتابعو قائلة  إن أهداف )بي.دي.أس( هي  فس األهداف التي و عتاا الم ظماو المسلحة المعادية 
إلسددرائيل، حتددى لددو حاولددو إخفاءهددا، لكددن هددد اا ال اددائي هددو محددو اسددم إسددرائيل عددن خاراددة العددالم، 

لمقااعددة يقددوم بدددعم العمليدداو المسددلحة  ددي بعددض األحيددان، وخادداب حركددة ومددن يقددوم بدددعم أ شدداة ا
المقااعة يشوه  ور  إسرائيل، ويحرض علياا، وي تاك حق إسرائيل  ي الوجود، كدولة ياوديدة، وكدل 

  لك يؤكد أ اا إحد  أدواو اإلرهاب  ي الع ر الحديث .
واو واسددعة بتكلفددة ماليددة قدددرها مئددة جلعدداد أردان  اتخدد  خادد االسددتراتيجيةوأو ددحو أن وزيددر الشددؤون 

مليون شيكل، بالت سيق مع الوزاراو اإلسرائيلية األخر  لم ع دخول وارد أي ع و  اشا  دي حركدة 
 دددي  ووا دددلو شددداكيد خاابادددا قائلدددة  إن أعدددداء إسدددرائيل يشددد ون عليادددا حربددداً  المقااعدددة مدددن إسدددرائيل .

ادد   ددي بعددض األحيددان، ويتالددب مددن إسددرائيل المجدداالو الق ددائية، ممددا يع ددي أن العددداء ل ددا يغيددر وج
 تغيير اريقة مواجاتاا ل   ي الوقو الالزم .

 20/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 

 الهجمات الفلسطينية ت حّول حياة اإلسرائيليين لكابوس: "إسرائيل اليوم" .16
الاجمدداو قددال المستشددرق اإلسددرائيلي رؤوبددين بدداركو ب ددحيفة  إسددرائيل اليددوم  إن الحددديث عددن عددود  

الفلسدداي ية  ددي األيددام األخيددر  كددالم غيددر دقيددق، ألن تلددك العمليدداو لددم تغددادر أ ددال حتددى تعددود مددن 
وأ ددداف أن الم ظمددداو الفلسددداي ية تقدددوم بت فيددد   بدددردود  عدددل إسدددرائيلية. جديدددد، واألمدددر لددديس مرتباددداً 
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اتيدة لشدن التدي تسدتغل أي لحظدة مو  ،هجماتاا متى ما س حو لاا الفر دة وعلدى رأسداا حركدة حمداس
اإلسدددرائيليين، متامدددا حمددداس وغيرهدددا مدددن الف دددائل الفلسددداي ية بدددالتحريض علدددى ت فيددد   هجماتادددا  ددددّ 

عملياو الاعن بالسكاكين، واختيار أهداف إسدرائيلية  وعيدة، خا دة  دي مددي تي القددس والخليدل،  دي 
 ظل  عوبة ت في ها لعملياو مسلحة  د إسرائيل ا االقا من قااع غز .

ن الحلددم الدد ي يددراود حمدداس يتمءددل  ددي تحويددل حيددا  اإلسددرائيليين إلددى كددابوس دائددم، مددن وأشددار إلددى أ
خدددالل ت فيددد  العمليددداو ال وعيدددة التدددي تحظدددى بددددعم حلفائادددا  دددي الم اقدددة، وتغايدددة إعالميدددة مدددن ق دددا  
الجزيددددر ، رغددددم جاددددود اإلحبدددداا التددددي تقددددوم باددددا قددددواو األمددددن اإلسددددرائيلية، و  ددددب عشددددراو الحددددواجز 

وأكد المستشرق اإلسرائيلي أن حماس تعمد إلى  ب مزيد  مدن وبلداو ال فة الغربية. العسكرية  ي
من الزيو على  ار العملياو الجاادية  ي العالم، وم ح ال دراع مدع إسدرائيل آ اقدا دي يدة، ممدا يتالدب 

ام من تل أبيب معالجة ه ه العملياو والاجماو التي تسدتاد اا بوسدائل قاسدية إلسدكات ،  وحي ادا سديف
 الفلساي يون أن الءمن ال ي سيد عو   جراء موا لتام استاداف اإلسرائيليين سيكون باهظا وغاليا .

 20/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
  

 "التجمع"حملة اعتقاالت أخرى في صفوف  السلطات اإلسرائيلية تشن   .17
 ددي  ددفوف التجمددع  وا ددلو السددلااو اإلسددرائيلية حملددة االعتقدداالو والترهيددب: حريددر هاشددم حمدددانت

الددوا ي الددديمقرااي، إ  شدد و خددالل سدداعاو الليددل آخددر حمالتاددا التددي االددو عددددا آخددر مددن قدداد  
دددرب أن السددلااو اإلسددرائيلية اعتقلددو  ددي السدداعاو األولددى مددن 48وعلددم موقددع عدددد الحددزب وال اشدداين.
 ظالم.، على األقل، بعد مداهمة م ازلام تحو ج ح ال اشااً  12 جر اليوم األربعاء، 

وكدددان بدددين المعتقلدددين ع دددو المكتدددب السياسدددي للتجمدددع جمعدددة الزبارقدددة مدددن ال قدددب، وع دددو اللج دددة 
المركزية و ائب األمين العام السدابق م دافى اد  مدن كدابول، وع دو اللج دة المركزيدة سدامي العلدي 
مددن جسددر الزرقدداء، واألسددير المحددرر دهددش عكددري مددن عرابددة الباددوف، وسددكرتير  ددرع ال ا ددر  إيدداس 

ليمان، إ ا ة إلى ال اشاين تو يدق حبيدب هللا مدن عدين ماهدل، ومد عم زحالقدة مدن كفدر قدرع، وكايدد س
عايددة مددن يا ددة ال ا ددر ، وحددازم حسددين مددن ديددر ح ددا، وشددادي عددواد مددن ال ا ددر ، ويحيددى ادد  مددن 

كما علم أن قواو الشراة أجرو حملدة تفتديش  دي م دزل  ائدب  كفرك ا، وسميح أسدي من دير األسد.
 ن العام السابق م افى ا  قبل اعتقال .األمي

 21/9/2016 ،48عرب 
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 من إحالل القوانين الدولية "إسرائيل"وثائق تكشف تهرب  .18
وحتددى  1967كشدفو وءيقتدان سددريتان لدوزار  الخارجيدة اإلسددرائيلية، مدن السد واو : تحريدر هاشدم حمدددان

 يف على األرا ي التي احتلتاا ، كيف حاولو الحكومة اإلسرائيلية التارب من إحالل ميءاق ج1968
ويعترف مسؤولون إسرائيليون كبار،  ي الوءائق، بخرق ميءداق ج يدف وممارسدة الع دف  خالل الحرب.

عن تعريف  فساا كدولدة محتلدة كدان باددف التادرب   إسرائيل تجاه السكان الفلساي يين، وبأن امت اع 
 من اال تقاداو الدولية.

، كدددل مدددن 1968مدددارس  هدددآرتس ، كا دددو برقيدددة أرسدددلاا  دددي آ ار/الوءيقدددة األولدددى، بحسدددب  دددحيفة  
الدبلوماسددديين: ميخائيدددل كدددومي، وهدددو م ددددوب إسدددرائيل األسدددبق  دددي األمدددم المتحدددد  و دددي حي ددد  أشدددغل 
م  ددب المستشددار السياسددي لدددوزير الخارجيددة آبددا إيبددان، وءيدددودور ميددرون المستشددار الق ددائي لدددوزار  

 ددي واشدد ان،  ددي حي دد ،   إسددرائيل   مرسددلة إلددى سددفير رية جددداً وكا ددو البرقيددة الم دد فة  سدد الخارجيددة.
بتفعيددل ميءدداق   إسددرائيل رابددين، وت ددم و إرشدداداو للسددفير بشددأن م ددع األمددريكيين مددن إلددزام  قسددحاإ

 ج يف  ي األرا ي المحتلة.
هدو التادرب مدن بحدث الو دع  دي األرا دي المحتلدة   إسدرائيل وجاء  ي البرقية أن الخدا الد ي تتبعد  

كمدا جداء  دي البرقيدة أن  االعتدراف ال دريح مدن جا ب دا  جااو أج بية على أسداس ميءداق ج يدف. مع
اق حيددال تفجيددر الم ددازل والتاجيددر ءددبسددريان ميءدداق ج يددف سددوف يبددرز مشدداكل  ددعبة مددن جاددة المي

 واالستياان وغيرها. وعالو  على  لك،  ع دما  لتزم بإبقاء كا ة الخياراو مفتوحة بشأن الحدود، يجب
 أال  عترف بأن مكا ت ا  ي األرا ي المستولى علياا هي  قا سلاة احتالل .

وجاء  ي البرقية الم  فة  سرية  أ    على  وء حقيقدة أن ال دليب األحمدر الددولي يحداول الماالبدة 
بحقوق  ي سياق السدكان المدد يين بموجدب ميءداق ج يدف،  ا داك حاجدة للتحد ير مدن اسدتخدام تعدابير 

 لياا  ي الميءاق .معي ة مشار إ
واقترح كومي استبدال م دالح  أراض محتلدة  بدد أراض تحدو السديار  اإلسدرائيلية  أو  أرا دي الحكدم 
العسكري . وبحسب كومي  إن  بعءت دا  دي األمدم المتحدد  والممءليداو يجدب أن يعر دوا أ  دا ه دا  تادرب 

 من ال قاش مع ممءلي ال ليب األحمر الدولي حول مكا ة الم ااق .
 20/9/2016 ،48عرب 

 
 تمدد "المدة السرية" لوثائق النكبة "إسرائيل"هآرتس:  .19

قددررو حكومددة االحددتالل تمديددد  المددد  السددرية  لوءددائق تتعلددق بال كبددة مخز ددة  :ترجمددة خا ددة -رام هللا 
 .20/9/2016  ي أرشيف الجيش، و لك و قا لما أ ادو ب   حيفة هآرتس العبرية، يوم الءالءاء
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يفة بددأن  اتحدداد الحريدداو المد يددة  االددب بالكشددف عددن تلددك الوءددائق بعددد ا تادداء الوقددو وأ ددادو ال ددح
المحدد إلبقائاا  من األوراق السرية، لكن ممءلين عن وزارتي الجيش والخارجية ر  وا خالل جلسة 
عقدو مع اللج ة الوزارية لشؤون األرشيف التي تتولى مسدؤوليتاا وزيدر  الق داء إيليدو شداكيد الكشدف 

وحسب ال حيفة،  إن الوءائق تتحدث عن ال كبة وتاجير الفلسداي يين مدن أر دام  ن تلك الوءائق.ع
قسرا أو اوعا ب اء على تعليماو الجيوش العربية، و ي حاالو أخر  مغادرتام لألرا دي الفلسداي ية 

ب عوبة  لوحدهم ، وتعامل بن غوريون مع ال غوا الدولية حي اا و جاح   ي إق اع المجتمع الدولي 
 إعادتام ألرا يام.

