
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 لجنة االنتخابات الفلسطينية تعلن تعذر إجراء االنتخابات في موعدها
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*** 

 
 نزيهة اتلم يعد هناك أمان إلجراء أي انتخابو  هناك تواطؤ إللغاء العملية االنتخابيةحماس:  .1

أجيل البت في الحكمم بالمحكممة اليليما بمرام   قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن ت
فممممي قاممممية ا،نتخابممممات، وممممما واكبممممك مممممن أمممممور إجرائيممممة يلكممممد أن هنمممما  تورطمممما  فممممي تيطيممممل اليمليممممة 

 ا،نتخابية.
وبّين أبو زهري، في لقما  متلزمز عبمر فامائية ا،قمما، مسما  يموم ا،ربيما ، أن كيماب الحكوممة عمن 

الياممة أن تقمدم طلبما لتأجيمل جلسمة المحكممة اليموم، لميس سمو  مخمر  جلسمة اليموم وطلبهما ممن النيابمة 
 شكلي لتيطيل اليملية ا،نتخابية.

وحّممممل حركمممة فمممتي المسممملولية عمممن إلتممما  اليمليمممة ا،نتخابيمممة وتيطيلهممما  ميلمممال  بأنهممما همممي ممممن قمممدمت 
أو اختماص  ا،عترااات أمام المحكمة اليليا ركم أن قانون ا،نتخابات المحلية ، ييطي أي مزة

 للمحكمة اليليا للنظر في ا،عترااات.
وأااف أن الحكومة التي من المزترض أن تقدم دفاعهما عمن قرارهما السمابق باعتمماد القاما  فمي كمز  
والازة واتخاذ القرار ببد  اليملية ا،نتخابيمة، دفيمت النائمب اليمام إلما تأجيمل ا،نتخابمات، مم  علمهما 

 ية ا،نتخابية ككل.أن التأجيل ييني تيطيل اليمل
وأكد أبو زهري أن كل هذه التطورات تا  عقبات كبير  أمام إجرا  أي انتخابات بلدية أو تشرييية أو 

 رئاسية ،حقا ، ،ن ذل  يواي أنك لم ييد هنا  أمان إلجرا  أي عملية انتخابية بمور  نزيهة.
 مة متيلقة باليملية ا،نتخابية.وشدد علا أن حركة حماس سيكون لها موقزها تجاه أي ترتيبات قاد

وأردف: البيض يتيامل م  ا،نتخابات علا أنهما ليبمة لخدممة مممالحك، وحمين يشمير أن ا،نتخابمات 
، تخدمممممك أو أنهمممما ، تحمممممد لممممك مممممن النتممممائا التممممي يريممممدها يقمممموم بممممبيض الزبركممممات إللتمممما  اليمليممممة 

 ا،نتخابية، ميلقا : "هذا بال ش  أمر خطير جدا ".
 21/9/2016، غزة ،ركة حماسموقع ح
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 تعلن تعذر إجراء االنتخابات في موعدها الفلسطينيةلجنة االنتخابات  .2
أعلنت لجنة ا،نتخابات المركزية الزلسطينية ا،ربيا  أن الموعد : ، أ ف ب، رويترز"الحيا " -رام   

 ."كير قابل للتطبيق"من تشرين ا،ول )أكتوبر( أمبي  8المقرر إلجرا  ا،نتخابات البلدية في 
تم تأجيل "وقال رئيس محكمة اليدل اليليا القااي هشام الحتو في قاعة امتألت بالحاور ا،ربيا  

 ."تشرين ا،ول المقبل 3 إلاالقرار 
وفي بداية جلسة المحكمة التي استمرت دقائق طلبت النيابة اليامة، التي تمثل الحكومة الزلسطينية، 

 د دفاعها واستجابت المحكمة.تأجيل نظر القاية إلعدا
مستمر  في وقف التحايرات الخامة بإجرا  ا،نتخابات حتا "وقالت لجنة ا،نتخابات في بيان إنها 

ا،ستحقاقات القانونية الميلن عنها امن جدول المدد القانونية "وأن  "يتم البت في القاية المرفوعة
 ."أمبحت كير قابلة للتنزيذ
أمام مقر المحكمة اليليا، قبيل عقد جلستها، احتجاجا  علا تأجيل إجرائها.  واعتمم عدد من النشطا 
 باليمل علا تأجيل ا،نتخابات لممالي حزبية. "حماس"و  "فتي"واتهم النشطا  حركتي 

  22/9/2016الحياة، لندن، 
 

 البلبول والقاضي األسرى قراقع لـ"القدس": "تدّخل سياسي" من عباس وراء إنهاء إضراب .3
قال رئيس هيئة ا،سر  والمحررين عيسا قراق  لم "القدس" دوت كوم إّن قرار إنها  إاراب :   رام

محمود  رئيس السلطةا،سر  البلبول والقااي، عن الطيام، جا  بيد "تدخل سياسي" من قبل 
 عباس.

البلبول في وبموجب هذا ا،تزاق فإن الثالثة أنهو إارابهم مقابل أن يتم اإلفرا  عن محمد ومحمود 
( حيث ينتهي اعتقالك 22/9/2016، واإلفرا  عن ا،سير مال  القااي يوم كد الخميس )8/12/2016

 اإلداري وفق ا لهيئة شلون ا،سر .
ومّرح قراق  أّنك "ونتيجة الجهود السياسية الكبير  واليظيمة التي بذلت من قبل السيد الرئيس أبو 

لمستويات والجهات السياسية إليجاد حل لقاية ا،سر  مازن، والتحركات الحثيثة علا كافة ا
نها  مياناتهم فقد تم التأكيد اإلداريالماربين عن الطيام اد اعتقالهم  ، و،جل امان سالمتهم وا 

 من قبل الرئيس والقياد  الزلسطينية علا اإلفرا  عن ا،سر  الماربين عن الطيام".
 77يوم ا، فيما أارب شقيقك محمد لم 80لبول أارب لمد  ووفق ا لنادي ا،سير فإن ا،سير محمود الب

 يوم ا في إارابك عن الطيام. 69يوم ا، ومكث ا،سير مال  القااي 
 21/9/2016القدس، القدس، 



 
 
 
 

 

 6 ص             4055 العدد:        22/9/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 : حديث الصراع العربي اإلسرائيلي في خطاب أوباما هزيل"منظمة التحرير" .4
ة التحرير الزلسطينية، أسيد عبد الرحمن، قال عاو اللجنة التنزيذية لمنظم: نادية سيد الدين -عمان

اإلسرائيلي، والقاية الزلسطينية، في الخطاب ا،ممّي ا،خير  -إن "الحديث عن المراع اليربي
 للرئيس ا،ميركي، بارا  أوباما، جا  بشكل عابر وسري  وهزيل"، بحسبك.

، اتّسم "عموما  بكونك وأااف عبد الرحمن، لم"التد"، إن خطاب أوباما الذي ألقاه، أول من أمس
 محاار  وداعية أخالقية ذات طاب  استراتيجي".

وأواي بأن الرئيس ا،ميركي "أكد علا مجموعة مبادئ تتمس  بها الو،يات المتحد ، إ، أن ذل  
اإلسرائيلي، وفي القاية  -التمس  لم يتّاي بأي شكل من ا،شكال في مواوع المراع اليربي

 الزلسطينية".
الخطاب "بدا وكأنك يسّبي في عالم نظري، حيث يتحدث عن المبادئ وا،خالق وحقوق  واعتبر أن

اإلنسان، عموما ، ولكنك عندما يأتي إلا فلسطين فإنك يتحدث عنها بشكل عابر، من دون أن يبرز 
بأن المبادئ التي دعا إلا احترامها منتهكة من قبل سلطات ا،حتالل اإلسرائيلي اّد الشيب 

 .الزلسطيني"
  22/9/2016الغد، عّمان، 

 

 "إسرائيل" أن تقود مقاطعة دولية ضدّ  إفريقيا: نريد من جنوب اشتية .5
، اليوم ا،ربيا ، القنمل السياسي أشتيةدعا عاو اللجنة المركزية لحركة فتي محمد : وفا –رام   
اعم للقاية لد  فلسطين سايمون ماولي، لارور  وقوف بالده ورا  موقزها الد إفريقياالجنوب 

الزلسطينية بخطوات عملية علا المستو  الدولي، بقياد  حلف داعم للحقوق الزلسطينية، ويشج  دول 
ومقاطية ا،حتالل، مبينا أن ذل  سيكون لك  1967اليالم علا ا،عتراف بدولة فلسطينية علا حدود 

 دور كبير في تقوية الموقف الزلسطيني امن أي محادثات للحل.
 21/9/2016، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب

 

  اليوم يدعو إلى عدم تلبية دعوة حراك المعلمين بتعليق الدوام الفلسطيني وزير العمل .6
عدم تلبية دعو  حرا  الميلمين لتيليق  إلادعا وزير اليمل مأمون أبو شهال الميلمين  :وفا -رام  

ي الازة التربية بيد الساعة الحادية عشر  قبل الظهر، الدوام في المدارس الحكومية كدا الخميس ف
 كون هذا الحرا  ليس الجسم الشرعي والنظامي الممثل للميلمين ومطالبهم.
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يتوافق م  القانون، وأن  أنعن اليمل الكلي أو الجزئي يجب  اإلارابوأواي، في بيان للوزار ، أن 
جرا اتهنا  اوابط  القيام بك، ملكدا أن هذه الدعو  لتيليق  أو باإلارايجب اتباعها قبل إعالن  وا 

 2008لليام  5الدوام كدا ، تتماشا م  القوانين الزلسطينية ومخالزة لما نص عليك القرار بقانون رقم 
 في القطاع اليام. اإلارابالمادر عن رئيس دولة فلسطين والمتيلق بتنظيم 

 21/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
  

 يعلن صرف دفعة مالية ثانية من المنحة الكويتية إلعمار غزةالفلسطيني  وزير األشغال .7
كز : أعلن الدكتور مزيد الحساينة، وزير ا،شتال اليامة واإلسكان في السلطة الزلسطينية، عن 

متاررين من أمحاب الهدم الكلي من المنحة الكويتية. وقال  305مرف الدفية المالية الثانية لم 
نسخة منك، إن المرف لهذه الدفية من السكان سيتم  "القدس اليربي"تلقت  في تمريي محافي

يجري "متاررين، وأنك  1704مطل  ا،سبوع المقبل. وأواي أنك تم مرف دفية مالية سابقا لم 
 ”.التنسيق م  ا،شقا  في دولة الكويت لمرف باقي الدفيات المالية المستحقة من المنحة

  22/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 ؟"التشريعي الفلسطيني"ُيعطَّل  "أوسلو"هل لصالح تقرير:  .8
التتيير "والتي أسزرت عن فوز قائمة  2006منذ ا،نتخابات التشرييية في اليام : عز الدين أبو عيشة

في المجلس التشرييي، ولم يُيد الحال الزلسطيني ُيحسد عليك،  "حماس"التابية لحركة  "واإلمالح
 حول الكثير من الملّزات المهمة. "حماس"و  "فتي"دائم بين حركتي فبات هنا  مراع 

علا قطاع كز  وشّكلت المجلس،  "حماس"المجلس التشرييي واحد من هذه الملزات، فبيدما سيطرت 
وباقي القوائم حاور ا،جتماعات، وبنا   علا ذل  قّرر الرئيس  "فتي"سرعان ما قاطيت قائمة 

، توقيف المجلس التشرييي عن اليمل. لكن لمالي من يتّم 2007ليام الزلسطيني محمود عباس في ا
 عالقة بالتيطيل؟ 1993تيطيل التشرييي؟ وهل ،تزاق أوسلو المبرم في اليام 

إّن ا،حتالل والرباعية  "السزير"يحيا اليبادسة لم  "حماس"وقال عاو المجلس التشرييي عن حركة 
لتشرييي، لكن بأيٍد فلسطينية والسبب هو الخرو  عن اتزاق الدولية هما يقزا ورا  تيطيل المجلس ا

ُبني علا أسٍس ميينة تامن وجود أشخاص تتماشا م  ا،حتالل، "، مايزا  أن اتزاق أوسلو "أوسلو
 ."وفوز حماس َقَلَب ذل ، وليس من مملحة فتي أن تكون السلطة بيِد أّي اتجاه كيرها

نائبا ، منهم عشر  تابيين  12يطيل المجلس إذ اعتُقل قرابة ساهم في ت"وشرح اليبادسة أّن ا،حتالل 
، إلفشال ا،جتماعات، وتتمّثل المملحة في "حماس"التابية لحركة  "التتيير واإلمالح"لكتلة 
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شراف علا اليمليات السياسية وتر  ا،جهز  ا،منية في الازة علا  التيطيل بيدم وجود رقابة وا 
 ."حالها

يأتي بقرار من السلطة، وما لم يكن هنا  إراد  سياسية عند الرئيس أبو "رييي وأواي أّن إكالق التش
من حّق الكتل البرلمانية أن "، مايزا  أن "مازن، فإّن ذل  ، يسمي بانيقاد المجلس التشرييي بتات ا

 ."تاتط علا الرئيس ،نيقاد التشرييي، لكن عباس يمتل  السلطة التي ، تيطيهم اعتبارا  لتنزيذ ذل 
إن المجلس  "السزير"فيمل أبو شهال، لم  "فتي"من جهتك، قال عاو المجلس التشرييي عن حركة 

، وبيدها ُعِقد بكتلة برلمانية واحد  تابية لم 2007في الدور  الثانية في اليام  "فتي"أُكلق أمام نواب 
 وبقي كذل  حتا اآلن. "حماس"

بسبب فراها قرارات في شروط الممالحة " مسلولية تيطيل التشرييي "حماس"وحّمل أبو شهال 
، نافيا  أن يكون ،تزاق "2006تتيّلق بالمجلس، ومنها ا،عتراف بالوا  القائم بيد أحداث اليام 

 أوسلو أّي اتوط لتيطيل التشرييي.
ودعا أبو شهال للنزول إلا مناديق ا،قتراع إلجرا  انتخاباٍت تشرييية من جديد، مستنكرا  ما تقوم بك 

من تشري  قوانين من دون الرجوع للرئيس، كاشزا  أّنك كان من الُمقّرر عقد لجنة  "حماس"لة كت
، "حماس"، وخليل الحّية عن "فتي"لمناقشة كيزية إعاد  تزييل التشرييي ُيشار  فيها عزام ا،حمد عن 

 ."فتي"لكّن ذل  لم ُيطّبق بسبب تزجير منازل نواب من حركة 
لازة، أفمي أبو شهال أّن هنا  الهيئة القيادية الُمحيطة بالرئيس والُمتمثّلة وعن بديل التشرييي في ا

 ."التحرير الزلسطينية"وقياد  السلطة ومنظمة  "فتي"في حركك 
ُميّقد، فيلا المستو  المحلي، "المحلل السياسي فريد أبو اهير فقد اعتبر أّن مواوع التشرييي  أما

ت من دون استكمال مسير  التسوية م  ا،حتالل، وعلا المييد الموازين، وحال 2006قلبت انتخابات 
سرائيلالدولي، فإّن الو،يات المّتحد    ."يرفاان التيامل م  حركة حماس، لذل  أكلق التشرييي وا 

، تمّت  البرلمانيين بحمانة كاملة، علا الركم من تيطيل "السزير"واستنكر أبو اهير في حديثك لم
ُيمكن اعتقالهم أو محاسبتهم أو التحقيق ميهم إذا ارتكبوا جرائم ،ّنهم نواب المجلس التشرييي، فال 

 في المجلس.
لم  45، و"حماس"منهم ينتمون لم  74عاوا ،  132وبلغ عدد أعاا  المجلس التشرييي الزلسطيني 

، "لشيبا"وحزب  "المبادر  الوطنية"و  "الجبهة الشيبية"، وأربية مستقّلين والباقي ُموّزع علا "فتي"
 نائبا ، بينهم مروان البركوثي. 12وتوفي ثالثة نواب، واعتقل ا،حتالل 

 22/9/2016السفير، بيروت، 
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 اتصاالت متعلقة بترتيب لقاءات للمصالحة وجودأبو مرزوق ينفي  .9
نزا نائمب رئميس المكتمب السياسمي لحركمة المقاوممة اإلسمالمية "حمماس" موسما أبمو ممرزوق وجمود أي 

 بترتيب لقا ات مستقبلية للممالحة الزلسطينية. اتما،ت متيلقة
وقال أبو ممرزوق فمي تتريمدات علما حسمابك فمي موقم  تمويتر إن حمماس تزامل لقما ات وطنيمة شماملة 

نها  ا،نقسام.  لترتيب البيت الزلسطيني، وعلا رأسك الممالحة الوطنية وا 
 21/9/2016، غزة ،موقع حركة حماس

 
 ب القطري لتحديد موعد عقد لقاء مع حماس في الدوحةمع الجان تجرىاألحمد: اتصاالت  .11
أعلمممن مسممملول فمممي حركمممة فمممتي، يممموم ا،ربيممما ، أن اتمممما،ت تجمممر  مممم  الجانمممب  :شمممينخوا – ام  ر 

 القطري لتحديد موعد عقد لقا  م  حركة حماس في الدوحة.
فمي تممريحات  وقال عاو اللجنة المركزية لحركة فتي، ومسلول ملف الممالحة فيهما عمزام ا،حممد،

إلذاعمممة "مممموت فلسمممطين" الرسممممية: "إن الجانمممب القطمممري أبلتنممما خمممالل ا،تمممما،ت أن حركمممة حمممماس 
 أمبحت جاهز  ليقد اللقا ، ونحن ننتظر تحديد الموعد".

وأااف ا،حمد أن اللقا  سيستكمل ما تمم بحثمك فمي اللقما ات السمابقة ومما سمبق ا،تزماق عليمك، والمذي 
يتين، هممممما تشممممكيل حكومممممة وحممممد  وطنيممممة، وتحديممممد موعممممد ا،نتخابممممات يممممتخلص حممممول نقطتممممين أساسمممم

وأعرب ا،حمد عن أملك بأن يكون اللقا  القادم "محددا حول تشمكيل حكوممة وحمد  وطنيمة  الزلسطينية.
وفق ما سبق ا،تزاق عليك وأن ، تترقنا حركة حماس في قاية الموظزين الممدنيين واليسمكريين كمما 

 حتا ، نترق في تزاميل تيطل و، تيجل الحل".في اللقا ات السابقة 
وحممول ممما رشممي فممي وسممائل إعممالم محليممة عممن وجممود اتزمماق بممين الحممركتين علمما تشممكيل حكومممة وحممد  
وطنية برئاسمة عامو اللجنمة المركزيمة لحركمة فمتي محممد اشمتية وأن يكمون نائبمك أحممد يوسمف القيمادي 

القما ولمم يمتم مجمرد نقما  حمول همذه المسمألة، وقمال: "، ممحة لمذل  إط في حماس نزمي ا،حممد ذلم .
إنهمما  ا،نقسممام  إلمماومثممل هممذه اإلشمماعات هممي جممز  مممن ليبممة خلممط ا،وراق ومتاهممات ، تمممت بممملة 

جرا  الممالحة".  وا 
 21/9/2016، القدس، القدس
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 قطري حال دون مصالحة عباس ودحالن –تركي  ضغطاإلسرائيلي: المصدر" موقع " .11
قطريمة علما المرئيس الزلسمطيني، محممود  –ر فمي حركمة فمتي إن امتوطا تركيمة قال ممد: علي واكد

عبمماس، حالممت دون إنجمماح مسمماعي الممممالحة التممي بممادرت إليهمما مجموعممة مممن الممدول اليربيممة بهممدف 
تمام ممالحتك م  الرئيس عباس.  إعاد  القيادي محمد دحالن إلا حركة فتي، وا 

لممدر" إلا أن اتوطا مياكسمة ممن قبمل تركيما وقطمر وأشار المسلول في حركة فتي في حديث لم "ا
مورسمممت علممما المممرئيس عبممماس أ، يخاممم  لهمممذه الامممتوط، وقمممد سممماهمت فمممي تيزيمممز رفامممك للتمممدخل 

اإلمممماراتي والسممميودي وا،ردنمممي، حيمممث تيهمممدت القيادتمممان التركيمممة والقطريمممة، بمممأن تسمممييان  –المممممري 
س، وهو ا،مر الذي يتم في ا،يمام ا،خيمر  مجددا إلحيا  جهود الممالحة بين حركة فتي وحركة حما

 تداولك لبحث إمكانية جم  الطرفين مجددا علا طاولة الممالحة في إحد  الياممتين.
واعتبر المسلول الزتحاوي أن رفض الرئيس عباس لممالحة دحالن خطمو  جريئمة ممن ناحيمة، ولكنهما 

ركة سياسية مستقبلية. وأشمار إلما تشكل عبئ ا علا إمكانية توحيد مزوف حركة فتي وخواها أي مي
"أن حماس متقلبة وتقلبها نماتا عمن عالقاتهما مم  عواممم ، تختلمف كثيمرا عمن اليواممم التمي انتقمدها 

فكممري جمموهري بممين عبمماس وحممماس،  –الممرئيس عبمماس، وفممي نهايممة المطمماف هنمما  اخممتالف سياسممي 
 يا أو أيديولوجيا".بينما خالف عباس ودحالن هو خالف شخمي تكتيكي، وليس خالفا سياس

الزتحاويممممة بيممممد انتهمممما  القيممممادي  -ورّجممممي المسمممملول أن تتاممممي بمممموادر جهممممود الممممممالحة الحمسمممماوية 
الحمساوي إسمماعيل هنيمة ممن جولتمك اليربيمة، وممن لقا اتمك مم  قماد  الحركمة فمي دول الخلميا. واعتبمر 

م داخمل فمتي لمدعم فكمر  المسلول أن هدف حماس من التحر  باتجماه المممالحة همو تمهيمد المرأي اليما
 ا،نتخابات المحلية، ركم خطور  مشاركة فتي في ا،نتخابات في ظل انقساماتها الداخلية الكبير .

 19/9/2016، المصدر، إسرائيل
 

 الفلسطينية في لبنان يدين إعدامات االحتالل الميدانية بالضفة القوىتحالف  .12
عممدام الميمداني التمي تنزمذها قموات ا،حمتالل بحممق أدان تحمالف القمو  الزلسمطينية فمي لبنمان عمليمات اإل

أبنا  شيبنا في الازة التربية المحتلة، ملكدا  علا أن خيمار المقاوممة وا،نتزاامة همو الخيمار الوحيمد 
 لتحرير أرانا واستياد  حقوقنا ومقدساتنا.

فمي جنممين  كمما أدان التحمالف قممم  أجهمز  السمملطة واعتمدا هم علمما مسمير  شميبية يمموم الجميمة المااممي
تاامنا  م  القدس وا،سر  وفي ذكر  مجزر  مبرا وشاتيال، وا،عتدا  علا ا،سر  المحررين وفمي 

 مقدمهم الشيخ خار عدنان.
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وعبممرت قيمماد  تحممالف عممن إدانتهمما للقممرار ا،مريكممي بوامم  اسممم النائممب فممي المجلممس التشممرييي فتحممي 
كطمما  لجممرائم اليممدو ودليممل علمما الشممراكة  ، ميتبممر   أنممك قممرار جممائر يشممكلاإلرهممابحممماد علمما ،ئحممة 

 ا،مريكية في اإلرهاب واإلجرام بحق الشيب الزلسطيني وقايتك اليادلة.
فممي سممياق منزمممل اسممتنكرت التمممريحات والمواقممف الينمممرية المممادر  عممن وزيممر الخارجيممة اللبنمماني 

قزها ومقاربة ملف الوجود جبران باسيل تجاه الشيب الزلسطيني، مطالبة  الحكومة اللبنانية بتوايي مو 
الزلسطيني في لبنان بكل جوانبك السياسية واإلنسانية وا،جتماعية والقانونيمة وا،منيمة بمما ييمزز سمياد  

 لبنان ويحزظ حق اليود  لالجئين الزلسطينيين في لبنان.
 21/9/2016، غزة ،موقع حركة حماس

 
 وطنتدين الفتاة "دويات" بمحاولة طعن مست إسرائيليةمحكمة  .13

أّجلت المحكمة اإلسرائيلية المركزية في القدس، يوم ا،ربيا ، محاكممة ا،سمير  شمروق دويمات  :رام  
/تشممرين الثمماني المقبممل، بيممد أن وجهممت ،ئحممة اتهممام بحقهمما تامممنت 23مممن مممور بمماهر، حتمما تمماريخ 

 محاولة طين مستوطن.
مسمتوطن إسمرائيلي طين ما بالسمكين علما وبحسب وسائل إعالم عبرية، فإنك تم إدانة دويات بتيممد قتمل 

بممو ، والشممروع فممي القتممل  خلزيممة قوميممة متطرفممة، ونشممر شمميارات عنمممرية عبممر مممزحتها علمما الزمميس
 وحياز  أدا  كير مشروعة "السكين".