 20/9/2016 ،القدس، القدس
 

 "إسرائيل"ا يزالون يحلمون بإزالة ممعاريف: الفلسطينيون  .21
قال الكاتب  ي  حيفة معاريف مائير عوزيئيل إن الفلساي يين والعرب ما زالوا يتم ون الق اء علدى 

ن هدد ا الشددعور ا تابدد  ع دددما و كددر أ علددى إقامتاددا  ددوق أراض محتلددة. عامدداً  68بعددد مددرور   إسددرائيل 
إلددى  لسدداين، وأجاباددا بأ دد   ددي  سددألت  موظفددة مددن أ ددول عربيددة بماددار ج يددف عمددا إ ا كددان مسددا راً 

وأشار إلى أن  الرائحدة المريدر  لاد ا الموقدف العدابر  مدا زالدو تد كر اإلسدرائيليين  . إسرائيل اريق  إلى 
وقددال إن هدد ه المشدداعر هددي التددي  توّجدد  للياددود . بمددا سددماها  أجددواء الكراهيددة والمعددادا  للسددامية التددي

د عدددو الموظفدددة ال دددغير  لمخاابتددد  قائلدددة: لدددن تكدددون لليادددود دولدددة  دددي هددد ا العدددالم، ال وجدددود لدولدددة 
وأ اف أن  الموظفة السويسدرية  او األ دول العربيدة  قالدو لد  خدالل الددقائق القليلدة مدن  . إسرائيل 

 ، وأ   أجاباا بد لن ت جحوا  ي  لك . ولة إسرائيلد لقاء الماار إ اا تريد الق اء على 
لددم يق ددع العددرب ب سدديان  كددر  الق دداء علياددا،   إسددرائيل علددى تأسدديس  عامدداً  68وخلددص إلددى أن مددرور 

والدددليل علددى  لددك أ اددا مددا زالددو تددراود الشددبان والفتيددان العددرب حتددى أولئددك المقيمددين  ددي دول أوروبددا 
 والحاملين لج سياتاا.

 19/9/2016 ،الدوحة الجزيرة.نت،
  

 دولة 34تحذر "رعاياها" من السفر إلى  "إسرائيل" .21
 دولة وجاة حول العالم من بي اا تركيدا وم در خ و داً  34ح رو إسرائيل  رعاياها  من السفر إلى 

سي اء وك لك ج وب تايل د والجدزء الخا دع لسديار  الا دد مدن كشدمير وجزيدر  مي دد او ج دوب الفلبدين، 
 م ية.و لك ألسباب أ
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ومع اقتدراب األعيداد الياوديدة،  كدرو  دحيفة يدديعوو أحرو دوو أن هيئدة مكا حدة  اإلرهداب  بمكتدب 
مددن الدددول  عدددداً  االء ددين هدد ا التحدد ير الدد ي يشددمل أي دداً  يددومرئدديس الددوزراء ب يددامين  ت يدداهو أ دددرو 

سدرائيليين مدن السدفر إلدى تحد ير اإل حدول العدالم،  قدد تدمّ  بلداً  193وقالو الايئة إ   من بين  األ ريقية.
والعددراق والسددعودية  ةدولددة، مددن بي اددا دول يحظددر علدديام و ددولاا و ددق القددا ون وهددي لب ددان وسددوري 34

يران، وه اك عشراو اإل  اراو من إمكا ية تعر ام ألعمال تخريبية  دّ   هم.واليمن وا 
 20/9/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 24إلى  عتيد" مقاعد "يإل أن ترتفعيتوقع  استطالع للرأي .22

 يوجدد يوجدد مسدتقبل  بي و استاالعاو للرأي  شدرو أمدس أن مقاعدد حدزب:  ظير مجلي - تل أبيب
 ددي حددال إجددراء اال تخابدداو  24الحاليددة  ددي الك يسددو، يمكددن أن ترتفددع إلددى  11يددش عتيددد  الددد مسددتقبل
 اليوم.

 20/9/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 

 48فلسطينيي سعي إسرائيلي لتصفية العمل السياسي ل .23
أجمعددددو القددددو  الوا يددددة واإلسددددالمية بالددددداخل الفلسدددداي ي علددددى أن : محمددددد محسددددن وتددددد -أم الفحددددم 

من خدالل اعتقدال أكءدر مدن عشدرين  1948تسعى لت فية العمل السياسي وتجريم  بأرا ي   إسرائيل 
ال دف  دي وأكددو هد ه القدو   درور  توحيدد  قياديا بحزب التجمع الوا ي وحظر الحركة اإلسدالمية.

وجددد   الفاشدددية والمالحقدددة ، خا دددة وأن الدددداخل الفلسددداي ي مقبدددل علدددى محادددة مف دددلية بالعالقدددة مدددع 
 المؤسسة اإلسرائيلية.

وير  األمين العام لحزب التجمع مادا س شدحاد  أ د  ال يمكدن عدزل المالحقدة األم يدة لكدوادر الحركدة 
ية قبل أشار والزج برئيساا الشديخ رائدد الوا ية  ي السياق السياسي الراهن عن حظر الحركة اإلسالم

، 48وقال شحاد  إن إسرائيل تسعى لتجريم وتقويض العمدل السياسدي لفلسداي يي   الح  ي المعتقل.
حتى تاال المالحقاو واالعتقاالو والحظر كل مدن تعتبدره تدل أبيدب خارجدا عدن اإلجمداع ال دايو ي 

 ومتحديا للمشروع االستعماري.
بارقة  قد زار الشديخ رائدد  دالح  دي المعتقدل و قدل ع د  رسدالة يؤكدد  يادا أن مدا أما المحامي خالد الز 

و اشدد الشديخ  دالح  دي رسدالت  القدو  السياسدية  وقع على حزب التجمع هو ماارد  سياسدية ظالمدة.
بالدداخل الفلسداي ي وبمقدددمتاا لج دة الحريداو أن تقددوم بواجبادا لمدؤازر  قيدداداو وكدوادر التجمدع، وعدددم 

 وحدهم   ريسة للع  رية والفاشية اإلسرائيلية .تركام ل
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أما رئيس لج دة الحريداو الشديخ كمدال خايدب  يجدزم بدأن مدا تتعدرض لد  الفعاليداو السياسدية بالدداخل 
الفلسددداي ي ي ددددرج  دددي سدددياق خارادددة اريدددق حدددددتاا ورسدددمو معالمادددا الحكومدددة اإلسدددرائيلية، بق دددد 

 ة والقو  الوا ية واإلسالمية.مالحقة الحركاو واألحزاب والفعالياو السياسي
الموقف  ات  تب اه رئيس لج ة المتابعة العليا بالداخل الفلساي ي محمد بركة حيدث أكدد أن المسدتادف 

واسدتاجن بركدة تعامدل الشدراة مدع  ليس  قا التجمدع وقياداتد ، بدل كا دة الجمداهير واألحدزاب العربيدة.
ق بتمويددل األحددزاب، مؤكدددا أن جميددع األحددزاب حددزب التجمددع علددى خلفيددة تقريددر مراقددب الدولددة المتعلدد

بالك يسددو اإلسددرائيلي تعر ددو لمسدداءلة والددب م اددا تسددليم إي دداحاو و ددي أسددوء الحدداالو  ر ددو 
علياا غراماو مالية، ولكن  دي حالدة التجمدع سدلم الملدف للشدراة لتقدوم بالمدداهماو واالعتقداالو ممدا 

 يؤكد أن الادف هو  تجريم العمل السياسي للعرب .
بدددورها أكدددو ال ائبددة بالك يسددو عددن حددزب التجمددع ح ددين زعبددي أن المؤسسددة اإلسددرائيلية ما ددية  ددي 

وقالددددو زعبددددي إن تددددل أبيددددب تسددددتغل الظددددروف  .48 ددددرب المشددددروع الددددوا ي والسياسددددي لفلسدددداي يي 
اإلقليمية والدولية لت في  مخاااتاا  ي ظل حالة عربية رءة وحالة  لساي ية بائسة، مما ي عكس علدى 

 فلساي يين بالداخل  ال ين تعتبرهم إسرائيل شوكًة وحيد  تخرج عن سيارتاا .ال
 19/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 2016من بحر غزة منذ مطلع  صيادا   119اعتقلت  "إسرائيل"مركز حقوقي:  .24

قال مركز حقوقي  لساي ي  ي قااع غز ، إن قواو البحرية اإلسرائيلية أ ابو  :األ ا ول –غز  
 آخرين من بحر مدي ة غز ، م   مالع العام الجاري. 119 يادًا  لساي ًيا بجروح، واعتقلو  13

/ وقال مركز  الميزان لحقوق اإل سان ،  ي بيان يوم الءالءاء، إن إسرائيل أ ابو م   كا ون الءا ي
 .2016آخرين م   مالع  119 ياًدا، واعتقلو  حو  13ي اير الما ي، 

قاربًا تعود ل يادين من  37ركز ر د استيالء قواو من البحرية اإلسرائيلية على و كر البيان، أن الم
 غز  م   مالع العام.

مر  تجاه مراكب ال يد  ي عرض بحر  93وتابع المركز:  أالقو قواو من البحرية اإلسرائيلية ال ار 
 غز  .

 20/9/2016رأي اليوم، لندن، 
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 للحجاج استقباال  لتزيين منزله  االحتالل يحاكم مقدسيا   .25
غرمو محكمة إسرائيلية  ي القدس مواا ا  لساي يا بسبب زي ة العيد : آية أمين -المحتلة  القدس

التي و عاا على جدار م زل  الخارجي استعدادا الستقبال حجاج بيو هللا الحرام بعد عودتام من 
 مكة المكرمة.

عاما( من م زل  الكائن  64المحتسب )واعتقلو قواو االحتالل الخميس الما ي المسن أبو رامي 
 ي عقبة السرايا بالبلد  القديمة من القدس، واحتجز حتى ساعاو الظاير   ي مركز للشراة ب اء 

 على شكو  قدمتاا مستوِا ة تسكن  ي  او الحي.
شيكال ) حو مئتي دوالر أميركي( وتحديد يوم  750وأ اد المحتسب بفرض غرامة مالية علي  قيمتاا 

من ي اير/كا ون الءا ي من العام القادم لل ظر  ي ق يت ، مع أمره بإزالة مظاهر الزي ة ع   16الد
 جدار الم زل.

 20/9/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 

 األقصى المسجد مستوطنون وعدد من اليهود األميركيين يقتحمون .26
لمغاربة، بحراسة معزز  ن اقتحام المسجد األق ى المبارك، يوم الءالءاء، من باب او مستوا الجدد 

 ومشدد  من شراة االحتالل اإلسرائيلي الخا ة.
وأ ادو وكالة األ باء الرسمية، بأن من بين ال ين اقتحموا األق ى عددا من الياود األميركيين، ال ين 

المسجد  الايكل المزعوم  مكان  أساور شروحاو حول  إلىتجولوا  ي المسجد المبارك، واستمعوا 
 األق ى.

 20/9/2016حياة، لندن، ال
 

 2016شهيد فلسطيني منذ بداية العام  100حنا عيسى:  .27
القا ون الدولي، الدكتور  أستا المسيحية ل  ر  القدس والمقدساو،  اإلسالميةالعام للايئة  األمين دان

ح ا عيسى، موا لة السلااو العسكرية اإلسرائيلية ا تااك حق المواا ين الفلساي يين  ي الحيا  
 ي األرا ي  الفلساي ييناألمن الشخ ي باستخداماا القو  المفراة  ي تعاملاا مع المد يين و 

 الفلساي ية المحتلة.
 345 لساي ي من مجموع  100قتلو سلااو االحتالل  2016ا   وم   بداية ه ا العام  إلىمشيرًا 

 .3/10/2015شايد  لساي ي من تاريخ 
 20/9/2016، غزة، دنيا الوطن
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 متهم بالعمالة يسلم نفسه إلى االحتالل مستغال منحه إجازة من السجن خالل العيدغزة:  .28

حسن جبر: سلم مواان من غز  متام بالعمالة  فس  إلى سلااو االحتالل اإلسرائيلي  ارًا من  -غز  
 عامًا. 15حكم بالسجن مدت  

عامًا من مدي ة غز  استااع  27وقالو م ادر موءوقة لد  األيام  إن المواان ع.أ البالغ من العمر 
مستغاًل إجاز  العيد ، الارب من القااع بالقرب من خا التحديد شرق مخيم البريج وسا قااع غز 

 التي تم م حاا ل  من السجن  ي غز  بعد كفالت  من قبل عدد من أقارب .
 ي  أن يسلم خرج  بيحة اليوم ال ي كان مقررًا  ،وهو غير متزوج ،وأكدو الم ادر  اتاا أن الشاب

ا   اختفى بعد  لك لعد  ساعاو قبل أن  إالوأبلغ  وي  أ    اهب إلى السجن  ، فس  ءا ية إلى السجن
وترجل من  ،يسلم  فس  إلى قواو االحتالل التي توغلو لمسا ة محدد  داخل األرا ي الفلساي ية

 م.1948تلة عام الدباباو عدد من ج ود االحتالل واقتادوا الشاب إلى داخل األرا ي المح
وو ق الم ادر  قد أم ى الشاب المتام بالعمالة ستة أعوام داخل السجن  ي غز  من أ ل 

عامًا بعد اتاام  بالعمل مع قواو االحتالل اإلسرائيلي و قل معلوماو لاا عن  15محكوميت  البالغة 
 م ا لين  لساي يين من   ائل مختلفة ألحقو أ رارًا بام.