وكانممت دويممات قممد أممميبت بجممروح خطيممر  علمما إثممر إطممالق النممار عليهمما مممن قبممل مسممتوطن وجنممديين 
 حاولتها تنزيذ عملية طين.إسرائيليين في القدس بزعم م

 21/9/2016، القدس، القدس
 

 شيخ أبو الهيجاءعلى الالعزل االنفرادي فرض  واصلياالحتالل  .14
واممممل ا،حمممتالل الممممهيوني القمممم  ا،نزمممرادي للقيمممادي فمممي حركمممة حمممماس الشممميخ جممممال أبمممو : جنمممين

تقمموم بهمما مممملحة  الهيجمما  بيممد رفاممك الممدخول إلمما سممجن "هوليكممدار" فممي إطممار عمليممات القممم  التممي
 السجون بحق ا،سر .

وقالممت ممممادر لمراسمملنا إن الشمميخ أبممو الهيجمما  يقبمم  منممذ أسممبوعين فممي زنممازين اليممزل ا،نزممرادي فممي 
سمممجن "ايشمممل" فمممي مدينمممة بيمممر السمممب  وسمممط ظمممروف سممميئة للتايمممة، بسمممبب رفامممك إلجمممرا ات ممممملحة 

 السجون بحق ا،سر .
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فمممي ممممزوف ا،سمممر  فمممي إطمممار خطمممط ا،حمممتالل  وكانمممت ممممملحة السمممجون شمممرعت بتمممنقالت واسمممية
المسمممتمر  لخلمممق حالمممة عمممدم اسمممتقرار لمممديهم  حيمممث رفمممض أبمممو الهيجممما  ا،متثمممال لقمممرار نقلمممك مممما جيمممل 

 مملحة السجون تزرض عليك اليزل ا،نزرادي اليقابي.
 21/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لبنانفي الحلوة في مخيم عين  والصاروخيةاشتباكات باألسلحة الرشاشة  .15

انممدليت اشممتباكات مسمملحة فممي وقممت متممأخر مسمما  ا،ربيمما  داخممل مخمميم عممين : حمممز  تكممين -بيممروت 
الحلو  لالجئين الزلسطينيين، جنوبي لبنمان، بمين عناممر ممن تنظميم تمابيين لمبالل بمدر، المسملول فمي 

 ، وعنامر من حركة فتي، حسب ممدر أمني لبناني."جند الشام"
، فال عدم الكشف عن هويتك، كونك كير مخّول بالحمديث لععمالم، إن "ا،نااول" وقال الممدر لم

مخيم عمين الحلمو  فمي مدينمة مميدا شمهد فمي وقمت متمأخر ممن مسما  ا،ربيما  اشمتباكات مسملحة بمين "
مختلممف "، ،فتمما  إلما أن الجمانبين اسمتخدما "عناممر ممن مجموعمة بمالل بممدر وعناممر ممن حركمة فمتي

 ."رشاشة والماروخيةأنواع ا،سلحة ال
، "أامراِر ماديمة ونمزوح عمدِد ممن ا،همالي ممن بيمض أحيما  المخمميم إلماأدت "وأاماف أن ا،شمتباكات 

 ."لم تسجل إمابات أو قتلا"أنك  إلا،فتا  
ا،وااع عمادت لطبييتهما نسمبيا ، بيمد انتشمار قموات ا،ممن الموطني الزلسمطيني، "وأواي الممدر أن 

جرا  اتما،ت مكثزة أفات إلا توقف ا،شمتباكات وسمحب )المشكلة من عد  فمائل ف ي المخيم( وا 
 ولم يكشف الممدر عن سبب المواجهات داخل المخيم. ."المسلحين من الشوارع

 22/9/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 نلن تتخلى عن محاولة التوصل إلى سالم مع الفلسطينيي "إسرائيل"أوباما:  ئهنتنياهو خالل لقا .61
(: مرح رئيس الموزرا  اإلسمرائيلي بنيمامين نتنيماهو، خمالل لقائمك المرئيس .أ.ب.)د -نيويور  أبيب،تل 

بمالده لمن  أنالمتحمد  فمي نيويمور ،  لألمممبارا  أوباما علا هام  اجتمماع الجمييمة الياممة  ا،مريكي
ل اللقما  المذي سممي وقال نتنياهو، خمال عن محاولة التومل إلا سالم )م  الزلسطينيين(. أبدا  تتخلا 

، "إسمرائيل"بمك فمي  مرحبما   للمحزيين بالتواجد لزتمر  قممير  بيمد انطالقمك، إن أوبامما سموف يكمون اميزا  
بحسممب  لسممنوات كثيممر  قادمممة، الممداعم للشمميب اليهممودي سمموف يظممل مسممموعا   أوباممماممموت  أنمامميزا 
 ."إسرائيل أوفتايمز "موق  
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مليممممار دو،ر  38حزمممممة المسمممماعدات اليسممممكرية بقيمممممة وشممممكر رئمممميس المممموزرا  الممممرئيس ا،مريكممممي عممممن 
 ."إسرائيلم"، قائال  إن الو،يات المتحد  هي أفال مديق ل"إسرائيلم"ل

 21/9/2016 ،رأي اليوم، لندن
 

 الواليات المتحدة إلى اإلعالن عن اصطفافها إلى جانب المعسكر السني العربي يدعويعلون  .61
رئيس أركان جي  اإلسرائيلي السابق، موشي ييالون، في  تحدث وزير الحرب، :وكا،تال –واشنطن 

منتممد  سياسممي بميهممد واشممنطن للدراسممات، عممن مسممتقبل المنطقممة اليربيممة فممي ظممل المممراع القممائم فممي 
 اليديد من الدول.

وأشار ييلون في الندو  إلا الربي  اليربي والثور  المااد  التي واجهتك، وومزك بأنك "الزلزال المستمر 
ممميب اليمماَلم اليربممي علمما مممد  السممنوات الخمممس المااممية بإعمماد  توجيممك المشممهد السياسممي، الممذي يُ 

 وساهم في تيميق عدم ا،ستقرار الذي من المرجي أن يظل قائما في المستقبل المنظور".
وقمال: "ترجمم  إعمماد  ترتيممب ا،وراق إلمما انهيممار نظمام الدولممة القوميممة الممذي فراممتك القممو  ا،سممتيمارية، 

واليراق وليبيما، التمي أخمذت تتزّكم  وتتمر  فراكمات خطمر  فمي  ةدول بشكل ممطن ، مثل سوريونشو  
موقم  السملطة. وممن كيمر المممرجي أن تيمود همذه المّدول المنهمار  مممر  أخمر  إلما واميها الّطبييمي، بممل 
 .علا اليكس من ذل ، من المحتمل أن ُيياد تشكيلها امن أقاليم متجانسة عرقيا أو اّتحادات هّشة"

وقال إن إسرائيل "لن تسمي بخرق سيادتها فمي مرتزيمات الجمو،ن، أو تسمليم أسملحة متطمور  ،عمدائها، 
أو نقل ا،سملحة الكيميائيمة، وسمبق أن أظهمرت قموات "جمي  المدفاع اإلسمرائيلي" أنهما سمترد بحمزم علما 

 مثل هذه ا،عمال".
الشييي اإليراني، الذي يشمل نظام  وقسم ييلون الشرق ا،وسط إلا أربية ميسكرات رئيسية: "المحور

ا،سد وحزب   والحوثيين في اليمن  وميسكر اإلخوان المسملمين بقيماد  المرئيس التركمي رجمب طيمب 
أردوكممان ولكنممك ياممم أيامما  عنامممر فممي ممممر وحممماس، والميسممكر الجهممادي اليمماَلمي، والممذي يشمممل 

ربممي، الممذي ياممم السمميودية وممممر وا،ردن تنظيمممي الدولممة اإلسممالمية والقاعممد   والميسممكر السممني الي
وأاممماف أن "إلسمممرائيل والميسمممكر ا،خيمممر عمممد  أعمممدا   وقطمممر واإلممممارات اليربيمممة المتحمممد ، وكيرهممما".
ن كمان هادئما   مشتركين، وبينما ُييّد التياون بينهما قويما   (، فممن ممملحتهما المشمتركة أن ييمّززا همذا )وا 

 التياون حتا بدرجة أكبر".
فممي اإلعممالن عممن امممطزافها إلمما جانممب  "إسممرائيل"ب أن تناممم الو،يممات المتحممد  إلمما وقممال إنممك "يجمم

الميسكر السني اليربي. ومن الخطوات ا،خير  في هذا ا،ّتجاه، التوقيم  علما ممذكر  التزماهم الثنائيمة، 
 مليار دو،ر كمساعد  عسكرية علا مد  اليقد القادم". 38التي ستمني بموجبها واشنطن إلسرائيل 
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لما  وختم بحديثك عمن القامية الزلسمطينية، وقمال إنمك "بينمما تحمّول تركيمز اليماَلم فمي السمنوات ا،خيمر  وا 
 من ا،هتمام". كبيرا   ، ما زالت القاّية الزلسطينية تنال قدرا  كبير ليشمل قاايا عربية أوس  نطاقا   حدّ 

ي الوقت الراهن. وعلما عكمس ا،عتقماد ، إ، أن حّلك كير ممكن فمثالّيا   وقال إن "حل النزاع سيكون أمرا  
، 1967السائد، ، ينب  جوهر المراع من ا،رااي المتنماَزع عليهما التمي احتلتهما إسمرائيل فمي حمرب عمام 

إّنما من واق  عدم استيداد الزلسطينيين قبول وجود إسمرائيل كدولمة قوميمة للشميب اليهمودي. وطالمما أنهمم 
 ل، ليست هنا  قيمة في تقديم تناز،ت إقليمية". كير مستيدين لالعتراف بشرعية إسرائي

 22/9/2016 ،"21موقع "عربي 
 

 الجيش اإلسرائيلي: ال نّية للتصعيد مع حماس فيقائد المنطقة الجنوبية  .61
قائممد ممما يسممما بالمنطقممة الجنوبيممة فممي الجممي  اإلسممرائيلي،  ،قممال إيممال زاميممر :ترجمممة خامممة -رام   

 توجد أي نية لد  الملسسة اليسكرية بتمييد الموقف م  حركة حماس. مباح يوم ا،ربيا ، أنك ،
ونقلت وسائل إعالم عبريمة عمن زاميمر لمد  تزقمده كيبموتس بئيمري علما حمدود كمز ، أن حمماس تامبط 
النزس حاليا  ولكنها تستتل فتر  الهدو  من أجل مواجهة أخر  بترتيبات ونظام جديمد. مشمددا  علما أن 

وأشماد زاميممر بحالمة الهمدو  النسممبي التمي سممادت  أي محمماو،ت ممن همذا القبيممل. الجمي  سميرد بقممو  علما
الركبمة فمي اسمتمرار حالمة الهمدو   "إسمرائيل"(، مبينما أن لمد  2014في أعقاب المواجهة ا،خير  )حمرب 

الحاليممة ممم  مواممملة الجاهزيممة للممرد والتيامممل ممم  أي تهديممدات محتملممة سمموا  كانممت مممن فمموق أو تحممت 
 ير ا،من للمستوطنات.ا،رض وتوف

، قمممال زاميمممر "نحمممن نيممممل وفقممما  للحالمممة ا،منيمممة ولمممن نسممممي يممموم الثالثممما وحمممول إسمممقاط طمممائر  حمممماس 
 للمنظمات اإلرهابية وخامة حماس لعارار بسياد  إسرائيل". 

 21/9/2016 ،القدس، القدس
 

 بالقدس لتفادي إحراج نتنياهو استيطانيةتأجيل إقرار بناء وحدات  .61
أجلت ما يسما لجنة التنظيم والبنا  المحلية في بلدية القدس التابية لسملطات ا،حمتالل، يموم  :القدس
وحمد  اسمتيطانية جديمد  فمي حمي كيلمو وكيرهما ممن خطمط  67، إقرار خطمة لبنما  21/9/2016 ا،ربيا 

يمموم  وبحسممب اإلذاعممة اليبريممة اليامممة، فإنممك كممان مممن المقممرر أن تمممادق اللجنممة البنمما  بمدينممة القممدس.
وقالمت مممادر فمي اللجنمة أن قمرار التأجيمل اتخمذ كمي ،  ا،ربيا  علا بنا  ثالثة عممارات فمي كيلمو.

إلحمرا  رئميس  تتم الممادقة علا خطط بنا  في مناطق تق  خار  الخط ا،خار في القدس، تزاديما  
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ليمموم، علمما هممام  المموزرا  بنيممامين نتنيمماهو خممالل لقائممك الممرئيس ا،مريكممي بممارا  أوباممما فممي نيويممور  ا
 مداو،ت الجميية اليامة لألمم المتحد  ولمن  مدور أي شجب أمريكي لذل .

ممن جهتممك ادعمما رئميس اللجنممة مئيممر ترجمممان أن قمرر إرجمما  النظممر فممي خطمط البنمما  المطروحممة علمما 
 جدول أعمال اللجنة لتواجده خار  إسرائيل، مواحا أن اللجنة ستستأنف عملها ا،سبوع القادم. 

 21/9/2016 ،دس، القدسالق
 

 ت الطعنللرقبة" على جنود االحتالل خشية من عمليا واقيةتوزيع "سترات  .02
ذكمممرت القنممما  اليبريمممة الثانيمممة، مسممما  يممموم ا،ربيممما ، أن الجمممي  اإلسمممرائيلي  :ترجممممة خاممممة -رام   

يمما إلمكانيممة وقمموات الشممرطة وزعمموا علمما الينامممر اليسممكرية والشممرطية "سممترات واقيممة تحمممي الرقبممة" من
وبحسب القنا ، فإن هذه  .إمابتهم طينا علا أيدي الشبان الزلسطينيين الذين ينزذون الهجمات ملخرا  

الستر  تحمي أعناق أفراد الجي  وقوات الشرطة وستوزع علا الينامر التي تنتشمر فمي مدينمة القمدس 
 ر. ومحيطها وكذل  عنامر الجي  علا الحواجز بالازة التربية ومناطق الخط

 22/9/2016 ،القدس، القدس
  

 "إسرائيلـ"حاملو السكاكين باتوا التهديد الحقيقي لتحليل إسرائيلي:  .06
تسممما ل الخبيمممر اإلسمممرائيلي فمممي الشممملون اليربيمممة يممموني بمممن منممماحيم فمممي مقمممال لمممك علممما موقممم  الميهمممد 

رت عممد  ا،ورشممليمي لشمملون الدولممة، عممن سممبب تجممدد انتزااممة السممكاكين بيممد فتممر  مممن الهممدو  اسممتم
 أسابي ، م  أن اليود  إلا اليمليات الزلسطينية لم تكن مزاجئة لعسرائيليين، بل كانت متوقية.

أن  ،وهممو اممابط إسممرائيلي سممابق فممي جهمماز ا،سممتخبارات اليسممكرية اإلسممرائيلية ،وأامماف بممن منمماحيم
شممتيال تحممت انتزااممة السممكاكين تممم وقزهمما ملقتمما خممالل ا،شممهر الثالثممة المااممية، لكنهمما واممملت ا،

ا،رض، وفمممور أن تممموفرت لهممما ظمممروف الخمممرو  إلممما اليلمممن تجمممددت فمممي ا،يمممام ا،خيمممر  بسمممبب مواقممم  
ا،حتكا  في بيض ا،ماكن مثل القدس والخليل، حيث تتواجد فيهما أماكن مقدسة مشتركة للمسلمين 

زلسطينية ييود إلا وأكد أن أسباب تجدد الهجمات ال واليهود، مثل الحرم القدسي والمسجد اإلبراهيمي.
حالممة اإلحبمماط واليممأس التممي يشممير بهمما الجيممل الزلسممطيني الممماعد، وارتزمماع نسممبة البطالممة وميممد،ت 
الزقر، واستمرار ا،نزمال بين الازة التربية وقطاع كز ، وفشل التوممل إلما المممالحة الزلسمطينية 

 .بين حركتي فتي وحماس، ووقف إجرا  ا،نتخابات المحلية الزلسطينية
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وخمممتم بمممن منممماحيم بمممالقول إنمممك فمممور توقمممف الجمممدل المممماخب فمممي شمممبكات التواممممل ا،جتمممماعي حمممول 
مممور الشممهدا  ورسممائل "التحممريض اإلسممالمي" لتتمممدر الواجهممة، مممما قممد  ا،نتخابممات، عممادت مجممددا  

 ييني اتساع رقية اليمليات وانتقالها من الازة التربية إلا داخل الخط ا،خار في إسرائيل.
ت سمممدار بيممت فدم فممي مقممال لهمما بمممحيزة "إسممرائيل اليمموم" المقربممة مممن رئمميس الحكومممة بنيممامين وأشممار 

نتنياهو، أن موجمة اليمليمات الزرديمة باتمت تشمكل التحمدي المذي ، ينتهمي أممام أجهمز  ا،ممن، فمي ظمل 
 تممماعد ممما ومممزتك بممالتحريض الزلسممطيني فممي المسمماجد والقنمموات التلززيونيممة، مممما يسممزر عنممك تجممدد
الهجمات، ويتطلب من الجي  اإلسرائيلي وحرس الحدود والشرطة نشر المزيد من قواتها، واليمل علا 

  أن يكونوا في كامل جاهزيتهم واستيدادهم ،ي عملية فلسطينية قادمة.
تقمم  منممذ قرابممة اليممام تحممت تممأثير موجممة عمليممات مممن طممراز جديممد، تممم  "إسممرائيل"وأواممحت سمممدار أن 
سمممميات عليمممك منهممما: انتزاامممة الوحيمممدين، انتزاامممة السمممكاكين، عمليمممات الزتيمممان. إطمممالق عمممدد ممممن الت

 ،بياهم لم يتجاوز ا،عوام اليشر  ،وشملت هذه الموجة تنزيذ المئات من اليمليات من طرف مسلحين
وختممممت بمممالقول إن منزمممذي الهجممممات الزلسمممطينية بممماتوا يشمممكلون التهديمممد  بسمممكاكين مطمممابخ ومقممممات.

ا  كممل إسممرائيلي، وأمممبحوا تحممديا خطيممرا أمممام أجهممز  ا،مممن اإلسممرائيلية التممي تيتبممر الحقيقممي علمما حيمم
 ا،قو  في الشرق ا،وسط.

 21/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 

 معاريف: دعوة إسرائيلية للتنازل عن الجوالن .00
العتقماد بأنمك ل "إسمرائيل"يدف   ةقال الكاتب اإلسرائيلي ران أدليست إن استمرار الحرب الدائر  في سوري

، إمكانية أمامها لالحتزاظ بهابة الجو،ن، واتهم الحكومة اإلسرائيلية برئاسمة بنيمامين نتنيماهو بتنزيمذ 
فمممي مقالمممة لمممك بممممحيزة  ،وأاممماف أدليسمممت .أجنممد  مامممللة بهمممذا الشمممأن لمممن يكتمممب لهممما النجممماح طمممويال  

ومممزها بممالمجزر  المسممتمر  فممي  أن تممل أبيممب تحمماول اسممتتالل انشممتال اليممالم بممما ،ميمماريف اإلسممرائيلية
، وما أسمزرت عنمك ممن مأسما  لمئمات ف،ف الالجئمين المذين يتوافمدون علما بوابمات أوروبما، وفمي ةسوري

 .في تر  السوريين يستنزفون بياهم بياا   ،خامة القو  الكبر  ،ظل ركبة من المجتم  الدولي
 21/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 في دمشق عاما   51م الجاسوس إيلي كوهين قبل تتسلم شريط إعدا "إسرائيل" .02

كمان  تسملمت إسمرائيل ممن إحمد  قمو  الميارامة السمورية شمريط فيمديو نمادرا  : نظير مجلي - تل أبيب
المرجمة  قد موره التلززيون السموري، يوثمق ليمليمة إعمدام الجاسموس اإلسمرائيلي إيلمي كموهين فمي سماحة
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بسمممب قسممماو  المشمممهد ووجمممود عمممدد كبيمممر ممممن  كامممبا   . وقمممد أثمممار همممذا الشمممريطعامممما   51بدمشمممق قبمممل 
إسمممرائيليين اعتبمممروا نشمممر  الممممواطنين السممموريين المممذين شممماهدوا اليمليمممة وهمممم يممممزقون. ولكمممن مسممملولين

 الشريط "إشار  إيجابية من قو  سورية مينية بالتياون م  إسرائيل".
ن المحتممل، هممو منممدي ونقممل الشممريط عممن طريممق مممواطن مممن مجممدل شمممس  القريممة السممورية فممي الجممو،

. وهمو ميمروف يسرائيلاإل (، الذي يحمل الجنسية اإلسرائيلية وعاوية حزب الليكودعاما   47مزدي )
. وحسممب قولممك للتلززيممون اإلسممرائيلي، فإنممك حمممل ةبيالقاتممك ممم  مختلممف القممو  المتمممارعة فممي سمموري

ن الشر  علا الشريط من إحد  قو  المياراة يط "قد يكون سمحب ممن التي رفض تسميتها با،سم، وا 
 أرشيزات التلززيون السوري أو من أرشيزات الجي  السوري".

مواقم  سمورية كثيمر  فمي الشمبكات ا،جتماعيمة. وقالمت  نشمره علما ، تممّ "إسرائيل"وحال نشر الشريط في 
 .ممادر إسرائيلية رسمية إن الشريط يبدو أمليا  

 22/9/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 

 بقمر صناعي يستخدم لـ"التجسس" تصالاال تل أبيب ُتعيد  .02
قالمت القنما  اليبريمة الثانيمة، إن السملطات اإلسمرائيلية : تحرير خلدون مظلوم، من سليم تاية -النامر  

" )قمممر مممناعي للتجسممس كممان قممد أطلممق ممملخرا  مممن قاعممد  11نجحممت فممي إعمماد  ا،تمممال بقمممر "أفممق 
 د فقد ا،تمال بك بيد إطالقك الثالثا  المااي.بالماخيم في منطقة النقب المحتل(، بيد أن كان ق

ييممود لممم"عيوب" فممي تشممتيل القمممر، مشممير  إلمما أنممك بممدأ بإرسممال أولمما  ا،تمممالوأفممادت أن سممبب فقممدان 
وذكممر مسمملولون فممي وزار  أمممن ا،حممتالل، وفقمما  للقنمما  اليبريممة، أن هنمما  د،ئممل  المممور بجممود  عاليممة.

 ل وأنك يجري ا،ستزاد  من بيض المور التي بثها.مشجية علا استياد  القمر بشكل كام
 21/9/2016، قدس برسوكالة 

 
 من مشاريع تهويد القدس عاما   50 بمرور" يحتفل أورشليم"صندوق  .02

بممدأت موسسممة "مممندوق أورشممليم" : تحريممر خلممدون مظلمموم، مممن فاطمممة أبممو سممبيتان -القممدس المحتلممة 
عاما  علا  50، فياليات احتزالية بمناسبة مرور 20/9/2016 الثالثا  يوم)ملسسة إسرائيلية تهويدية(، 

 تأسيسها، من خالل مراسيم وورشات عمل.
ف،ف مشممروع تهويمدي )عمرانممي وثقمافي( فممي مدينمة القممدس  4وكمان الممندوق التهويممدي، قمد نزممذ نحمو 

ر مليممار دو، 1.25 نحممول )كمليممارات شممي 5المحتلممة  منممذ تأسيسممك وحتمما اليمموم، إلمما جانممب جممم  نحممو 
 أمريكي( لدعم المشاري  التهويدية محليا  وعالميا ، وفقا  لبيانات نشرها المندوق.
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ممممن جانبمممك، قمممال مركمممز "كيممموبرس" اإلعالممممي إن رئممميس دولمممة ا،حمممتالل روبمممي ريزلمممين، ورئممميس بلديمممة 
ا،حتالل فمي القمدس نيمر بركمات، سيشماركان فمي احتزاليمة تأسميس "ممندوق أورشمليم"، والتمي ستسمتمر 

 ثالثة أيام، إلا جانب المئات من القياديين والمندوبين، وايوف إسرائيليين ومن اليالم.لمد  
 21/9/2016، قدس برسوكالة 

 
 والقاضي يعلقون إضرابهم بعد إقرار االحتالل بعدم تجديد اعتقالهم اإلداري البلبولالشقيقان  .26

منذ نحو عشر  أسابي  أنها ثالثة أسر  فلسطينيون ماربون عن الطيام : فتحي مّباح -كز  
إارابهم المزتوح عن الطيام، بيدما تم التومل إلا اتزاق م  مملحة السجون اإلسرائيلية. ومن 

عاما ( اليوم، فيما  20المقرر أن يتم إطالق طالب المحافة في جامية القدس ا،سير مال  القااي )
كانون ا،ول  8عاما ( في  21عاما ( وشقيقك محمود ) 26سيتم إطالق الشقيقين محمد البلبول )

 )ديسمبر( المقبل.
وينص ا،تزاق علا عدم تجديد اعتقال الثالثة إداريا  وا،كتزا  بالزترات التي أماوها فقط. وقال 

علقوا "رئيس هيئة شلون ا،سر  والمحررين في فلسطين عيسا قراق  أن القااي والشقيقين البلبول 
 ."لقايتهم، وسيتم إطالقهم من دون تجديد اعتقالهم إداريا  إارابهم المزتوح عن الطيام وانتمروا 