بعد  ،اا إن األجاز  األم ية  ي قااع غز  اكتشفو ارتباا الشاب بمحض ال د ةوقالو الم ادر  ات
مشكلة عائلية مع جيرا   حدث  ياا إاالق  ار خالل شار  إءرأن داهمو م زل   ي مدي ة غز  

 رم ان.
و ور اكتشاف هروب المواان المتام بالعمالة بدأو األجاز  األم ية عملية تحقيقاو واسعة شملو 

 ب  لمعر ة إن كا وا قدموا ل  المساعد  أم ال.   المحياين
 21/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 فتية ثمانيةبينهم  مواطنا   32 تشملحملة اعتقاالت واسعة  .29

ا دلعو مواجااو مع قواو االحتالل على ما يسمى حاجز أبو الريش المقام على   األيام ،  و ا :
، وأ يب خاللاا العشراو من تالمي   ي الخليل براهيميالمدخل الج وبي للبلد  القديمة والحرم اإل

 المدارس والمواا ين بحاالو اخت اق جراء است شاقام الغاز السام.
كما أ يب، أمس، ءالءة مواا ين بجروح خالل مواجااو ع يفة ا دلعو بين عشراو الشبان وقواو 

 االحتالل إءر اقتحاماا مخيم الدهيشة إلى الج وب من بيو لحم. 
 ما اقتحمو قواو االحتالل، أمس، م زلي الشايدين ما د وأمير الرجبي  ي مدي ة الخليل.ك
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و ي محا ظة  ابلس، أغلقو قواو االحتالل، أمس، مدخلي بلدتي عقربا وأو رين، ج وب  ابلس، 
وتوا ل قواو االحتالل اإلسرائيلي  رض ح ار على قر  ج وب  ابلس، من  بالسواتر الترابية.

إغالق مداخل بع اا بالسواتر الترابية، والمكعباو اإلسم تية، تحو حجج استاداف  خالل سياسة
 مركباو إسرائيلية  ي بلد  حوار .

مواا ًا بي ام ءما ية  32من جاة ءا ية، ش و قواو االحتالل، أمس، حملة اعتقاالو واسعة االو 
لس، ورام هللا والبير ،  تية خالل عملياو دهم و ي محا ظاو بيو لحم، وج ين، والخليل، و اب

 والقدس، واولكرم.
 21/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 نادي األسير: اتصاالت مكثفة قد تفضي إلى حل بشأن قضية األسرى المضربين .31

و ا: قال رئيس  ادي األسير قدور   ارس، إن ات االو مكءفة تجر  بين الجا بين  -رام هللا 
الءالءة الم ربين عن الاعام، الشقيقين محمد ومحمود البلبول الفلساي ي واإلسرائيلي، بشأن األسر  

 ساعة المقبلة. 24ومالك القا ي، قد تف ي إلى حل خالل الد
وأشار  ارس خالل االعت ام األسبوعي مع األسر  الم ربين عن الاعام، ال ي أقيم  ي الخيمة 

توج  إلى خيمة االعت ام مع بيل الالدائمة وسا ميدان الشايد ياسر عر او  ي رام هلل، أمس، قل 
األسر   ي بيو لحم، إلى أ    ومع كل دقيقة تمر على إ راب األسر  ي بحون أقرب إلى 

 الشااد ،  ظرًا لخاور  و عام ال حي .
 21/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 "أمل" المتجهة لكسر حصار غزة السفينة في إعطاب "إسرائيلـ"مسؤولون ال يستبعدون دورا ل .31

 القدس العربي : توقع مسؤولون مشر ون على قا لة السفن ال سائية المتجاة لكسر ح ار  –غز  
غز ، وقوف  أياد خفية  وراء العال ال ي أ اب سفي ة  أمل  التي كان من المقرر مشاركتاا  ي 
رحلة كسر الح ار الى جا ب السفي ة   زيتو ة ،  ي الوقو ال ي بدأو  ي   عالياو االستقبال لا ه 

 السفن  ي قااع غز .
وقال زاهر بيراوي أحد المسؤولين المشر ين على ا االق ه ه السفن، الموجود  ي  ر سا،  ي 
ت ريحاو لموقع  الرسالة  و  إن التجارب السابقة  ي تعّال قوارب  ك الح ار  تؤكد وقوف 

ب سفي ة بديلة عن التي االحتالل اإلسرائيلي وراء  لك.  وأشار إلى أن األولوية  ي الوقو الراهن لجل
 تعالو،  يما يؤجل التحقيق  ي أسباب تعالاا لوقو الحق.



 
 

 
 

 

 20 ص             4054 العدد:        21/9/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

عاد  اإلعمار، وقفة  ي مي اء ال يادين  ي مدي ة غز ،  و ي غز   ظمو هيئة كسر الح ار وا 
أعل و خاللاا عن سلسلة  عالياو الستقبال السفن ال سائية. وقال أدهم أبو سلمية ال ااق باسم 

ن ه اك  عالياو عد  الحراك،  ي مؤ  تمر  حا ي إن ه اك خاة و عو الستقبال السفي تين، وا 
 بدأو م   أمس الءالءاء حتى رسو القوارب على شوااس غز . 

 21/9/2016، لندن، القدس العربي
 

 وأسرى يعيدون وجبات الطعام تضامنا  مع الشقيقين بلبول والقاضي… مسيرة في بيت لحم .32
: شادو مدي ة بيو لحم ج وب ال فة الغربية مسير  مركزية  خمة دعمًا  القدس العربي  –رام هللا 

لألسر  الم ربين عن الاعام الشقيقين محمد ومحمود بلبول ومالك القا ي، ال ين يوا لون 
إ رابام عن الاعام م   تموز/ يوليو الما ي. وا القو المسير  من دوار العمل وسا بيو لحم 

 ساحة الماد. و واًل إلى خيمة االعت ام  ي
 ي غ ون  لك أ ادو هيئة شؤون األسر  والمحررين بأن األسر  أعادوا أمس الءالءاء وجباو 
الاعام وسيعيدو اا غدًا الخميس كجزء من بر امج ت ام ي شامل مع األسر  الم ربين عن الاعام 

 مالك القا ي والشقيقين محمد ومحمود بلبول.
جا جديد  ا  مو إلى اإل راب المفتوح الت ام ي عن وقالو الايئة  ي بيان  حا ي إن أ وا

. وأ ا و أن أسيرا 120الاعام حيث أ بح عدد األسر  ال ين شرعوا  ي إ راب مفتوح ما يقارب 
إجراءاو تعسفية اتخ تاا م لحة السجون بحق األسر  المت ام ين، و لك من خالل ت قالو 

 فرادية.تعسفية  ي  فو ام وزج جزء م ام  ي الز ازين اال 
 21/9/2016، لندن، القدس العربي

 
 السامة "إسرائيل"نفايات بسبب  ألغوار يصابون بجفاف فجائي ومشاكل في التنفساأطفال  .33

 القدس العربي : توا ل سلااو االحتالل اإلسرائيلي ت غيص حيا  الفلساي يين بشتى  –رام هللا 
غوار الحدودية.  قد سربو جااو الارق خا ة  ي الم ااق البعيد  عن األ ظار كم اقة األ

إسرائيلية معلوماو خاير  تفيد بأن جزءا كبيرا من ال فاياو الرابة أو الع وية اإلسرائيلية الملوءة من 
األرا ي المفتوحة  ي األغوار  إلىمئاو آالف الم ازل داخل إسرائيل ومن المستوا او تجد اريقاا 

 الفلساي ية.
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او غرب جسر دامية الواقع غربي  ار األردن وشمال مدي ة أريحا وعلى امتداد مساحة آالف الدو م
ت تشر ال فاياو الع وية وغير الع وية الملوءة التي يغاى جزء م اا باألتربة. وي بعث الدخان 

 السام من بعض أكوام تلك ال فاياو  تيجة عملياو االشتعال المتعلقة بتفكك مكو او ال فاياو.
يئي ومدير وحد  الدراساو  ي مركز العمل الت موي  معا  من ه ه وح ر جورج كرزم الخبير الب

المعاياو المسربة، كما كشف عن أراض أخر  مفتوحة  ي محيا  بع العوجا شمال شرق أريحا 
حيث تلقى أي ا مخلفاو ال فاياو اإلسرائيلية السامة مما يعمل على تلويث التربة والي ابيع الملوءة 

 أ ال الم تشر   ي المكان.
المالحظ أن العديد من األافال الفلساي يين القاا ين  ي محيا م شآو ال فاياو  أنكرزم   و كر

اإلسرائيلية السامة واألرا ي الملوءة  ي األغوار، أ يبوا  ي الس واو األخير  بحاالو جفاف  جائية 
ساال و لك دون معر ة  األسباب المباشر   لا ه الحاالو. كما  يعا ي األافال مترا قة مع تقيؤ وا 

 أ فسام وغيرهم من مشاكل  ي الجااز الت فسي.
 21/9/2016، لندن، القدس العربي

 
 تظاهرة في غزة تطالب بإجراء انتخابات البلديات في موعدها .34

تظاهر عشراو الفلساي يين  ي مدي ة غز ، أمس، للماالبة بإجراء ا تخاباو البلدياو : د.ب.أ
 أكتوبر المقبل و لك بعد قرار محكمة العدل العليا وقف إجرائاا. بموعدها المحدد  ي تشرين األول/

وجرو التظاهر  أمام مقر لج ة اال تخاباو المركزية  ي غز ، ور ع المشاركون  ياا ال تاو تاالب 
 محكمة العدل االستجابة لماالب الرأي العام الفلساي ي بإجراء اال تخاباو  ي موعدها.

وحث المتظاهرون الق اء الفلساي ي على حل اإلشكالياو العالقة التي قد تحول دون إجراء 
 ا تخاباو البلدياو.

 21/9/2016الخليج، الشارقة، 
 

 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين خالل يومين 78نادي األسير:  .35
سلااو االحتالل  أ ادو م ادر حقوقية  لساي ية، أن: خلدون مظلوم ،محمد م ى -رام هللا 

أمر اعتقال إداري بحق أسر   لساي يين  ي السجون التابعة لاان بي ام  36اإلسرائيلي، أ درو 
 شاور. 6 -3أسير مل اب بالشلل ال  في، لمدد تتراوح بين 

وقالو جمعية   ادي األسير الفلساي ي ،  ي بيان  حفي لاا يوم الءالءاء، إن سلااو االحتالل 
 أسيًرا أم وا أشاًرا وس واو  ي السجون. 19إلداري لد جددو االعتقال ا
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أمر اعتقال إداري جديد  بحق أسر   17وأشارو الجمعية الحقوقية إلى أن االحتالل أ در 
  لساي يين، كان قد اعتقلام قبل عد  أيام.

ق أسر  أمر اعتقال إداري بح 24ومن الجدير بال كر أن سلااو االحتالل، كا و قد أ درو أمس االء ين 
دد ل  لمّد  ءالءة شاور جديد ، علًما أ     لساي يينن بي ام ال حفي أديب بركاو األارش من مدي ة الخليل، وجل

 حزيران/ يو يو الما ي. 91معتقل إدارًيا م   
 20/9/2016، قدس برس

 
 إليجاد حل للقضية الفلسطينية "إسرائيل"السيسي يدعو  .36

سي  ي كلمت  أمام الجمعية العامة لألمم المتحد  اإلسرائيليين االب الرئيس الم ري عبد الفتاح السي
بالعمل على إيجاد حل للق ية الفلساي ية، مؤكدا سعي بالده إلى إ ااء االحتالل عن اريق 

 التفاوض لتحريك العملية السلمية.
ن وو ف السيسي التجربة الم رية بخ وص حل الق ية الفلساي ية بالرائعة والمتفرد  والتي يمك

 تكرارها مر  أخر ، على حد قول .
وقال السيسي  اسمحوا لي بأن أخرج عن ال ص . وتابع  أتوج  من ه ا الم بر ال ي يمءل  وو 

 العالم ب داء إلى الشعب اإلسرائيلي والقياد  اإلسرائيلية ب رور  إيجاد حل لا ه الق ية .
 اقة بالتحرك  ي اتجاه السالم، وأ اف  لدي ا  ر ة حقيقية لكتابة  فحة م يئة  ي تاريخ الم

يجاد دولة لام  والتجربة الم رية رائعة ومتفرد  ويمكن تكرارها مر  أخر  بحل مشكلة الفلساي يين وا 
 بجا ب الدولة اإلسرائيلية تحقق األمن واألمان للفلساي يين ولإلسرائيليين .
حقيقية  ي تحسين األو اع  وم ى السيسي  ي حديء  قائال   رحب بالمساعي الدائمة، ولدي ا رغبة

 ي األرا ي الفلساي ية والتركيز على إ ااء االحتالل من خالل اتفاق سالم ي من ويحقق إلسرائيل 
 أم اا وسا عالقاو ابيعية  ي محيااا اإلقليمي .

 20/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 على أن تتقبل السالم "إسرائيل"العاهل األردني يحث  .37
دعا العاهل األرد ي الملك عبد هللا الءا ي الءالءاء المجتمع الدولي إلى تحمل د ب أ(: )- يويورك

 مسؤوليت   حو من دلمرو حياتام، وهم ماليين الالجئين وال حايا والمحرومين.
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وحث الملك األرد ي  ي كلمت  أمام الجمعية العامة لألمم المتحد  والتي أوردتاا وكالة األ باء األرد ية 
ال  إ اا إسرائ ،)بترا( سوف تغدو محااة بالكراهية وسا م اقة تموج “يل على أن تتقبل السالم، وا 

 ”.حرمان الفلساي يين من حقام  ي الدولة بمءابة ظلم بمرار  كبير “، معتبرا أن ”باال اراب
حماية القدس تعد م در قلق كبير،  ا ه المدي ة المقدسة ركيز  للسالم ليس  ي “وشدد على أن 

، مؤكدا ر    بشكل قااع أية اعتداءاو على األماكن المقدسة  سب، بل  ي العالم أجمعالم اقة  ح
 اإلسالمية أو المسيحية.

 20/9/2016، رأي اليوم، لندن
 

 فلسطيني أو أردنيالناخب:  أصلاستهجان لسؤال في استبيان هيئة االنتخاب عن ": رأي اليوم" .38
لايئة المستقلة لال تخاب ال ي يتبع عملية استاجن أرد يون سؤاال  ي استبيان اخاص: -عمان

  لساي ية. أ ولمن  أو أرد يكان شرق  إنال اخب  أ لاالقتراع يستفسر عن 
” الديا ة” سؤال  أن، م يفة ”ال داعي ل “سؤاال كالم كور  أن األعرجه ا  األرد يةواعتبرو الم يعة 

 ك لك. أي ا
ما كا و اال تخاباو البرلما ية تسير ب ور    اإكا ه  ي  ام  أسئلةعن جدو   األرد يونوتساءل 

 يكشف ع اا الحقا. إح ائية لك قد يكون لدالالو  أن آخرينجيد ، بي ما عد 
الءالءاء على مجلس ال واب الءامن عشر حتى الساعة السابعة مساء، ولم تبلغ  سبة  األرد يونويقترع 

 .األرد يينمن  %22من  أكءرالت ويو حتى الساعة الخامسة 
 20/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
 أمير قطر ينتقد األمم المتحدة ويدعو لرفع حصار غزة .39

وج  أمير قار الشيخ تميم بن حمد آل ءا ي، اليوم : الم ري أحمد-اارق يويورك، الدوحة/محمد 
الءالءاء، ا تقاداو شديد  إلى األمم المتحد  وم ظماتاا وعلى رأساا مجلس األمن، مؤكدا  ي الوقو 

فس  ر ض الشعوب العربية تابيع عالقاتاا مع إسرائيل   ي ظل استمرار االحتالل ، داعيا إلى  
 إ ااء الح ار المفروض على قااع غز .

للجمعية العامة لألمم  71جاء  لك  ي كلمت  التي ألقاها مساء اليوم  ي الجلسة اال تتاحية للدور  الد 
 سوريا واليمن وليبيا والعراق.  المتحد  والتي ت اول  ياا أي ا األو اع  ي
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و يما يتعلق بالق ية الفلساي ية، قال األمير القاري إن  الشعب الفلساي ي أكءر تمسكا اآلن من أي 
عقود على االحتالل اإلسرائيلي لألر ي العربية ال تزال  7وقو م ي بحقوق  وأ   بعد مرور 

 الق ية الفلساي ية ت تظر الحل العادل . 
 علىالخياراو ت يق اآلن  إما حل الدولتين أو إقامة  ظام   ل ع  ري ، مشددا  وح ر من  أن

أن  إ ااء االحتالل أ بح  رور  أم ية وسياسية ملحة وواجبا دوليا تجاه شعب احتلو أر   
 و ودر وا   وتتفاقم معا ات  . 

لعالقاو مع إسرائيل وأ اف الشيخ تميم أ    ال يمكن أن تقبل الشعوب العربية بأي  وع من تابيع ا
 مع استمرار االحتالل وممارسات ، وقبل تحقيق حل عادل للق ية الفلساي ية . 

وأشار إلى أن  مجس األمن الدولي يتحمل مسؤولية خا ة  ي  رض الشرعية واإلجماع الدوليين 
قاعد  حل الدولتين بما ي من إقامة الدولة الفلساي ية وعا متاا القدس  علىبشأن التفاوض 

  . 1967حدود  علىالشرقية 
  رور  وقف االستياان اإلسرائيلي واحترام الو ع القا و ي للقدس الشريف ور ع الح ار  إلىودعا 

قااع غز  وا  ااء االحتالل اإلسرائيلي لجميع األرا ي العربية المحتلة بما  ي  علىالظالم المفروض 
  لك مرتفعاو الجوالن السورية . 

مة إسرائيل، مشيرا إلى أ اا  ال تكتفي بر ض قراراو الشرعية الدولية ومبادر  وا تقد أمير قار حكو 
السالم الشامل العربية، بل تعمل على  رض سياسة األمر الواقع عبر خاا استياا ية اويلة المد  

  ي ال فة الغربية والقدس. وتقيم احتاللاا على التمييز والف ل الع  ري . 
 20/9/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 واضح يؤدى إلقامة الدولة الفلسطينية "أفق سياسي"أبو الغيط يشدد على أهمية إيجاد  .41

شدد أحمد أبو الغيا أمين عام جامعة الدول العربية على أهمية إيجاد : أبو حسين سوسن-القاهر 
 لساي يةوا ح ومحدد يكفل تحقيق التسوية ال اائية للق ية الفلساي ية وقيام دولة  « أ ق سياسي»

مستقلة عا متاا القدس الشرقية. جاء  لك خالل لقائ  أمس الرئيس الفلساي ي محمود عباس على 
 لألمم المتحد   ي  يويورك. هامش مشاركتاما  ي اجتماعاو الدور  الحادية والسبعين للجمعية العامة

و )تموز( الما ي وجدد األمين العام التزام  القوي والءابو م   تولى ماام م  ب   ي أول يولي
العربية بما  ي  لك ما  بالعمل من أجل خدمة الق ية الفلساي ية باعتبارها الق ية المركزية لألمة

يتعلق بحماية الحقوق المشروعة ألب اء الشعب الفلساي ي مع السعي بشكل حءيث من أجل تأمين 
ر عن قمة  واكشوا  ي يوليو الشأن وآخرها ما  د ت في  القراراو العربية المختلفة ال ادر   ي ه ا
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الما ي أخً ا  ي االعتبار محورية مبادر  السالم العربية كإاار متكامل ومتوازن للتو ل إلى تسوية 
 للق ية الفلساي ية ولل زاع العربي اإلسرائيلي. شاملة وعادلة

ية والدولية وعرض األمين العام خالل اللقاء أهم  تائج االت االو التي أجراها مع األاراف اإلقليم
الفر سية واالت االو التي  المع ية بشأن مختلف الجاود والمبادراو الماروحة و ي مقدمتاا المبادر 

جرو  ي ه ا ال دد مع المبعوث الفر سي بيير  يمون سعًيا لتفعيل ه ه المبادر  وتو ير قو  د ع 
يكفل تحقيق التسوية  أ ق سياسي وا ح ومحدد م اسبة الستئ اف العملية السياسية  ي ظل وجود

 ال اائية للق ية الفلساي ية وقيام دولة  لساي ية مستقلة عا متاا القدس الشرقية.
 21/9/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"أوباما يدعو الفلسطينيين لالعتراف بشرعية  .41

لتحريض قال الرئيس األميركي باراك أوباما إن الفلساي يين سيكو ون بحالة أ  ل إ ا ر  وا ا
 واعتر وا بشرعية إسرائيل.

وأ اف خالل كلمت  أمام الجمعية العامة لألمم المتحد   ي  يويورك اليوم الءالءاء، أن إسرائيل تدرك 
 أ اا ال يمكن أن تحتل أر ا إلى األبد.

واالب أوباما إسرائيل بوقف احتالل مزيد من األرا ي الفلساي ية من خالل عملياو االستياان، 
ن أن  األزماو  ي الشرق األوسا ستستمر مع استمرار التارف، خا ة وأن أ ظمة  ي مح را م

 الم اقة استمدو شرعيتاا من القمع وشيا ة الاوائف .
 20/9/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 رئيس مجلس األمن: يتعين على المجلس التعامل مع موضوع االستيطان .42

زيال دا موراي ماكولي ال ي يشغل حاليا م  ب رئيس قال وزير خارجية  يو «:  األيام»  - يويورك 
مجلس األمن الدولي إ   يتعين على مجلس األمن التعامل مع مو وع االستياان اإلسرائيلي  ي 

 األرا ي الفلساي ية.
موقف ا هو أن »وقال بعد اجتماع مع الرئيس محمود عباس  ي مقر إقامة الرئيس  ي  يويورك: 

وع مام ي بغي على المجلس أن يتعامل مع  وبشكل متساٍو  ان على مو وع االستياان هو مو 
المجلس أن يتعامل مع تو ياو اللج ة الرباعية، كما أن من المام أن  جد الاريق للحفاظ على 
مبدأ حل الدولتين، رغبت ا هي إيجاد الاريق للتعامل مع كل ه ه الق ايا وليس  قا مع مو وع 

 «.واحد
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ن موقف ا  ي الجمعية العامة وقد  وت ا ل الح الدولة المراقب ولكن بابيعة تعر و »وأ اف ماكولي: 
الاريق إلى حل الدولتين، وليس من  إيجادجميعا  ريد التعامل مع السؤال الكبير وهو   إ  االحال 

الجيد أن مجلس األمن ال يمك   القيام بواجبات   ي ه ا المجال وس وا ل المحاولة، بي ما  حن  ي 
 «.الاريق  ي ه ا المسار إليجاد، المجلس

 21/9/2016، األيام، رام هللا
 

 "الجنون" اإلسرائيلي بـ - بان كي مون يصف الصراع الفلسطيني .43
أكد أمين عام األمم المتحد  بان كي مون اليوم الءالءاء أن  رص التو ل إلى  :)د ب أ( – يويورك 

وو ف األمر  ي كلمت  أمام  ”.ع يوما بعد يومتتراج“حل الدولتين إل ااء ال راع  ي الشرق األوسا 
 ”.ج ون“الجمعية العامة لألمم المتحد  بأ   

استبدال حل الدولتين بفكر  دولة واحد  سيأتي ب تائج سيئة حيث سيحرم الفلساي يين من “وقال إن 
مزيد من حريتام ومستقبلام المشروع، ويد ع إسرائيل بعيدا عن رؤيتام لدولة ديمقرااية ياودية  حو 

 ”.العزلة العالمية
 20/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
 والند: المبادرة الفرنسية للسالم لم تنتِه بل بدأته .44

قال الرئيس الفر سي،  را سوا أوال د، الليلة الما ية: إن  المبادر  الفر سية للسالم  ي الشرق :  يويورك
قده  ي  يويورك على هامش اجتماع وجاء  لك  ي مؤتمر  حفي ع األوسا لم ت تِ  وا  ما بدأو .
 الجمعية العامة لألمم المتحد .