هذا ا،نتمار بمثابة إدانة "ا،سير المحرر رأفت حمدونة أن  "مركز ا،سر  للدراسات"وقال مدير 
بداعات ا،سر  في السجون بخطواتهم  لالحتالل وممارساتك وانتمار للقاية الزلسطينية، وا 

 ."الناالية
 22/9/2016الحياة، لندن، 

 
 عائلة فلسطينية على إخالء منازلها 15 تجبرتدريبات جيش االحتالل  ر:األغوا .27

اقتحم مستوطنون الليلة قبل المااية، المنطقة ا،ثرية في بلد  سبسطية شمال نابلس  بهدف تأدية 
طقوس تلمودية. وقال أمين سر حركة فتي في سبسطية محمد عازم، بأن أكثر من خمسين مستوطنا  

قوات ا،حتالل، اقتحموا المنطقة ا،ثرية بالبلد ، وأدوا طقوسا ، في حين اندليت مواجهات بين بحماية 
 الشبان وقوات ا،حتالل، ولم يبلغ عن إمابات 

وأخطرت قوات ا،حتالل مباح أمس ا،ربيا ، سكان منطقة حمما الزوقا في منطقة ا،كوار 
 ."اإلسرائيلي"كرية لجي  الحرب الشمالية بإخال  مساكنهم بحجة إجرا  تدريبات عس
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وقال مسلول ملف ا،كوار في محافظة طوباس وا،كوار الشمالية ميتز بشارات في بيان إن اإلدار  
عائلة، بإخال  مساكنها  15المدنية لالحتالل أخطرت اليائالت كافة التي تسكن المنطقة، وعددها 

 ي المنطقة.لمد  ثالثة أيام  بحجة إجرا  تدريبات عسكرية واسية ف
 22/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 بدء عودة حجاج غزة وشكاوى من سوء معاملة السلطات المصرية .28

حافلة تقل نحو  17ومل إلا قطاع كز  الليلة المااية نحو خمسين حاجا فلسطينيا، فيما ، تزال 
ق وقسو  سبيمئة فخرين تنتظر علا الجانب الممري من ميبر رفي البري، وسط شكاو  من التايي

 التزتي .
وقد اشتكا الحجا  من سو  مياملة السلطات الممرية لهم في مطار القاهر  الدولي وعلا الطرق 

 الملدية للميبر ومنيهم من دخولك وتيطيلهم خارجك ليد  ساعات.
وومف الحجا  الوا  بالمأساوي، ورووا أن الحافالت وملت للميبر عند السادسة مسا  ومنيت 

ادت شهادات بأن ا،نتظار خار  الميبر كان في اليرا  من دون توفير أدنا من الدخول. وأف
 مقومات الحيا .

نهم يستتربون "المياملة  وقال مراسل الجزير  وائل الدحدوح إن حالة اإلعيا  بادية علا القادمين، وا 
 القاسية" التي يلقونها، خموما أنهم حجا  وميظمهم من كبار السن.

 22/9/2016، . نت، الدوحةالجزيرة
 

 في مدينة الخليل لون بشاب فلسطينيينكّ   االحتاللجنود  .29
وثق ممورون، يوم أمس ا،ول، الثالثا ، جنود ا،حتالل من كتيبة 'هناحال' وهم : هاشم حمدان

ييتدون بالارب علا شاب فلسطيني خالل حملة اعتقا،ت في مدينة الخليل. وزعمت قوات 
 ا،عتقال، وأنك يتم فحص الحادثة.ا،حتالل أن الشاب قاوم عملية 

وتظهر المور التي التقطها ممورون في المدينة أحد الجنود وهو يركل الشاب الزلسطيني بينما كان 
ا،خير حافيا، في حين كان جندي فخر يمس  بالشاب من عنقك. وتظهر مور  أخر  أحد الجنود 

 ا،رض.وهو يا  ركبتك علا الشاب الزلسطيني كي يبقيك طريحا علا 
 22/9/2016، 48عرب 
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 ري فلسطين لردعهمتشتت عائالت محرَّ  "إسرائيل" .31
يايق ا،حتالل الخناق علا المحررين المبيدين لتز  من خالل من  أي توامل : أحمد فياض -كز 

اجتماعي م  عوائلهم بالازة، فُتحرم من المتادر  لألردن أو كيرها إ، بتيهد بيدم التوامل أو لقا  
، سيحرمون من متادر  الازة نهائيا  في مرات ،حقة، وفق محلل  أبنائهم المحررين بالقطاع، وا 

 الشلون اإلسرائيلية والمحرر المبيد إلا كز  محمود مرداوي.
وييزو مرداوي السياسة اإلسرائيلية الممنهجة للتاييق وا،نتقام من المحررين إلا محاولة ردعهم من 

علا قدر  ا،حتالل علا جيل حسابك م  ا،سر  مزتوحا  من خالل خالل ردع عائالتهم، والتأكيد 
 منحهم الحرية جسديا بتز  وحبس أقاربهم اجتماعيا بمنيهم من التوامل ميهم بأي وسيلة.

ويبين المحلل السياسي للجزير  نت أن الاتوط اإلسرائيلية نجحت في تشتيت عائالت المحررين 
 .يمتلكون تجربة تجيلهم أكثر مناعة بمواجهة هذه الاتوطبمور  مأساوية، ملكدا  أن المحررين 

ويييب علا السلطة الزلسطينية عدم إيالئها هذا الملف أي اهتمام، إاافة إلا عدم ممارسة الوسيط 
 الممري بمزقة التبادل اتوطا  علا ا،حتالل لعيزا  بالتزاماتك إزا  المحررين.

 21/9/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 ألردني عمروابزعم بيعه سكين للشهيد  ا  إبعاد مقدسي يملك متجر : "هآرتس" .31
ذكرت محيزة هآرتس اليبرية، يوم ا،ربيا ، أن الشرطة اإلسرائيلية  :ترجمة خامة -"القدس 

أجبرت تاجر ا مقدسي ا علا التوقي  علا تيهد بإبياده عن القدس بيد اتهامات وجهتها لك ببي  سكين 
و، الذي قتلتك قوات ا،حتالل بزعم محاولتك تنزيذ عملية طين في القدس للشهيد ا،ردني سييد عمر 

 منذ أيام.
 9وبحسب المحيزة، فإن الشرطة اعتقلت التاجر "سييد أبو سنينة" ونجلك الذي يبلغ من اليمر 

عام ا، من المحل التجاري لهم في البلد  القديمة، قبل أن يزر   16أعوام، وابن أخيك البالغ من اليمر 
ن الطزلين بيد ساعتين من ا،ستجواب واستمرار احتجاز التاجر أبو سنينة ليوم واحد تم خاللك ع

 التحقيق ميك بشأن بي  سكين للشهيد عمرو.
وتشير المحيزة إلا أنك في اليوم التالي أطلق سراحك وتم إجباره بالتوقي  علا تيهد بحرمانك من 

)نحو  ف،ف شيكل 5حال مخالزتك للقرار سيتم تتريمك  دخول البلد  القديمة بالقدس لمد  أسبوع، وفي
 .دو،ر( 1323

 21/9/2016القدس، القدس، 
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 فلسطينيا من الضفة والقدس 17االحتالل يعتقل  .32
 17اعتقلت قوات ا،حتالل اإلسرائيلي، فجر يوم ا،ربيا ، : خلدون مظلوم، يوسف فقيك - الخليل

 التربية والقدس المحتلتْين.فلسطينيا عقب دهم مناطق متزرقة في الازة 
فلسطيني ا ممن ومزهم بم "المطلوبين"  11وذكر تقرير مادر عن جي  ا،حتالل، أن قواتك اعتقلت 

 من الازة التربية  ثمانية منهم بدعو  ممارسة نشاطات اد الجي  والمستوطنين.
 21/9/2016، قدس برس

 
 الجنوبية األول" مستمرة رجل أعمال فلسطيني: جهود عقد "مؤتمر فلسطينيي أمريكا .33

أكد رئيس "نادي بالستينو ا،جتماعي" في الياممة التشيلية "سانتياكو"، رجل ا،عمال الزلسطيني 
موريس خميس، أن استيدادات الجالية الزلسطينية في دول أمريكا الجنوبية ليقد ملتمرها ا،ول اليام 

 المقبل مستمر  من دون أي عراقيل تذكر.
ذي يزور الياممة البريطانية لندن هذه ا،يام، في حديث م  "قدس برس"، أن وأواي خميس، ال

ما يمكنها من عقد ملتمر  اإلمكانيات"الجالية الزلسطينية في دول أمريكا الجنوبية كبير  وتمتل  من 
 لها دون الحاجة لاو  أخار من أي جهة فلسطينية".

فلسطينيي دول أمريكا الجنوبية، هو تزييل وأشار إلا أن "الهدف ا،ساسي من السيي ليقد ملتمر 
ثم إقامة تزاعل بينها وبين فلسطينيي أوروبا  ،دور الجالية الزلسطينية في هذه الدول وتوحيدها

لمناعة موت فلسطيني قوي في الخار  من شأنك خدمة القاية الزلسطينية بييدا عن التخندقات 
 الزمائلية".

 21/9/2016، قدس برس

 
 مليون دوالر 390جز الحساب الجاري الفلسطيني يتجاوز ع: تقرير حكومي .34

 2016أشارت النتائا ا،ولية لميزان المدفوعات الزلسطيني للرب  الثاني من عام ك: سليم تاي -رام   
مليون دو،ر، أي بارتزاع بلتت نسبتك  391.5إلا استمرار اليجز في الحساب الجاري، والذي بلغ 

 عن الرب  السابق.  40.9%
وعزا تقرير مشتر  أمدره، اليوم ا،ربيا ، كل من الجهاز المركزي لعحما  الزلسطيني وسلطة 
النقد الزلسطينية، السبب الرئيس في هذا اليجمز إلا الميزان التجاري السليي الذي سجل عجزا  بقيمة 

 عن الرب  السابق. %15مليون دو،ر( بارتزاع بلتت نسبتك  1.3)
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مليون دو،ر أمريكي، بارتزاع في قيمة اليجز بنسبة  44.6ا سجل ميزان الخدمات عجزا  مقداره كم
عن الرب  السابق، حيث كان ارتزاع واردات خدمات النقل وخدمات السزر وخدمات ا،عمال  9.9%

 ا،خر  السبب الرئيسي في هذا اليجز.
مليون دو،ر  404.3فائاا  مقداره وسجل حساب الدخل )تيوياات الياملين، ودخل ا،ستثمار( 

 عن الرب  السابق.  %10.9خالل نزس الزتر ، بارتزاع بلتت نسبتك 
مليون دو،ر السبب الرئيس   394.5وبحسب التقرير، كانت تيوياات الياملين في إسرائيل والبالتة

 في فائض حساب الدخل.  
من إجمالي التحويالت الجارية من  %29.5وبين التقرير أن تحويالت الدول المانحة قد شكلت نحو 

 الخار .
 21/9/2016، قدس برس

 

لشعب إسرائيل وقيادتها "ألمم المتحدة ويوجه نداء باأثناء خطابه  السيسي يخرج عن النص .35
 "لتحقيق السالم

: وسط تيليقات عبرت عن شيور بالمدمة بسبب خرو  الرئيس "القدس اليربي"القاهر  م لندن 
السيسي عن الكلمة المكتوبة أثنا  خطابك أمام الجميية اليامة لألمم المتحد . الممري عبد الزتاح 

أوجك ندا  إلا الشيب اإلسرائيلي والقياد  "، مايزا: "اسمحوا لي أن أخر  عن النص المكتوب"وقال: 
ما زال لدينا فرمة حقيقية إليجاد "، واعتبر أنك "اإلسرائيلية من أجل إيجاد حل للقاية الزلسطينية
، "الرائية"، مستشهدا بالتجربة الممرية ووامزا إياها بم"تحقيق السالم وفتي مزحة مايئة في التاريخ

 ."من أجل تحقيق ا،ستقرار والزلسطينيين، والمزيد من ا،ستقرار لعسرائيليين"
أن يد السالم ما زالت ممدود  عبر "النص المكتوب  إلاواعتبر السيسي في خطابك بيد أن عاد 

  السالم اليربية، وأن ممر تشدد علا ارور  اتخاذ خطوات بنا   لوقف عمليات ا،ستيطان، مبادر 
 ."لدينا فرمة حقيقية من أجل إقرار السالم والومول لتسوية"مستكمال: 

وأااف: إن المراع اليربي اإلسرائيلي ييد جوهر عدم ا،ستقرار في الشرق ا،وسط، ويجب تكاتف 
أن ممر تسيا إلا إنها  ا،حتالل اإلسرائيلي عن طريق التزاوض  إلا الدول لحل ا،زمة، مشيرا

والومول إلا حل قائم علا حل الدولتين، وتسيا إلا امان الزلسطينيين حقهم ولعسرائيليين 
 أمنهم.