وردًا على سؤال بشأن المبادر  الفر سية، وما إ ا كا و قد ا تاو، أجاب أوال د:  على العكس  إ اا 
حزيران الما ي، ولدي ا اآلن  ريق عمل  3بدأو، وكما تعلمون  قد كان ه اك مؤتمر  ي باريس يوم 

 لالحقة، وسيكون ه اك مؤتمر  ي شار كا ون األول المقبل.يتابع الخاواو ا
وحول ما إ ا كان ه اك ت اقض بين الماالبة بمفاو او مباشر  بين الفلساي يين و إسرائيل  والمبادر  
الفر سية، رد الرئيس الفر سي:  ليس ه اك ت اقض بين ه ه المبادراو،  قد خرج م   مؤتمر باريس 

مبادراو )عربية، وروسية، وأميركية(، وأ ا أقول أن اللقاءاو بين الرئيس وحتى اآلن العديد من ال
 محمود عباس ورئيس الحكومة اإلسرائيلية ب يامين  ت ياهو قد تخدم ه ا السياق .

 20/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"ـ كي يسعون لتعديل اتفاق المساعدات ليأعضاء بمجلس الشيوخ األمر  .45
كيون أمس الءالءاء محاولة لتعديل اتفاق مساعداو عسكرية مع يرويترز: بدأ  واب جماوريون أمر 

مليار دوالر من خالل تقديم أموال إ ا ية وتخفيف القيود على كيفية إ فاقاا، مما  38إسرائيل بقيمة 
 توقيعاا.يايس الساحة لمواجاة مع الرئيس باراك أوباما بشأن الحزمة بعد أيام من 

وأبلغ أع اء مجلس الشيوخ، لي زي جراهام وكيلي أيوو وجون مكين وتد كروز،  ي مؤتمر  حا ي 
مليار دوالر مع تجديد  1.5أ ام تقدموا بتشريع يم ح إسرائيل مساعداو عسكرية إ ا ية قيمتاا 

 كية على إيران.يالعقوباو األمر 
اء مجلس الشيوخ الجماوريون مارك كيرك ويشارك  ي دعم المشروع ال ي قدم أمس الءالءاء أع 

  وماركو روبيو وروي بال و.
 21/9/2016، 48عرب 

 
 من مجلس الشيوخ األمريكي يطالبون أوباما بإجهاض أي محاولة فلسطينية عضوا   88: واشنطن .46

سي اتورًا  88د من أشرف الاور: وقع الليلة قبل الما ية  ي واش ان « القدس العربي»غز  د ل دن د 
رسالة تدعو أوباما إلى إجااض أي مشروع قرار  لساي ي بشأن  األمريكيأع اء مجلس الشيوخ  من

 .اإلسرائيلي-الفلساي يال راع 
وأكد الشيوخ وهم من الحزبين الديمقرااي والجماوري  ي رسالتام ه ه أن على األسر  الدولية أن 

اف المفاو او بين الار ين، تمت ع عن اتخا  خاواو قد تمس بفرص تحقيق تقدم ملموس الستئ 
 مؤكدين أن الوالياو المتحد  ال تزال وسياا حيويا  ي ه ا ال زاع.

 21/9/2016، القدس العربي، لندن
 

 صندوق النقد الدولي يتوقع المزيد من التراجع في دعم المانحين لفلسطين .47
المالية القادمة  األ ا ول: أبد    دوق ال قد الدولي تشاؤم  حيال مستقبل المساعداو –القدس 

 للخزي ة الفلساي ية، متوقعًا مزيدًا من التراجع  ي حجماا خالل الفتر  المقبلة.
أبرز المخاار الحالية التي  إنوقالو كارين أو غلي، رئيسة بعءة ال  دوق لألرا ي الفلساي ية، 

 ز ة العامة.يعا ي م اا االقت اد الفلساي ي التراجع الحاد  ي الم ح المالية الخارجية للموا
من المحتمل أن  ر  مزيدا من اال خفاض الحاد  ي مساعداو الما حين للسلاة »وأ ا و 

الفلساي ية، خا ة مع الماالب المت ا سة لمساعد  الالجئين، وأجزاء من الم اقة المت رر  بفعل 
 «.ال راعاو، وا خفاض أسعار ال فا التي تقيد ميزا ياو الجااو الما حة
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بعءة   دوق ال قد الدولي إلى أن تراجع أموال الما حين للسلاة الفلساي ية قد يد ع وأشارو رئيسة 
 «.وه ا من شأ   أن ي ر ب سب ال مو»األخير  إلى خفض المواز ة العامة المقبلة، 

الو ع السياسي الراهن يشكل قيدًا خايرًا على زياد  ال مو، ويقوض توقعات ا  أنكما »وأ ا و 
الفلساي ي.. لكن ه اك بعض ال قاا الم يئة، أهماا تحسن التعاون االقت ادي بمستقبل االقت اد 

وتر  أو غلي أن أحد التحدياو التي تواجااا السلاة  «.بين الحكومة اإلسرائيلية والسلاة الفلساي ية
أن ال مو االقت ادي الفلساي ي غير قادر على توليد  رص عمل، أو ر ع متوسا »الفلساي ية هو 

 «.اان الفلساي ي لتحسين حيات دخل المو 
 21/9/2016، القدس العربي، لندن

 
 أطفال في عشرة أيام  خمسةالعالمية للدفاع عن األطفال: االحتالل قتل الحركة  .48

 لساين، إن قواو االحتالل اإلسرائيلي، قتلو  –قالو الحركة العالمية للد اع عن األافال : رام هللا
يام، أربعة م ام بالر اص الحي،  ي ال فة الغربية وقااع خمسة أافال  لساي يين  ي عشر  أ

 31غز ، ليرتفع ب لك عدد األافال ال ين استشادوا على يد االحتالل م   بداية العام الجاري إلى 
 افال.

وأكدو الحركة  ي بيان  حفي اليوم الءالءاء، أن قواو االحتالل اإلسرائيلي ت ف  سياسة  إاالق 
 التي و لو إلى حد القتل خارج  ااق القا ون.ال ار بق د القتل ، 

وقال مدير بر امج المساءلة  ي الحركة عايد أبو قايش إ   رغم ادعاء سلااو االحتالل أن بع ا 
من هؤالء األافال تم قتلام ع د محاولتام القيام بعملياو اعن، إال أ   وحسب تحقيقاو الحركة كان 

بة  دهم بعيدا عن إاالق ال ار بادف القتل، م يفا أن من الممكن استخدام قو  تدريجية ومت اس
 عملياو قتل األافال با ه الاريقة تشكل إعداما دون محاكمة وقتال خارج  ااق القا ون.

 20/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مليار دوالر 153تقرير: عجز موازنات دول الخليج سيبلغ هذا العام  .49
يبلغ عجز المواز ة لدول  أنب: توقع وا عو تقرير اقت ادي  در أمس الءالءاء  الكويو أ ف

مجلس التعاون الخليجي  روت   ي الس ة الحالية، مع استمرار ا خفاض اإليراداو العامة بفعل تراجع 
 ال فا والااقة عالميا. أسعار
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ز او دول مجلس موا»يتجاوز عجز  أنلالستءمار  ي تقريرها األخير « كامكو»ورجحو شركة 
، مرتفعا من مستوياو العام 2016مليار دوالر أمريكي  ي العام  153من  أكءرالتعاون الخليجي 

 «.مليار دوالر 119البالغة  2015
مليار دوالر( من العجز  ي دول  84 ي المئة ) 55تسجل السعودية ما  سبت   أنوتوقعو الشركة 
 المجلس السو.

 98 فا  ي العالم، عجزا قياسيا  ي ميزا يتاا العام الما ي بلغ م در لل أكبروسجلو المملكة، 
 مليار دوالر.

، ءم سيت اقص 2016سي ل إلى  روت   ي العام »عجز مواز او دول الخليج  أن« كامكو»واعتبرو 
مليار دوالر  100من  أكءر، ليسجل «تدريجيا، مع استمرار  جواو المواز او على المد  المتوسا

 .2021حتى 
التي تشكل المدخول « ب فة أساسية إلى تراجع العائداو ال فاية»و الشركة ه ه ال تائج وعز 

مليون برميل  18ويبلغ إ تاج دول مجلس التعاون من ال فا الخام  األساسي لمعظم الدول الخليجية.
 يوميا.

 21/9/2016، القدس العربي، لندن
 

 الدعم األميركي المالي للصهاينة يغذي اإلرهاب .51
 لستار قاسمعبد ا

تشكل ا اباع قوي لد  األميركيين شعبا وحكومة أن العرب والمسلمين إرهابيون، وأ ام هم أباال كل 
عملية إرهابية قد تح ل حول العالم. لك ام لم يسألوا أ فسام عن دورهم  ي   اعة اإلرهاب 

ارتام وتعاملاا وتشجيع  وتمويل ، ولم يقم باحءون أميركيون بما يتوجب عليام من تفحص سلوك إد
مع الشعوب عسى يجدوا  ي  لك ما يحمل أميركا  فساا بعض المسؤولية عما يحدث  ي العالم من 

 تفجيراو وسفك لدماء األبرياء.
مليار دوالر  38مؤخرا تو لو اإلدار  األميركية إلى اتفاق مع الكيان ال ايو ي لتقديم ما قيمت  

ملياراو وءما مائة مليون دوالر س ويا. وهو اتفاق مب ي  3أميركي كمساعداو عسكرية للكيان، بواقع 
على اتفاقاو وتفاهماو سابقة وأعراف أميركية بتقديم مختلف أ واع المساعداو للكيان ال ايو ي. 

لب اء  1948مليون دوالر للكيان عقب إعالن االستقالل عام  145سبق أن قدم رئيس أميركا ترومان 
توا إلى  لساين ليسلبوا الشعب الفلساي ي أر   ومد   وقراه. وهك ا مستوا او للمستوا ين ال ين أ

  عل رؤساء آخرون مءل روز لو وجو سون و يكسون.
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، ح ل 1979وقدمو أميركا مكا أ  مالية لكل من الكيان وم ر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 
 1,2 ما ح لو م ر على مليار دوالر س ويا كمساعداو عسكرية واقت ادية بي 3,2الكيان على 

تقدم أميركا بموجب  مساعداو  1998مليارا. وتو لو أميركا إلى تفاهم عشري مع الكيان عام 
لى تفاهم عشري آخر عام  21,3اقت ادية وعسكرية بقيمة  يح ل الكيان  2007مليار دوالر، وا 

 مليار دوالر. 30بموجب  على 
ار ارتفاع األسعار والت خم المالي وأعباء الكيان وجاء االتفاق األخير متمما وآخ ا بعين االعتب

العسكرية المت اعد . يح ر االتفاق األخير المساعداو باإل فاق العسكري  قا، وال يوج  أي مبلغ 
 حو اإل فاق االقت ادي. الكيان ال ايو ي أراد  لك أل   مع ي دائما بشراء الجديد من السالح 

ربية تستحو  دائما على كبير االهتمام. و ص االتفاق على أن األميركي ألن المسائل األم ية والح
المبلغ الس وي يد ع للكيان  ي أول ءالءين يوما من الس ة المالية، وللكيان أن يشتري أسلحة 

 بالتقسيا، وهو معفي من الد ع المسبق.
 خم؟ و د هل سأل اإلعالميون األميركيون والكتاب واألكاديميون عن أهداف ه ا الدعم المالي ال

من ستستخدم األسلحة التي سيشترياا ال ااي ة؟ إ ا سأل أحد  إ   قد سأل على استحياء وهو خائف 
من  قمة ال ااي ة والجمعياو الياودية األميركية علي . اإلعالم األميركي ال يجرؤ على التساؤل، 

خشون الارد من وظائفام والسياسيون ليسوا أقل جب ا وا تاازية من اإلعالميين. أما األكاديميون  ي
ألن الجامعاو األميركية ليسو أقل خ وعا وا  عا ا لإلراد  ال ايو ية ومن يقف معاا من الجمعياو 

 الياودية.
وأحسب  ي بعض األحيان أن المفكرين العرب واألكاديميين أكءر جرأ   ي ارح أ كارهم حول 

لغربية. ه اك المجال مفتوح ديمقراايا، و ي االستبداد العربي والقمع واإلرهاب من  ظرائام  ي الدول ا
البلدان العربية المجال مغلق من قبل االستبداديين، لكن يبقى من بين العرب من يحمل روح  على 

 راحت .
 

 أسباب زيادة الدعم المالي
الدول ال تشتري السالح أو ت  ع  من أجل تخزي   وا  ما من أجل استعمال  للقتال. من بين الدول 

ي بالسالح من أجل الد اع عن ال او، ومن بي اا من يقت ي  من أجل االعتداء على الغير من تأت
والسيار  والايم ة.  ي حال الكيان ال ايو ي، ه اك ادعاء بأ   يدا ع عن  فس  بمواجاة أعداء 
يحياون ب  من كل جا ب. ربما يكون الكيان محااا باألعداء، لكن التاريخ يسجل أن الكيان عدوا ي 

 قبل قيام  كدولة وم   أن كان م ظمة  ايو ية عالمية.
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ال ااي ة هم ال ين غزو  لساين بمساعد  الدول الغربية وعلى رأساا برياا يا. ال ااي ة هم ال ين 
قدموا إلى  لساين بادف إقامة الوان القومي الياودي على أ قاض الشعب الفلساي ي، وهم ال ين 

عد  برياا يا، وبرياا يا هي التي  تحو الباب أمام ياود العالم أخ وا يستولون على األرا ي بمسا
للاجر  إلى  لساين. هي التي أعاو ال ااي ة وسائل اال تشار على األرض ودربتام وسلحتام، 
وهي التي أ عفو الفلساي يين وهدمو بيوتام والحقو كل ر ا ة  لساي ية كا و موجود  للد اع 

الفلساي ي استقرارا أبدا إبان اال تداب البرياا ي، و هب  ي عن شعب  لساين. لم يشاد الشعب 
 ال ااية  حية المؤامراو وقدر  األعداء العسكرية.

لم يتم  شر تبرير عل ي ألسباب زياد  المساعداو المالية األميركية با ا القدر، لكن ه اك تكا او 
 حولاا م اا:

اومة العربية  ي لب ان و لساين، وسبق ل  أن أن الكيان يواج  تحديا حقيقيا وقويا من قبل المق -1
. 2014، و ي حروب  المتتالية على غز  حتى عام 2006 شل  شال  ريعا  ي حرب  على لب ان عام 

أدركو أميركا ومعاا الكيان أن المقاومة العربية قد   جو وأخ و تاور أساليباا ووسائلاا القتالية 
أجل ردع ال ااي ة. لقد تفوقو المقاومة العربية تكتيكيا على وتعد ج ودها وعيا وعقائديا وتسليحا من 

 الجيش ال ايو ي، وأ او مسلسل اال ت اراو ال ايو ية على العرب. 
لم تعد ه اك إمكا ية إلحراز الكيان   را على المقاومة ال  ي غز  وال  ي الج وب اللب ا ي، بل 

على كيفية ارد ج ود حزب هللا من ا قلبو المعادلة إلى درجة أن الجيش ال ايو ي يتدرب 
المستوا او شمالي  لساين، ويدرب سكان شمالي  لساين على كيفية إخالء المدن والمستوا او 
 ي حال دخل حزب هللا م اقة الجليل.. الخ. ويكرر الكيان ال ايو ي عبر خبرائ  العسكريين 

لحرب، األمر ال ي لم يكن يءير  وا عالميي  بأن الجباة الداخلية ال ايو ية ليسو جاهز  حتى اآلن
 اكتراث ال ااي ة  ي السابق أيام الحروب مع الدول العربية.

ولا ا يقدر األميركيون وال ااي ة أن الكيان بحاجة لمزيد من األموال لتاوير د اعات ، وإلعداد خاا 
التي قد  عسكرية ومعداو وأجاز  لكشف األ فاق و واريخ م اد  لل واريخ لمواجاة آالف الق ائف

 ت امر علي   ي أي حرب مقبلة.
ير  مراقبون  ااي ة أن االتفاق ال ووي اإليرا ي قد أ اف أعباء أم ية جديد  على الكيان  -2

ال ايو ي. مد  االتفاق مع إيران عشر س واو  قا، وبإمكان إيران أن تعود إلى سابق عادها  ي 
االتفاق تستايع إيران أن تقدم المزيد من المال تخ يب اليورا يوم بمجرد ا ق اء المد . وبسبب ه ا 

والسالح لحركاو المقاومة العربية، وتد ع باا إلى مزيد من التاوير العسكري. دخل إيران المالي 
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يتحسن بسبب ر ع العقوباو، وهي مستمر  بدعم المقاومة، ومستمر  بتاوير م ظوماتاا ال اروخية 
 التي تادد الكيان ال ايو ي.

فقاو أسلحة كبير  بين أميركا ودول عربية، و حيح أن ه ه األسلحة بيد دول ي سق ه اك   -3
بع اا مع الكيان ويتحالف مع  أحيا ا، لكن أ ظمتاا السياسية غير مستقر  وهي معر ة للتغيير  ي 
أي وقو. وال توجد  ما او على عدم وقوع األسلحة األميركية بأيدي أ اس جدد يسيارون على 

اسي. المع ى أن الكيان يجب أن يمتلك من األسلحة وال خائر ما يكفي لمواجاة األعداء ال ظام السي
 الحاليين والمحتملين.

 
 من هو اإلرهابي؟

، وبتأييد غربي بخا ة من قبل األميركيين. 1948ال ااي ة هم ال ين اردوا الشعب الفلساي ي عام 
ل غا على الدول  ي األمم المتحد   ي ا 1947بل لعبو الوالياو المتحد  الدور األكبر عام 

لت وو ل الح تقسيم  لساين اال تدابية. والدول الغربية وعلى رأساا الوالياو المتحد  هي التي 
الخاص بعود  الالجئين الفلساي يين إلى بيوتام  194عملو على تمييع قرار الجمعية العامة رقم 

هي الدول التي ما زالو تر ض حق العود  وممتلكاتام، وو عو القرار بيد اإلراد  ال ايو ية. و 
 .194وتابيق القرار المائع رقم 

لوقف الحرب لمد  شار ألن اليد  1948وه ه الدول هي التي  غاو على الحكام العرب عام 
الاولى كا و للعرب، واستغلو الدول الغربية الاد ة لتغيير الوقائع الميدا ية وتمكين ال ااي ة، 

ية بعد استئ اف الحرب وا قلب الميزان العسكري وم يو الجيوش العربية  تراجعو الجيوش العرب
 بازيمة  كراء.

تحالف الكيان ال ايو ي مع برياا يا و ر سا لغزو م ر. م ر لم تعتد على أحد، وا  ما  1956عام 
  عملو على تأكيد ملكيتاا لق ا  السويس، لكن ال ااي ة بادروا بالعدوان واحتلوا شب  جزير  سي اء.

، استمر الجيش ال ايو ي بالقيام بعملياو عسكرية عبر 1967و 1948وخالل الفتر  بين أعوام 
خاوا وقف إاالق ال ار  د م ر واألردن وسوريا ولب ان. لم تبادر الجيوش العربية إلى عدوان، 

وي ال ي وكان العدوان دائما حكرا على ال ااي ة. و ي ه ه الفتر ، زودو  ر سا الكيان بالمفاعل ال و 
استخدم لتاوير الق ابل ال ووية ال ايو ية والتي تشكل اآلن عامل عدم استقرار  ي الم اقة العربية 

 اإلسالمية.
وألحقوا بالعرب هزيمة مرعبة ما زالو آءارها تءير عدم االستقرار  1967وال ااي ة اعتدوا عام 

فر سي، وتقدمو أميركا لتكون والحروب  ي الم اقة. ا ت ر ال ااي ة بالسالح الغربي وخا ة ال
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بعد  لك المزود األول لل ااي ة باألسلحة، وما زالو حتى اآلن تقدم أكءر األسلحة المتاور  لدياا 
 لل ااي ة للعدوان على العرب.

. أبدام   أن قام الكيان ال ايو ي وهو ال ي يبادر إلى العدوان على العرب، وال تتوقف اعتداءات  
، ه ا  حيح لكن هجومام لم يكن بدا ع العدوان وا  ما 1973رب هاجموا عام ه اك من يقول إن الع

. وال ااي ة أمع وا  ي قتل ال اس اآلم ين  ي 1967بدا ع تحرير األرض التي احتلاا ال ااي ة عام 
 لساين ولب ان واألردن وم ر وسوريا، وأسقاوا اائراو مد ية ودمروا آبار مياه، وق فوا م شآو 

و توليد كاربائية وأحرقوا مزارع ود سوا المقدساو.. وغير  لك من الموبقاو المتعدد    اعية ومحاا
 األ واع.

االحتالل بحد  ات  إرهاب، وبالتعريف هو إرهاب أل   استخدام للقو   د أ اس مد يين لتحقيق أهداف 
اعتقال ال اس سياسية. لم يتوقف الكيان ال ايو ي عن ممارسة اإلرهاب وهدم البيوو وتدمير القر  و 

بالجملة. كل ه ا بف ل الدول الغربية والسالح األميركي بال او. لوال السالح األميركي لما و لو 
 الغارسة ال ايو ية والامجية والوحشية إلى ه ا الحد. 

 
 إرهاب أميركي

ام األميركيون يعر ون جيدا سلوك ال ااي ة واعتداءاتام وقتلام لل اس وهدمام لبيوتام، وهم يزودو 
باألسلحة لكي يمع وا  ي جرائمام. األموال األميركية واألسلحة تمكن ال ااي ة من رقاب العرب 
والمسلمين، وتاي ام وت لام وتشعرهم دائما باإلحباا وال عة والاوان، ويخرج األميركيون بعد  لك 

 للتحدث  د إرهاب العرب والمسلمين.
أب اء العراق ودمروا البالد، وعاءوا  ي سوريا واليمن وليبيا األميركيون هم أ فسام اإلرهابيون. لقد قتلوا 

الفساد، ولم يرحموا أحدا على اول الوان العربي وعر  ، وهم دائما قاد  الح ار و رض العقوباو 
 على العرب والمسلمين. إ ن من هم أهل اإلرهاب ورعات  وممولوه؟ 

د اآلخرين عليام أن ي ظروا إلى ما تفعل قبل أن يوج  األميركيون ألس تام وا عالمام ودعايتام  
أيديام. ما ا يتوقعون من العرب وهم ي كلون بام ه ا الت كيل باأل الة أو من خالل ال ااي ة؟ 

 %1أغلب العرب ال يريدون الرد بالاريقة التي تردع األميركيين وأعوا ام، لكن يكفي أن يكون ه اك 
 كا والدول الغربية بالتفجيراو.من العرب يفكرون باال تقام لكي تشتعل أمير 

ولا ا تشكل المساعداو األميركية المالية للكيان ع  ر تأجيج للمشاعر العربية وتؤكد على الوعي 
العربي بأ   لوال الوالياو المتحد  لما تماد  ال ااي ة  ي اعتداءاتام. ولكل  عل رد  عل، وعلى 
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اآلن. وا  ا رغب األميركيون أن يعيشوا بأمن األميركيين أن يتوقعوا ما لم يخار على بالام حتى 
 وسالم  إن  لك لن يح ل إال إ ا أدركوا أن اآلخرين بحاجة لألمن والسالم أي ا.