 22/8/2016، القدس العربي، لندن
 



 
 
 
 

 

 23 ص             4055 العدد:        22/9/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 ومصر "إسرائيل"في اجتماع مغلق مع زعماء يهود: أثني على التعاون بين السيسي  .36
استتل الرئيس الممري عبد الزتّاح السيسي أمس )الثالثا ( زيارتك لنيويور  بمناسبة : هداس هرو 

اجتماع الجميية اليامة لألمم المتحد ، لاللتقا  بممّثلين عن الجاليات اليهودية الرائد  في المدينة، 
ثنائية للرئيس هذا ما ُنشر أمس في محيزة جيروزاليم بوست. ويدور الحديث عن خطو  أخر  است

 الممري، تيزيزا لليالقات بين اليهود ودولة إسرائيل.
خالل اللقا ، الذي شار  فيك ممثّلون عن جالية "بني بريت" و "الملتمر اليهودي اليالمي"، أثنا 

 السيسي علا التياون الناجي بين إسرائيل وممر للقاا  علا اإلرهاب في شبك جزير  سينا . 
ل لممر بتزييل قواتها اليسكرية في المنطقة ركم تجاوز ا،تزاق في مياهد  رسميًّا، تسمي إسرائي

السالم بين البلدين. بشكل كير رسمي، وفقا لتقارير أجنبية، قمزت طائرات إسرائيلية ثكنات تابية 
لداع ، وباإلاافة إلا ذل  تنقل ا،ستخبارات اإلسرائيلية ميلومات مهمة للجي  الممري حول 

 اإلرهابي في سينا .نشاط التنظيم 
 21/9/2016، المصدر، إسرائيل

 
 : مصر في عهد السيسي أصبحت حليفة للصهاينةاإلخوانقيادي بجماعة  .37

السيسي ليس  أنالمسلمين،  اإلخوانالدكتور احمد رامي، القيادي بجماعة  : أكدشادي عماد-القاهر 
فكلماتك  ومن ثملجانب المهاينة بل هو منحاز بالكلية  والكيان المهيونيوسيطا بين الزلسطينيين 
من الممكن أن تحمل ذات المحتو  المادر عن بيض الساسة  الزلسطينيفيما يخص الملف 

 المهاينة.
ثم  المهاينةدور ممر بدأ في التحول من طرف اد  أنرامي في تمريي خاص لم"رمد"  وأااف

فمنذ أشهر قليلة كانت  نةالمهايعهد السيسي إلا حليف  فيمار  أن إلاإلا وسيط بين الطرفين 
كانت دون مقابل  أنهاا،ولا و اليجيب  هيسابقة  فيأول زيار  لوزير خارجية السيسي للقدس 

 .بالمهاينةسياسي وهو ما يلكد علا طبيية عالقة السيسي 
 21/9/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 هو فلسطيني سيف الدولة لـ"رصد": السيسي ونظامه شيطنوا كل ما .38

 أيعن  قال محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي اليربي، متسائال:: شادي عماد-القاهر 
، بدأ باإلكراهالممريون ييلمون جيدا أنك سالم  سالم يتحدث عبدالزتاح السيسي في ا،مم المتحد ..

لسرقة  1973حرب  فيباحتالل سينا  بالقو ، وممت مجلس ا،من، وتدخل ا،مريكان ادنا 
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كراهنا علا توقي  هذه المياهد  الُمِذلة  التيعلا انسحاب قواتنا  1974 فيركامنا النمر، وا   عبرت، وا 
 ، تمت للوطنية بملة والتي يشيد بها السيسي ويريد تطبيقها في كز . التي
علا حساب  اإلسرائيلي القومي ا،من إلاالمياهد  تنحاز  ، أنفي تمريي خاص لم"رمد" وأكد
من الحدود  كيلومتر 3تا  دباباتها علا بيد  أن فيالحق  إلسرائيلفتيطا  ،الممري القومي ا،من

كيلومتر من ذات النقطة، ومياهد   150تكون علا بيد  أنالممرية، وتجبر الدبابات الممرية 
سينا  الممرية، و،  فيتزيد عدد قوات   أن أردتوالتنسيق ميها كلما  إسرائيلتلزم  باستئذان 
 تلزمهم بالمثل.

سيف الدولة أن السيسي ونظامك وملوا باليالقات الممرية اإلسرائيلية إلا عمرها الذهبي،  ايوأو 
من أول إخال  المنطقة الحدودية إلقامة المنطقة اليازلة التي تريدها إسرائيل، مرور ا بتيميق التحالف 

السالم م  إسرائيل  وا عاد  السزير وفتي مقر السزار  والمطالبة بتوسي  ا،ستراتيجيوالتنسيق ا،مني 
وا كالق الميبر فوق ا،رض وهدم ا،نزاق تحت ا،رض التي رفض مبار  نزسك هدمها والتوسط لد  
إسرائيل للاتط علا ا،مريكان ،ستئناف المساعدات اليسكرية وا،عتراف بشرعية النظام ودعمك 

فلسطيني، والتوامل  ، وشيطنة كل ما هو2014وا،نحياز إلسرائيل في عدوانها علا كز  في ميف 
شبك القومي م  نتنياهو وتزهم مخاوف إسرائيل من ا،تزاق النووي اإليراني والحديث عن أن نتنياهو 

 لديك قدرات جبار  تلهلك لتطوير المنطقة واليالم.... إلخ.
 21/9/2016، موقع رصد، القاهرة

 
ويضحي بالقضية  "لإسرائي"السيسي يتملق الواليات المتحدة عبر  مجدي حمدان لـ"رصد": .39

 الفلسطينية
 ، تيليقا علا تمريحات عبداإلنقاذالسابق بجبهة  القيادي-قال مجدي حمدان : شادي عماد-القاهر 

سرائيلالزتاح السيسي عن السالم بين فلسطين  وملنا لمرحلة كير مسبوقة وأن اليملية كير  إننا- وا 
سرائيل، بل ه  نا  أمور تخطت ذل .قامر  علا السالم الدافئ فقط بين ممر وا 

باتت وااحة، وسياسة ا،ستجدا  ذات عواقب  ا،مور أنوأواي حمدان في تمريي خاص لم"رمد" 
لديها حليف وو،ية  ا،مريكيةالو،يات المتحد   ا،مريكية ،بيد الو،يات المتحد   ا،مورن وخيمة، و،

الحكم وبقا ه رئيسا مرهون براا  ن استقرار السيسي في سد  ،، و إسرائيلمن و،ياتها تدعي  أخر 
، لذا فإن ممر تيي  مرحلة المداهنة والتملق الوااي ،كتساب راا  ا،مريكيةالو،يات المتحد  

 من خالل ا،بن كير الشرعي لها. ا،مريكان
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، ا،ولهو اليدو  المهيونيواكد حمدان أن التاحية بالثوابت الميروفة لد  الشيب بأن الكيان 
لمحو  إسرائيلمزيد من ا،نطالق من قبل  إلاوفزاعات جديد ، سيلد   أخر كيانات واستبدالك ب

 القاية الزلسطينية في ظل سياسة ا،نبطاح الممرية.
 21/9/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 لبحث تصدير الغاز الطبيعي لمصر القاهرةوفد إسرائيلي يزور  .22

ذكمممرت مممممادر مممممرية بمطمممار القممماهر  : تحريمممر خلمممدون مظلممموم، ممممن محممممد جممممال عرفمممة -القممماهر  
، بطمائر  خاممة قمدمت ممن تمل أبيمب إلما 21/9/2016 إسمرائيليا ، وممل يموم ا،ربيما  ا  المدولي، أن وفمد

وأفمادت المممادر أن الوفمد اإلسمرائيلي  القاهر ، في زيار  قمير  لبحث تمدير التاز الطبييي لمممر.
بمممدأت سمممابقا  بشمممأن اسمممتيراد القممماهر  للتممماز سممميلتقي مسممملولين مممممريين ،سمممتكمال المزاوامممات التمممي 

 الطبييي اإلسرائيلي من تل أبيب.
بدوره، قال ممدر في وزار  البترول الممرية )فال عدم ذكر اسمك(، إن ممر تسميا للحممول علما 

دو،رات للمليمون وحممد   4ورجمي الممممدر أن تممل كلزمة التماز إلما  التماز اإلسمرائيلي بأسميار منخزامة.
ن تتنممازل إسممرائيل عممن قاممايا التحكمميم والترامممات المطلوبممة بسممبب توقممف تمممدير التمماز حراريممة "شممرط أ

وأاممماف فمممي حمممديث لمممم"قدس بمممرس"، أن القممماهر  تأممممل أن تتياممممل  المممممري إلممما تمممل أبيمممب"، وفمممق قولمممك.
عنمدما كانمت  "إسرائيلم"الحكومة اإلسرائيلية مم  الطلمب المممري بمنزس التسمهيالت التمي أعطتهما مممر لم

وأوامي أن الشمركات ا،جنبيمة المالكمة لمممان   .2012ا التماز الطبييمي، قبمل أن تتوقمف عمام تمدر لهم
 تسييل التاز في ممر هي التي ستقوم باستيراد التاز اإلسرائيلي "وليس الحكومة الممرية".

 21/9/2016، قدس برسوكالة 
 

 "تحّرض على الطعن" باعتبارها األردنيةتة" ؤ يشن هجوما على جامعة "م إسرائيليمركز دراسات  .41
شن مركز أبحاث إسرائيلي مرتبط بدوائر من  القرار في تل أبيب هجوما  كبيرا  علا جامية : عمان
 اد "اسرائيل". واإلرهاببالتحريض علا الينف  إياها، متهما ا،ردنية’ موتة‘

وكيل وزار  ، الذي يرأس مجلس إدارتك دوري كولد، ’مركز يروشليم لدراسة المجتم  والدولة‘واتهم 
، زاعما أن عددا من "التحريض علا الينف واإلرهاب اد إسرائيل" الخارجية اإلسرائيلي الجامية بالم

منزذي عمليات ومحاو،ت الطين التي تمت ملخرا في الازة التربية والقدس المحتلة درسوا في هذه 
 الجامية.
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اب ا،ردني سييد اليمرو  منزذ قال المركز إن الش ا،ربيا وفي تقدير موقف نشره موقيك مباح 
محاولة الطين في القدس الجمية المااي كان طالبا في الجامية التي تق  في مدينة الكر ، جنوب 

، شرق الخليل، اعتقال ملخرا بيد تنزيذهما ’يطا‘ا،ردن، منوها إلا أن شابين فلسطينيين يقطنان بلد  
 عملية طين، درسا في ذات الجامية.

إلا تياظم الثقل الذي يحظا بك تيار السلزية الجهادية في جنوب ’ الظاهر ‘ه وعزا المركز هذ
ا،ردن، مشيرا إلا أن هذا الواق  جا  علا الركم من أن المستو  السياسي وا،مني في ا،ردن يدر  

 خطور  انخراط الشباب ا،ردني في عمليات اد إسرائيل وتداعياتها.
ية والحركات السياسية التي سارعت إلا اإلشاد  بسييد اليمرو وهاجم المركز وسائل اإلعالم ا،ردن

، متوقيا انامام المزيد من الشباب ا،ردني إلا دائر  منزذي اليمليات اد إسرائيل، ’وتمجيد عملك‘
 سوا  من خالل قدومهم إلا فلسطين لتنزيذ عمليات، أو من خالل محاو،ت تسلل عبر الحدود.

 21/9/2016، رأي اليوم، لندن
 

 ا  أنقرة: مهاجم السفارة اإلسرائيلية مختل عقلي .42
أثبت تحقيق أجرتك السلطات التركية أن مهاجم السزار  اإلسرائيلية في أنقر  مختل عقليا و، ملة لك 

 بأي تنظيمات، وذل  حسبما نقلك مراسل الجزير  عن السلطات التركية.
تركية اليملية ا،منية التي فراتها في وأواي المراسل عمر خشرم أنك نتيجة لذل  أنهت الشرطة ال

 محيط السزار  اإلسرائيلية.
وكانت الشرطة التركية قد أطلقت النار علا شخص حاول اقتحام محيط السزار  اإلسرائيلية واعتقلت 
شخما فخر كان برفقتك، ولكن التحقيقات الالحقة كشزت أن الميتقل وجد بالمدفة في المكان و، 

 عالقة لك بالمهاجم.
من جهتها أكدت السلطات اإلسرائيلية أن موظزي سزارتها بأنقر  لم يمب أي منهم بأذ  في محاولة 

 الهجوم.
وأفاد مدير مكتب الجزير  في القدس وليد اليمري بأنك ليس متوقيا أن تلثر اليملية علا اليالقات 

 بين البلدين التي ُطبيت قبل أسابي .
ليملية تيزيز لعجرا ات ا،منية في محيط السزار  اإلسرائيلية وأااف اليمري أنك قد يجري إثر هذه ا
 أو عندما يوجد إسرائيليون في تركيا.