 20/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 األرشيف المحجوب إلخفاء جرائم إسرائيل .51
   حلمي موسى

سرائيل الرسمية ال تزال تخشى ، إال أن إ«ال كبة»على الرغم من مرور ما يقرب من سبعة عقود على 
من  شر تفا يل ما جر   ياا وخ و ًا عملياو التااير العرقي وتاجير أهل  لساين. ومن 

، أمس، عن تمديد الحكومة اإلسرائيلية أمر حظر  شر وءائق «هآرتس»الجائز أن ما  شرت   حيفة 
لة بما تلحاول إسرائيل ترسيخ   « خو ًا من المّس بالعالقاو الخارجية»تتعّلق بتاجير الفلساي يين 

من رواية مل ّللة حول ترك الفلساي يين ألرا يام بأ فسام. وتزداد مخاوف إسرائيل من  شر أي 
وءائق  او  لة با ا الشأن خ و ًا أن رئيس حكومتاا يلحاول أن يلق ع العالم بأن الملاالبة بتفكيك 

من األمين العام لألمم المتحد  بان كي ما أءار  ده سخرية حتى « تااير عرقي»المستوا او هو 
 مون.

باراك رابيد، أمس، أن الحكومة اإلسرائيلية تلزمع تمديد الحظر « هآرتس»و شر المراسل السياسي لد 
على  شر أحد الملفاو المركزية  ي أرشيف الجيش اإلسرائيلي والملتعّلق ب شوء مشكلة الالجئين 

رائيليين كبار قولام إ    ي  قاش اللج ة الوزارية لشؤون الفلساي يين. و قل رابيد عن موظفين إس
الماد  األرشيفية، برئاسة وزير  العدل آييلو شكيد، عرض م دوبو وزار  الخارجية ووزار  الحرب رأيًا 
قااعًا  ّد  تح الملف أمام الجماور، خو ًا من المّس بأمن الدولة وبعالقاتاا الخارجية. وت اول رأي 

،  من أمور أخر ، مكا ة إسرائيل الدولية وتأءير ال شر على المفاو او المستقبلية وزار  الخارجية
 مع الفلساي يين أو على قراراو مؤسساو األمم المتحد  الملتعّلقة بمسألة الالجئين.

من أرشيف الجيش « حقوق المواان»،  إن ال قاش جاء  ي أعقاب الب جمعية «هآرتس»وحسب 
لملف. الملف مو ع الحديث، يعود إلى دائر  التاريخ  ي الجيش اإلسرائيلي اإلسرائيلي اإل راج عن ا

يت ّمن بحءًا الب  رئيس الوزراء األول دا يد بن غوريون  ي بداية  681 - 922/ 1975ورقم  
الستي ياو بادف اإلءباو أن قرابة مليون  لساي ي كا وا يعيشون  ي المدن والقر   ي أرا ي 

 ولم ياردهم الجيش اإلسرائيلي. 48 ّروا اواعية أء اء حرب  1948إسرائيل  ي العام 
قد كشفو قبل ءالث س واو من خالل المؤرخ الدكتور شاي حزكا ي عن وجود ه ا « هآرتس»وكا و 

البحث ال ي أعّده سلسلة من المستشرقين اإلسرائيليين ب اء على الب بن غوريون،  ي إاار سعي  
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الالجئين. وأمل بن غوريون أ   إ ا اقت عو األسر  الدولية بأن لتعايل ال غا األميركي إلعاد  
الفلساي يين غادروا بإرادتام ولم يلاردوا بالقو  من قراهم على أيدي الجيش اإلسرائيلي، مءلما ادعوا 
 ور الحرب، سيقّل ال غا على إسرائيل إلعادتام إلى أرا ياا. ومن المراسالو الحكومية  ي تلك 

  قيل لملعّدي البحث مسبقًا ما يتعّين عليام أن يلءبتوه د وهو أن العرب  ّروا بتشجيع من الفتر  تبّين أ 
 زعمائام وبمساعد  الجيوش العربية، بي ما حاول الياود م ع  لك.

وكان بن غوريون الب إجراء بحءين على األقل  ي مو وع الالجئين. البحث األول كتب  المستشرق 
، وتحّول على مد  الزمن، «معاد شيلوح» و تسمى  ي الستي ياو رو ي غباي  ي إاار هيئة كا

 ي جامعة تل أبيب. واست د البحث إلى وءائق  ي األرشيفاو اإلسرائيلية، بما « دايان»ليل بح مركز 
أما البحث الءا ي،  كتب  موشي  ماعوز، ال ي كان  ي «. الشاباك» ياا أرشيف جااز االستخباراو 

رئيس الوزراء للشؤون العربية وهو اليوم برو سور كبير  ي دراساو الشرق  حي   يعمل لد  مستشار
 األوسا  ي الجامعة العبرية. وكان بحث ماعوز يست د جزئيًا إلى بحث غباي.

للدراساو « مايرهوف»، توّج  د. حزكا ي، ال ي يعمل اليوم محا رًا كبيرًا  ي مركز 2013 ي العام 
، إلى أرشيف «حقوق المواان»خالل يود آ  ر ب تشوك من جمعية  الياودية  ي جامعة ميريال د من

، أعلن 2013الجيش اإلسرائيلي بالب اإل راج عن الملف الاالع الجماور.  ي تشرين الءا ي 
 توّج  «. ال يلمكن و ع الملف أمام الجماور وهو سيبقى سرياً »أرشيف الجيش اإلسرائيلي بأ   

الدولة أي ًا، يعقوب لزوبيك، ال ي يتوّلى ال الحية العليا  ي حزكا ي وب تشوك إلى مسؤول أرشيف 
،  قد 1964المو وع، وادعيا بأ   لما كا و الوءائق  ي الملف كلتبو  ي موعد متأخر من العام 

 س ة. 50ا ق و  تر  التقييد لاا وهي  ي أق ى األحوال 
التشاور  ي المو وع مع  ، أبلغ مسؤول أرشيف الدولة حزكا ي وب تشوك أ   بعد2014 ي تموز 

أرشيف الجيش ال ي يلعارض  تح الملف للجماور، قّرر الب ا عقاد اللج ة الوزارية لشؤون األرشيف 
 كي تّتخ  القرار.

وت عقد اللج ة الوزارية لشؤون األرشيف  ي أوقاو متباعد   قا كي تحسم  ي مسائل حّساسة مو ع 
، حين  ّوتو على 2008اللج ة كا و  ي العام  خالف. و ي المر  األخير  التي اجتمعو  ياا

،  ا ا كان األرشيفاستمرار الح ا ة على الملفاو المتعّلقة بم بحة دير ياسين. وحسب قا ون 
مسؤول أرشيف الدولة يلريد تمديد الح ا ة على ماد  يلفترض أن تفتح للجماور،  إن علي  أن 

 زراء مسؤولة عن شؤون األرشيف.يح ل على اإل ن من لج ة خا ة تتشّكل من ءالءة و 
وكان تقّرر ا عقاد اللج ة  ي مواعيد عد ، ولكن البحث  ياا تأّجل  ي كل مر . مّر  بسبب حّل 

أيلول،  11، ومّراو أخر  ألسباب الجداول الزم ية. وقبل  حو أسبوع،  ي 2015الحكومة وا تخاباو 
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وت ّم اللج ة  ي ع ويتاا إلى جا ب  «.ملف ال كبة»ا عقدو اللج ة أخيرًا للبحث  ي الب  تح 
وزير  العدل، وزير  الءقا ة ميري ريغف، التي عملو  ي الما ي كرئيسة للرقابة العسكرية ومتحدءة 
باسم الجيش اإلسرائيلي، وزير الااقة يو ال شتاي تس، ال ي كان  ي الما ي رئيس لج ة الخارجية 

 واألمن ووزير شؤون االستخباراو.
إ   يلوجد  ي األرشيفاو  ي إسرائيل، عدد غير قليل من الملّفاو « هآرتس»ي لد وقال د. حزكا 

لم تلفتح بعد أمام الجماور، وحتى عدد غير قليل من المّلفاو التي  1948والوءائق الملتعّلقة بالعام 
ف بتشجيع من القياد  السياسية، يلمّدد أرشي»كا و مفتوحة  ي الما ي ولكن ألغلقو. وشّدد على أ   

الدولة وأرشيف الجيش ب اء على رأياما  تراو الح ا ة على الملفاو ويم عا الباحءين  ي إسرائيل 
 «.بكاملاا 1948و ي العالم من رواية ق ة 

 21/9/2016السفير، بيروت، 
 

 موجة "إرهاب جديدة" .52

 عاموس هارئيل
د  للع ف، رغم أن المعاياو أ بحو وا حة: إسرائيل والفلساي يون هم حاليا  ي  رو  موجة جدي

 لك يأتي بعد  تر  هدوء  سبية استمرو ءالءة أشار، إال أن مميزاتاا تشب   تر  العملياو السابقة. م   
عمليتي اعن  ي شرقي القدس، اعن  ي غوش  – باح يوم الجمعة حدءو ءما ي عملياو 

خمسة من  ع يون، أربع عملياو اعن ومحاولة دهس  ي الخليل. أي ا عدد العملياو مرتفع:
بالغة، جميعام  بإ اباوأ يبوا، و ي الجا ب الفلساي ي ه اك ستة قتلى وءالءة أ يبوا  األمنقواو 

 الم ف ون للعملياو.
الت عيد جاء مفاجئا: كان تقدير األجاز  األم ية أن موجة العملياو قد تأتي بين عيد الفار وبداية 

كان قبل س ة،  إن التقليد هو ال ي سيميز األمر.   تر  األعياد اإلسرائيلية. ومن اآلن   اعدا، كما
و ظرا ألن  – ي أعقاب حامل سكين يقوم بإ ابة إسرائيلي  تالق ال ار علي  ويلقتل، يأتي اآلخرون 

 تتم  ي  فس الم ااق. األحداث أغلبيةالفوري هو عائلي ويرتبا بالحي،  إن  اإللاامم در 
التي ساهمو  ي التادئة  اإلجراءاويسمح بكبحاا بواساة  ي الوقو الحالي حجم موجة العملياو ال 

الفلساي ية وتحسين متابعة الشبكاو  األم ية األجاز مع  األم ي: الت سيق أشارقبل ب عة 
االجتماعية. ومع  لك، الجيش والشراة يسارعان  ي ه ه المر  إلى الرد على األحداث من خالل 

 األخير . األحداث، كما تشير األ  لالفوري قد تغير إلى ، وأي ا الرد الت في ي األمنتعزيز قواو 
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يبدو وا حا حتى اآلن أن ج ود الجيش اإلسرائيلي ورجال الشراة يردون بشكل سريع على أي 
يتعلق بتحسين التدريب  ي الم اقة  األمرهجوم ويقومون بالسيار  على األحداث بسرعة. وه ا 

ألحداث  ي الس ة الما ية، واألعمال التي ركزو الشراة كجزء من مئاو ا أوسااالوساى و ي 
 ي مواقف الحا الو  ي ال فة الغربية وحتى الكاميراو  اإلسم وعلى الب ى التحتية، من مكعباو 

 ي كل زاوية. المواا ون اإلسرائيليون أ بحوا أكءر حماية وتحس و قدر  الكشف عن تفا يل 
، كما يتبين اآلن من األ رادف موجة ارهاب العملياو التي تحدث. ولكن كل  لك ال يكفي لوق

 يمكن من خاللاا تقليص عدد الم ابين اإلسرائيليين. األقلالميدان، لكن على 
إن من ي مم على  ب الزيو على ال ار المتجدد  هم  شااء وأع اء ك يسو من اليمين.  قد 

المخرب  شأو ملحم  ي  أجر  العشراو من  شااء حركة  كاا ا  أمس مظاهر  استفزازية أمام م زل
وادي عار . وقام أع اء لوبي  ارض إسرائيل الكاملة   ي الك يسو، من اجل الفائد  سياسيا 

 ، بزيار  القرية الفلساي ية سوسيا  ي ج وب جبل الخليل.وا عالميا
ال راع حول الحرم. وحسب  إعاد الكام ة  ي  األخااررئيس الحكومة ب يامين  ت ياهو يدرك 

 إن القيود على  عود السياسيين إلى الحرم، ستستمر. وقبل ب ع س واو قام مسيحيون توجياات  
كان من يجلسون  إ اأ  غلستيين  ي البرازيل با تتاح  مو ج للايكل ه اك. وبال سبة لرئيس الحكومة، 

أن ي هبوا إلى  األ  لاالئتالف ي ممون على زيار  الحرم،  من  ألحزاب ي المقاعد الخلفية 
 ازيل.البر 

بشكل ال يءير السعاد  الزائد   ي الجيش،  إن الت عيد  ي الميدان جاء على خلفية ال رو   ي ق ية 
الد اع  ي محاكمة الج دي مالق ال ار من الخليل، اليئور أزاريا. أمس قدم شاهدان روايتاما، وهما 

لمخربين هو الموو . الج رال احتياا عوزي ديان ودا ي بيتون. ديان قال  ي المحكمة  إن م ير ا
وزعم أن الشراة العسكرية ال توجد لدياا األدواو الم اسبة من اجل التحقيق  ي األحداث. وقال 

ال ار على المخرب كان م اقيا  ي ظل الظروف السائد ، واعتبر أن  إاالقبيتون إن قرار أزاريا 
لشخ ية للج دي أء اء العملية المحاكمة هو أمر خااس من البداية أل   من  احية التقديراو ا إجراء

  إن التحقيق أركا ي  قا ) سبة لايئة األركان(. 
لقد مر ديان  ي الس واو األخير  بتحول  كري، من االعتدال السياسي الوا ح إلى التيار ال قري 

مقرون لدي  بالحاق ال رر بال اكر ، كما  ّكره  األيديولوجي ي الليكود. وبشكل غريب  إن التحول 
عي العام  ي المحكمة، الج رال  داف  ايتسمان، حيث احتاج ديان إلى ساعة وعشر دقائق المد

قرار بفتح تحقيق  ي الشراة  إ دارمن أجل  1998ع دما كان قائد الم اقة الوساى  ي العام 
العسكرية  ي ق ية قتل ج ود من المظليين بالخاأ ءالءة عمال  لساي يين كا وا  ي سيار  قرب 
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ميا. وحي ما احتج قائد  رقة المظليين ايتي بيروف على القرار، غ ب م   ديان وقال ل ا، حاجز ترقو 
  حن ال حفيون، باستفا ة، لما ا التحقيق يعتبر حيويا.

الجيش .  ي ه ه الحادءة وه ه المحاكمة ليس  بإخ اءبيتون هاجم المدعي العام قائال:  أ و تقوم 
 ا قائد ب يامين السابق، العقيد إسرائيل شومر، قال إ   قتل ه اك أحد ال يك ب وه ا أمر مؤسف. أي

شابا  لساي يا قام برشق حجر كبير على سيار  الجيب التي كان  ياا كد  ا تقام . ويجدر القول إن 
وال يابة العسكرية  ي الفيس  األركانكا و أكءر ترتيبا وأكءر دقة من الاجماو الليلية  د هيئة  أقوال 
 بوك.

ق ية د.، وهو قائد دبابة  األسبوع ي ه ا  أزاريا ت كروااالحتياا ال ين يتابعون محاكمة إن  باا 
عملية  ي  أء اءس ة ع دما أالق ااقم   ارا تح يرية  13 ي سالح المدرعاو، حيث تورا د. قبل 

موو ال ي تسبب بقتل شاب  لساي ي. وقد حوكم قائد الدبابة وألدين بالتسبب بال األمرشمال القااع، 
، وحكم علي  بالسجن مع وقف الت في . الحادءة وقعو  ي ظروف عملياتية وا حة: ال هاب باإلهمال

  ي الليل بعد مالحظة الرقابة وجود مشبوهين يقتربون من الموقع.
لكن ه ه الحادءة لم توءق والمحاكمة لم تحظ باهتمام الجماور. وع دما حاول  باا االحتياا ااالع 

المدرعاو، وكان من  م ام كما يبدو بيتون، بأن ياتم بالمحاكمة، لم يح لوا قائدهم  ي سالح 
 أمامعلى جواب. عائلة د. بقيو وحدها  ي مواجاة الجااز العسكري، لكن  ي ه ه المر ، 

 الكاميراو، ه اك عدد من ال باا المتاوعين من اجل الد اع عن أزاريا.
األمن ا يغدور ليبرمان.  ي  يسان الما ي  تحلق  وق محاكمة أزاريا شخ ية واحد  هي وزير

ع دما كان  ي المعار ة جاء إلى المحكمة للت امن مع الج دي مالق ال ار من الخليل، وهاجم 
حديث غريب  ي جامعة اريئيل، قال ليبرمان   حن  أء اءال يابة العسكرية. و ي األسبوع الما ي، 

ماما عن الدعم والعقاب، كما يفامون األمر  ي  . وه ا موقف يختلف تأخاأس دعم الج دي حتى لو 
 غادي أيزي كوو. األركانالجااز العسكري برئاسة رئيس 

ي عب معر ة ما ا ير  أيزي كوو  ي الكوابيس، إلى جا ب عملية مفاجئة لحزب هللا  ي لب ان، أو 
قة، ي جح هو يفكر أي ا بالسي اريو التالي: حادءة موء –عملية اختااف لحماس  ي  فق  ي غز  

ج دي من الجيش اإلسرائيلي  ي الوقو ال ي يتردد  ي  المقاتل وزمالءه  ي  بإ ابة ياا مخرب 
 ال ار. إاالق

الحادءة التي وءقو  ي الخليل  ي يوم السبو  باحا، ظار الرد  وأء اءإن  لك لم يحدث حتى اآلن. 
وجدو  إ اي ية. ولكن حادءة كا ه السريع وال اجع لج ود الجيش اإلسرائيلي على عملية الاعن الفلسا

الجدل حول  إشعالالميدا ية، وتعيد  األحداث اي ستدمج بشكل  اائي بين محاكمة أزاريا وبين 
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أوامر  تح ال ار  ي الم ااق. القياد  الحالية  ي الجيش اإلسرائيلي، خال ا لليبرمان وديان، تارح 
القياد  تتحدث عن تحمل بعض المخاار  موقف أكءر تعقيدا من  م ير المخرب هو الموو .  ا ه

لكن ه ا الموقف ي عب  –والتقديراو واالمت اع عن الحاق ال رر بالمواا ين غير المشاركين 
 السكاكين. إرهابب  خ و ا مع عود   واإلق اعتفسيره 

 20/9/2016هآرتس 
 21/9/2016، الغد، عّمان

 
 إسرائيل في حالة خوف .53

 تامي أراد
السكاكين مع كعكة عسل غ ية ت وب  ي « إرهاب»ي رأس الس ة ب ااية موجة رغب ا  ي أن  حتفل  

الفم. والحقيقة هي أ  ا ك ا قريبين مسا ة خبيز الكعكة، باستء اء أ  ا لم  تمكن من شراء عجي ة 
ال ي  األ ق إلىالسكر. لكن خرب مخربو الحفالو المعرو ون، الااع ون، غير القادرين على ال ظر 

 ال يرون خلف الحاجز. أل امر  ي يوم  اف، وهم ق يرو ال ظر  راه من البح
 إلىالوراء وكأ  ا لم  خف بما يكفي س ة كاملة الخروج  إلىس ة  وأعادو اكيف خربوا كل شيء 

ياع و ا. لم يجروا   ال بين من يفام م اعبام  ي خوض حياتام تحو  أن أرادواالشوارع. وقد 
يكون بعض االحتالل، إ  أ  ا كشعب عاش اال اااد ال  أنبأس االحتالل، وبين من يعتقد بان ال 

 ر  أ فس ا حقا شعب احتالل مع كل معا ي  السلبية.   حن  سمح للفلساي يين ممن يت ر ون على 
 اإل سا يةال رائب،  ساعدهم  ي الموا يع  أموالليام إي الوا الرزق ع د ا،  حول  أن حو جميل 

المتاور . وهم ال اكرون للجميل ياع و  ا.  حيح، ليسوا جميعام.  و عالج مر اهم  ي مستشفيات ا
ا ام ال يتخ ون  إاليت ر ون حسب التوقعاو.  مع ا ام ليسوا را ين  األغلبية أنوالحقيقة هي 

بان  وا ل العيش  ي الخوف. يكفي يوم  أل فس ا سمح  أنسبيل الع ف، ولكن كقاعد ، ال يمك  ا 
اعن كي توقظ  اك القسم  ي العقل ال ي ربا السكين بالعملية بدال  من السكاكين، خمسة حاالو

 من السكين بحبة الب دور .
و حن ممن لس ا من سكان القدس ال  عرف كيف  دا ع عن أ فس ا كما يفترض بمواا ي سبارتا. 

ءا ية وان تجبي ال سمح حيا   60من  أكءرتستمر ع د ا  أنالاعن من شأ اا  أحداثوعلي ،  ان 
، ال ي ليس  لساي يا. يسخن رئيس بلدية القدس،  ير بركاو، م   زمن ما المحركاو تمايدا  ساناإل

أن يتعااى بيبي مع  واياه بجدية(. ويعتقد بركاو بأن  إلى« )الليكود»لم ا سة مستقبلية على رئاسة 
ال يشغل  ، لم يقلاا. وكرئيس بلدية«جب اء»سكان البالد  ي خارج العا مة يعا ون من التوقف. 
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غير المرئيين ممن يولدون الم ف ين للعملياو ويعيشون  ي هوامش مدي تام. وهو  باألشخاص فس  
بالظلم، ا عدام الوسيلة وا عدام  اإلحساسكا و مستوياو من الفقر،  إ اغير متفرغ ليتساءل  يما 

 المستقبل هي التي تخلق سكاكين الكراهية.
الريا ة التي ال بد أن بركاو يتق اا أكءر م ي،  ان الجب اء هم أجري ا استعار  من كر  القدم،  إ ا

 وع من الالعبين ي تمي بركاو.  السياسيون،  أليالقارئ( مدعو ليقرر  أوالعبو احتياا.  المشاهد )
حال لليأس )يأس « الم ااق»ممن يلعبون لعبة مفتوحة يتراوحون من بي يو، ال ي ير   ي  م 

 بوجي، الل ين يريان  ي حل الدولتين  ااية اليأس. أولبيد ( وحتى األقلالياود على 
 بقياا مع مزيد  مزيد  أنهي  قاة الخوف أل اا  قاة الجمود. يمكن  اآلنال قاة التي  وجد  ياا  إن

سياسة الجزر  إلدار من كتائب الج ود ممن سيقيمون المزيد  المزيد من الحواجز وياورون كفاءاتام 
سل. ويمكن أن  بدأ ال باح  ي ميادين المدن  ي لياقة القتال الجسدي مءل والع ي، التفاح والع

بالسكين التي  أبدالن  فاجأ   إ  االمتبعة  ي كوريا الشمالية. وماما يكن من أمر،  اإلحماءلياقة 
 ستأتي من مكان غير مرتقب.

بال حواجز،   حاول بال شروا مسبقة، أن األقل حاول الحديث، على  أنوءمة اريق آخر. يمكن 
من العالم. والى أن  أخر  أماكنمع  ام بان الحوار  قا هو ال ي جلب الحل  ي م ااق ال زاع  ي 

يقوم الزعماء ال ين سيقبلون التحدي س وا ل الخوف )باستء اء المقدسيين الشجعان(، إ  إن الخروج 
تكن رئيس وزراء أو  ي ال باح من البيو بال حل، حين ال يكون حولك حراس، هو رهان. وان لم 

 وزيرا محروسا،  قد تجد  فسك  ي و عية ما غير متوقعة تتر ح على حا ة سكين.
 «يديعوت»

 21/9/2016األيام، رام هللا، 
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