 21/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 شبكة االستكبار والصهيونية تعيش اليوم ظروفا  صعبة ":اإليراني الحرس الثوري" .43
ين عسكريين في طهران ومينا  اإليراني عرا "الحرس الثوري"نظم : محمد مالي مدقيان –طهران 

( استيرض خاللهما مواريخ 1988 -1980اإليرانية ) -بندر عباس في ذكر  اند،ع الحرب اليراقية
 "الحرس"متطور ، وذل  في حاور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة محمد باقري وقائد قوات 

 الجنرال محمد علي جيزري.
التي اشترتها إيران من روسيا، إاافة إلا  "300 أس"وعرات في طهران أمس، منظومة مواريخ 

الذي  "ذو الزقار"كيلومترا  ويطاول تل أبيب، و  1650الباليستي الذي يبلغ مداه  "عماد"ماروخي 
بأنك يمتل  رأسا  حربية انشطارية تمّكنك من إمابة  "الحرس"التابية لم  "تسنيم"أفادت وكالة أنبا  

يمل  "ذو الزقار"أشار التلززيون اإليراني إلا أن مد  الماروخ أهداف متزرقة علا ا،رض، فيما 
 إلا ألزي كيلومتر.

شبكة "وفي كلمة في المناسبة، قال باقري إن إيران ترمد كل تحركات اليدو في المنطقة. واعتبر أن 
 ا،ستكبار والمهيونية تيي  اليوم ظروفا  ميبة، بسقوط الهيمنة ا،ميركية واهتزاز أركان الكيان

 ."المهيوني
وخالل خطابك في بندر عباس، اعتبر جيزري أن البحرية اإليرانية تتمرف بمسلولية لتيزيز ا،من 

الرسائل التي تبيثها قوات الحرس الثوري في الخليا ومايق هرمز "في هذه المنطقة الحساسة، وأن 
 ."تثبت دقتها ووعيها

 22/9/2016، الحياة، لندن
 

 اإلسرائيلية المستعمراتمن  "قلقه"ويعبر عن أوباما يلتقي مع نتنياهو  .44
في مستهل لقائك برئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، أشهر الرئيس ا،ميركي : حلمي موسا

. وعلا الركم من أن اللقا  في جوهره كان ُميّدا  المستيمراتبارا  أوباما قلقك من استمرار البنا  في 
مليار دو،ر، فإن  38لميونة ا،ميركية إلسرائيل لليقد الُمقبل بقيمة لتلقي الشكر من نتنياهو علا ا

 أوباما استتّلك لتأكيد موقف سياسي ُيظهر فيك ا،ختالف م  حكومة اليمين في الدولة اليبرية. 
وقد التقا نتنياهو وأوباما، في مقّر إقامة ا،خير في نيويور ، حيث ومل لحاور دور  الجميية 

المتحد . وهذه هي فخر دور  ُيشار  فيها أوباما كرئيس للو،يات المتحد ، لكن نتنياهو اليمومية لألمم 
اإلسرائيلية، قد يستمر في  "الحقيقة"الذي مار في السنوات ا،خير  ُيمّر علا الحاور لتأكيد 
قليل، أنا ُأنهي مهام منمبي بيد "المشاركة لسنوات مقبلة. وربما لهذا السبب، قال أوباما لنتنياهو: 

 ."وأنت باٍق لزتر  طويلة مقبلة. أريد أن أسم  من  رليت  بشأن الزلسطينيين
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وأعرب أوباما عن قلق إدارتك من استمرار التوّس  ا،ستيطاني في الازة التربية. وكان ،فتا  لالنتباه 
أنك قال للمحافيين أياا  إنك يأمل في أن يساعد في تمهيد الطريق للسالم بين إسرائيل 

عن الوا  في الازة التربية وعن "زلسطينيين. وأشار أوباما إلا أنك يوّد أن يسم  من نتنياهو وال
 ."الينف في اآلونة ا،خير 

فإننا بحاجة ،ن نبقي علا قيد الحيا  فكر  إسرائيل كدولة فمنة إلا جانب دولة "وحسب كالمك 
رائيل مستقّر ، تيي  بسالم م  إس". وقال أوباما إنك حريص علا تنمية فرص أن تكون "فلسطينية

لا جانب دولة فلسطينية الملة بيننا تستند إلا قيم متشابهة، وعالقات ". وأشار إلا أن "جيرانها وا 
قرار بأن دولة إسرائيل اليهودية هي بين حلزائنا ا،هم . وتناول ما اعتبره أحداث الينف "عائلية، وا 

هنا  خطرا  كبيرا  "الزلسطينيين واإلسرائيليين، مواحا  أن  ا،خير ، ُمرسال  تمنياتك بالشزا  إلا الجرحا
 ."للينف، ونحن نأمل أن نتمّكن من أن نجد سويا  م  إسرائيل سبيال  إلا السالم

إسرائيل كل القدرات التي تحتا  إليها. "وشّدد أوباما علا أن اتزاقية الميونة ا،ميركية تمني 
سرائيل ، ُيم اتزاقية الميونة ُتوّفر ثقة بالتياون ". وقال إن "كن التراخي فيهافاليالقات بين أميركا وا 

ا،مني وا،ستخباري، وتوّفر اليقين في لحظة فيها الكثير من انيدام اليقين. وهذا يتيي لنا فرمة 
أمن ". وأكد أن "للحديث عن التحديات التي تبزغ في سوريا وعن الظروف في إسرائيل والازة التربية

 ."،من أميركا القومي إسرائيل مهمّ 
فماحا  عن موّدتك إلسرائيل، قال اوباما:  سأزور إسرائيل بين فتر  وأخر  بيدما ُأنهي و،يتي ،ن "وا 

كل الشيب في أميركا، وأنا شخميا ، ". واستذكر في كالمك شميون بيريز وقال إن "هذه بالد جميلة
 ."ُنزّكر في شميون بيريز ونتمنا لك الشزا 

 22/9/2016، وتالسفير، بير 
 

 البيت األبيض ينفي وجود خطط لدى أوباما لمبادرة سالم جديدة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين .45
نزا البيت ا،بيض، عشية اجتماع الرئيس ا،ميركي بارا  أوباما م  : أ ف ب، رويترز -نيويور  

ون لد  أوباما خطط لمبادر  رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ا،ربيا  في نيويور ، أن تك
سالم جديد  بين اإلسرائيليين والزلسطينيين، مشيرا  إلا أن الرئيس ا،ميركي سيبدي قلقك في شأن 

 النشاط ا،ستيطاني اإلسرائيلي في ا،رااي الزلسطينية المحتلة.
د  ناقشت إن الو،يات المتح الثالثا وقال بن رودس نائب مستشار ا،من القومي في البيت ا،بيض 

إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة لالستمرار في مواجهة "اإلسرائيلية و المستيمراتمخاوفها في شأن 
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 "أنا متأكد من أن الرئيس أوباما سيزيل ذل  مر  أخر  ا،ربيا "، مايزا : "هذا النشاط ا،ستيطاني
 حين يلتقي نتانياهو.

ي يمكن أن يقوم بمبادر  أخير  من أجل السالم بين وكانت تقارير محافية ذكرت أن الرئيس ا،ميرك
إسرائيل والزلسطينيين خالل لقائك نتانياهو ا،ربيا ، ربما للمر  ا،خير ، في نيويور  علا هام  فخر 
اجتماعات للجميية اليامة لألمم المتحد  يحارها أوباما خالل و،يتيك الرئاسيتين اللتين استمرتا 

 ثماني سنوات.
 22/9/2016، دنالحياة، لن

 
 "إسرائيلـ"هآرتس: ترامب يحشد المزيد من األصوات ب .46

قالت محيزة هآرتس اإلسرائيلية إن الحملة ا،نتخابية لمرشي الحزب الجمهوري ،نتخابات الرئاسة 
ا،ميركية دونالد ترامب في إسرائيل، توامل نشاطها لتجنيد المزيد من المتطوعين لزياد  الدعم لك في 

 رائيليين ا،ميركيين.أوساط اإلس
وأشارت المحيزة إلا ارتزاع أعداد اإلسرائيليين الذين سجلوا أسما هم في قوائم الحزب الجمهوري 

 ا،ميركي، خامة من أمحاب الجنسيات المزدوجة، من أجل التمويت لزائد  ترامب.
هو كير  وأاافت هآرتس أن داعمي ترامب يسيون خالل إقامتهم في إسرائيل للتوامل م  كل من

جرا  اتما،ت م  كل ميارفهم في إسرائيل ممن يحوزون  أميركي وامك إلا حملة ترامب، وا 
 الجنسية ا،ميركية، وتركيبهم في التمويت لترامب.

وقد توافد ف،ف اإلسرائيليين في ا،يام ا،خير  علا مكاتب حملة ترامب، ودفيوا رسوم انامامهم إلا 
دو،رات(، وسيتم انتقا  عدد من ا،عاا  الجدد من الشخميات شيكال )تسية  33الحزب وقيمتها 

 ا،عتبارية لتنظيم لقا ات لهم م  زعما  أميركيين.
من اليهود ا،ميركيين الذين اناموا إلا  %70وقال مدير حملة ترامب في إسرائيل تسزيكا بروت إن 

ي حزبي الليكود والبيت الحزب الجمهوري هم من نشطا  اليمين اإلسرائيلي، ومن بينهم أعاا  ف
 اليهودي. وقد افتتحت الحملة ا،نتخابية لترامب مكتبا إقليميا لها في مستوطنة كارني شومرون.

 21/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 برلمانية يابانية: حصار غزة يجعل من المستحيل إعادة إعمار المرافق الصحية .47
كو فبي، إن الحمار المستمر علا قطاع كز ، يقيد قالت عاو مجلس النواب الياباني توشي: القدس

دخول جمي  السل  إلا كز ، ويجيل من المستحيل فيليا إعاد  إعمار المنازل والمدارس والمرافق 
 المحية ونظم المياه والمرف المحي الهشة علا النحو الالزم.

كوشيميزو، إلا فلسطين، وأاافت في ختام زيارتها برفقة أمين الرابطة البرلمانية لليونيسف كييشي 
"ا،مر ا،هم من ذل ، أن ا،طزال في كز  الذين ، تزيد أعمارهم عن سب  سنوات قد شهدوا ثالثة 

 نزاعات في حياتهم".
سرائيل ثالثة أيام، وركزت علا وا   واستترقت زيار  البرلمانيين اليابانيين إلا دولة فلسطين وا 

ير الدعم المالي الياباني في تحسين حيا  ا،طزال ا،طزال، خامة الزئات ا،شد ايزا، وتأث
حد  القر  في منطقة بيت لحم.  الزلسطينيين، وشملت كز  والقدس ورام   وا 

سرائيليين رفييي المستو ، واستميوا إلا إحاطة عن  والتقا الوفد البرلماني م  مسلولين فلسطينيين وا 
 الوا  اليام لألطزال.

اليومية تياني من تحديات بالتة الشد  بالنسبة للزلسطينيين، حيث  وقال كوشيميزو: "إن الحيا 
تزملهم نقاط التزتي  عن عائالتهم وأراايهم الزراعية ومدارسهم ومستشزياتهم وأعمالهم. إ، أن 
جمي  ا،طزال أظهروا قدر  عالية علا الممود وأمال كبيرا في مستقبل أفال. ونحن نلتزم، كشيب 

 ستثمار في الموارد البشرية عبر اليالم".ياباني، بمواملة ا،
 21/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  شخصية من دخول األراضي الفلسطينية هذا العام 400منعت  "إسرائيل: "تقرير حقوقي .48

شخمية من نشطا  حقوق  400رمد تقرير حقوقي مدر ا،ربيا  ترحيل إسرائيل نحو : كز 
موظزين الدوليين، بما في ذل  موظزي ا،مم المتحد  ومنامرين للزلسطينيين لد  اإلنسان وال

 محاولتهم دخول ا،رااي الزلسطينية منذ بداية اليام الجاري.
وقال "المرمد ا،ورومتوسطي لحقوق اإلنسان" ومقره جنيف في تقرير لك، إنك رمد "ارتزاعا كير 

ن إلا ا،رااي الزلسطينية عبر إسرائيل "بما يظهر مسبوق" في عمليات إرجاع المسافرين القادمي
 فراها عزلة دولية علا الزلسطينيين".

وذكر التقرير أن هذه اإلجرا ات "شملت عددا من الياملين في مكاتب ا،مم المتحد  ونشطا  
المنظمات كير الحكومية في أوروبا والو،يات المتحد "، إلا جانب عشرات النشطا  والمستقلين 

 امرين للشيب الزلسطيني بما فيهم ذوي ا،مول الزلسطينية.والمن
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فإن المتابية الحقوقية للمرمد  ،وبحسب ساندرا أوين الباحثة في المرمد ا،ورومتوسطي
، 2014ناشط ومنامر للشيب الزلسطيني خالل عام  300ا،ورومتوسطي تظهر من  إسرائيل نحو 

شخمية منذ  400المنامرين، بينما تم من  نحو من النشطا  و  320من  نحو  2015فيما شهد عام 
 بداية اليام الجاري.

 21/9/2016القدس، القدس، 
 

 منظمة التحرير وخرافة تمثيل الّشعب الفلسطينيّ  .49
 وائل أبو هالل

كان لها "ميثاق قومّي" ييّبر عن روح قومّية تجتاح الّشيوب  1964عندما أنشئت المنّظمة عام 
ها احتالُل جزٍ  من فلسطين، لكّن هذا الميثاق كان أّول ما طالتك يد اليربّية التي جرح كرامتَ 

 .1968"التناز،ت" الثورية  فأمبي "الميثاق الوطني"، وذل  في دور  المجلس الوطني الرابية عام 
في ذل  المجلس ُأقّرت ففة الكوتا )المحاممة( الزمائلية أساسا لتشكيل المجلس الوطني! ا،مر 

أْن تسيطر حركة "فتي" علا المجلس في دورتك الخامسة مباشر ! ومن تل  اللحظة الذي أّد  إلا 
تماهت المنظمة في فتي  فخسرنا الكياَن الرسمي الذي يريد تمثيل الشيب الزلسطيني، وخسرنا "فتي" 

 الزميَل الثائَر الذي يريد تحرير ا،رض الزلسطينية!
إذ سيطر علا المنظمة "بثقافتها" و"تركيبتها" بدأت زاوية ا،نحراف من تل  اللحظة المشلومة  

الجديد  هاجس منطق "الدولة"، والسيُي لتقليص المسافة بين سقزها السياسي )الثوري( وسقف النظام 
، سييا  لقبولها من قبل هذا النظام ممثال  242اليربي الرسمي )التسووي!( الذي كان أعاله القرار 

 شرعّيا  للشيب الزلسطيني!
مباشر   َقبوُل "الثّوار" برناما النقاط اليشر في دور  المجلس الوطني الثانية عشر  في حزيران  تال ذل 

1974. 
وبالزيل فقد قبات "المنّظمُة" الثمن بيدها بأربية أشهر فقط  إذ ُعِقد ملتمر القّمة اليربية في أكتوبر 

 ب الزلسطيني!و"كافأ" المنظمة باعترافك بها ممثال  شرعّيا  ووحيدا  للشي 1974
مزيدا  من "ا،ثمان" والتناز،ت  وقد أد   -مواوعّيا   –ويستمر تتّلب منطق "الدولة" الذي يحتا  

لحاور أّي عملية تزاوض م   1985هذا المنطق إلا توق  المنظمة اتزاقية  م  ا،ردن في فبراير 
 يًّا للمنظمة.أردنّي مشتر ، وُعّد ذل  إنجازا  سياس –"اليدّو" امن وفد فلسطينّي 

في الجزائر! ليكّرس المسار التنازلي  1988وتتّو  المسير  "الثورّية" في اجتماع المجلس الوطنّي 
 )الذي بدأ قبل عشرين عاما ( فييلن الدولة الزلسطينية!!
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مستتال  ومستهترا  بإنجازات ا،نتزااة "الشيبية" ا،ولا،  -باسم المنّظمة  –يماي مسلسل التناز،ت 
 ف ثمارها في مدريد وأوسلو وكامب ديزيد.ليقط

ا من الزمن "الثورّي" عن الساحة "السياسّية" لتحل محلها "السلطة" الزلسطينية   وُتتّيب المنظمة ردح 
يوم مشلوم فيتذكرها اآلبا  الثورّيون، فَيستدعون  يأتيالتي تبتل  المنظمة والشيب والقاّية! إلا أن 

 ثاق الوطني" الذي كان يوما  ما قومّيا !مجلَسها الوطني لُييّدل "المي
يجتمَ  في كز  أكثُر من ألف شخص )تحت مظّلة المجلس الوطني(، لم ُييرف  1996أبريل  24فزي 

 30ماد  من أمل  27كيف ولماذا وبأّي مزة اختيروا؟ فيقّررون )بمزتهم ممثّلين للّشيب( تيديل 
 تشكل روح هذا الميثاق.
حتا ُكّيبت المنّظمُة واْستدعَي من جديد كيان "السلطة" الحبيسة في مقاطية  وما أن انتها "الكرنزال"

رام   أو خلف ميابر كز ، لتقود شلون الشيب في أرقا وأنقا وأقو  مراحلك الثورية اد ا،حتالل 
 خالل انتزااة ا،قما.

أتحّد  أّي "عاو" في وبرز علا الساحة ممطلي "القياد  الزلسطينية" بديال  عن اللجنة التنزيذية، و 
هذه القياد  اليتيد  أن يحمي من هم أعاا  هذه القياد ؟ أو كيف ولماذا وعلا أّي أساس أمبحوا 

 "قاد " لهذا الشيب؟!
بقيت المنظمة متّيبة في "قمقم" السلطة حتا فازت "حماس" في انتخابات المجلس التشرييي عام 

دها ُسِحبت ورقة المنظمة من أدرا  "الُحوا "   فأمبحت هي المسيطر  علا هذه السلطة  عن2006
ُنخبة"  -وسَحر  السياسة، لتمبَي هي مرجيّية "السلطة"! وهذا ييني ببساطة: أّن هنا  "مجموعة 

أينما تكون يكون التمثيل الوحيد والشرعي للشيب الزلسطيني! سوا  كانوا في المنظمة أم السلطة أم 
م بيروت أم في الطائرات أم في الزنادق!! وسوا  حاربوا أم ثاروا أم كز  أم رام   أم أريحا أم تونس أ

ممثلو  كمبا عن  إحناهادنوا! سوا  عاشوا أم ماتوا!! لسان حالهم يقول للشيب كل الشيب: "
 الخّلزو "!!

هذه هي المنّظمة التي ما زالت ُتيتبر ممّثال  للّشيب الزلسطيني من وجهة نظر الشرعّية اليربّية 
من  أكثر  أي أّن 1988ّية، لم تيقد برلمانها )المجلس الوطني( في جلسة رسمّية منذ عام والدول

من هذا الشيب الحر الذي تسكن الثور  في جيناتك وكروموسوماتك ُوِلد بيد فخر لقا  لهذا  60%
 المجلس الذي يّدعي تمثيلك!

كيف جالوا  –ات رحمك   إ، ياسر عرف -عاوا  ، أحد ييرف  445هذا المجلس أياا  يتشكل من 
أمبي اليوم عجوزا  أبيض الشير يتوكأ علا  -مثال   –وكيف انتخبوا؟! فمن كان شابا  يمثل الطالب 

 عما )كما يقول د. سلمان أبوستة(! ومات ياسر عرفات ومات السّر ميك!
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تشكيل )في  أّما لجنتها التنزيذية ، أحد أياا  ييرف َمن يشّكلها؟ وكيف تتشكل؟ ومتا كان فخر
تّم إاافة ستة أعاا  بيد وفا  اليديد من أعاائها جسديا، ووفا  البقية فكريا  وروحيا  2009/ 27/8

 وثوريا (!
لكم أْن تتخيلوا بيض مهازل التشكيلة  فمثال زكريا اآلكا وياسر عبدربك اعتبروا أعاا  مستقلين! 

سة" فإّن المناال وامل أبو يوسف وفي حين أّن خالد مشيل ، يمّثل أّي موت في هذه "الملسّ 
)م  ا،حترام لشخمك( عاٌو في ملّسسة الشرعية الزلسطينية يقّرر في ممير الشيب وا،رض 
 والقاّية! وييتبر خالد مشيل ورماان عبد   وحماس والجهاد خارجين عن الشرعّية الزلسطينّية!

جد في أّي من ملّسساتها عاو واحد كيف يمكن لمنّظمة تّدعي تمثيل الشيب، في الوقت الذي ، يو 
 في ا،نتخابات التشرييية في الاّزة وكز ؟! % 65من الزميل الذي فاز بنسبة أكثر من 

ركم كّل ذل  أقنيونا زورا  وبهتانا  أّن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشيب الزلسطيني، وهذا 
 لون الشيب وا،رض.ييني أّنها الوحيد  ماحبة الحق في "الحل واليقد" في ش

فهل من الميقول أْن يستمّر هذا الشيب الحّر ا،بّي الثائر مخدوعا  بهذه الشيوذ  ومسكونا  بهذه 
 التيويذ ؟!

وهل يليق بهذا الّشيب اليظيم أن يبقا مستكينا  لمثل هذه التركيبة المسخ )ملسسات وأشخاما ( لتقود 
 ه من ا،حتالل؟مقاومتك وناالك ومشروعك ومنتظرا منها أن تحرر 

؟ هذا الشيب الذي عّلم اليالم مينا الثور  كهل يليق بالّشيب الزلسطينّي أْن تكون هذه قيادت
 وأمبحت مياركك ومجازره وتاحياتك ومذابحك وبطو،تك أسزارا  في مالحم الشيوب التحررية!

ذا الشيب الحّر!! ويناقض ، يمكن، ، يمكن أبدا !!  فهذا يخالف "الزطر  الثورية" التي ُفِطر عليها ه
 مخزون الوعي السياسّي الهائل لديك.

، بّد للستين بالمئة من الشيب الزلسطيني الحّر الثائر المنتشر في أمقاع ا،رض و، ُيسم  لك 
 موت، أْن يمرخوا جمييا في وجوه هذه الّنخب وَمْن ورا ها: المنّظمة ، تمثّلنا، وأنتم ، تمثّلوننا!

ين التحرير في ا،رض ميادينكم! و، تحشروا ثورتكم وحريتكم وقاّيتكم في ساحة ولتكن كل مياد
المنار  في رام   أو اليرمو  في كز  علا ِعَظمهما، فزلسطين أكبر من ذل  بكثير، والزلسطينيون 
أعظم من ذل  بكثير! والمنّظمة ُيزتَرض أن تكون أكبر مّما عليك بكثير، كبير  بكبر حجم الشيب 

 لسطينّي وتنّوعك ووعيك وناالك ومقاومتك وتاحياتك.الز
 21/9/2016، "21موقع "عربي 
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 قانون الزندقة... فرصة حماس إلثبات هوّيتها الوسطّية .51
 عدنان أبو عامر

، أّن منطلقاتها الزكرّية، 1988علنت حركة حماس في ميثاقها التأسيسّي المادر في فب/أكسطس أ 
ليك تحتكم بتمّرفاتها.تلّكد أّن اإلسالم منهجها، من  ك تستمّد أفكارها ومزاهيمها وتمّوراتها، وا 

كما تيتبر حماس نزسها حركة إسالمّية، ذات فكر وسطّي، ، تكّزر أحدا ، و، تقتل علا الهوّية، 
من سور   256ويكزل علمالها الحرّية الدينّية ،ّي إنسان، من دون إيذائك، مستندين إلا اآلية القرفنّية 

 : "، إكراه في الدين".البقر 
أيلول/سبتمبر، علا مزحات شبكات  9لكّن منشورات عّد  في ا،ّيام ا،خير  بدأت تمدر منذ يوم 

التوامل ا،جتماعي، ،ستاذ التاريخ في الجامية اإلسالمّية في كّز  ا،كاديمّي الزلسطينّي المقّرب 
أثارت ردود فيل عامزة، بين ملّيد من حماس خالد الخالدي، طالب فيها بسّن قانون الزندقة، 

 وميارض، حيث كانت مزحات شبكات التوامل هي المحطة الرئيسة لردود الزيل المختلزة.
 9بدأت الاّجة حين طالب الخالدي، الذي تنّقل بدراستك بين فلسطين والسيودّية واليراق، في 

قانون للزندقة، لحماية عقيد  أيلول/سبتمبر عبر مزحتك علا الم"فيسبو "، المجلس التشرييّي بسّن 
المسلمين من الكزر والاالل، علا أن يشار  بإقراره أساتذ  اليقيد  اإلسالمّية، ويحّدد من هو 

 الزنديق، ويبّين عقوبتك وفق الشرع اإلسالمّي.
توامل "المونيتور" م  رئيس مركز التأريخ والتوثيق الزلسطينّي الخالدي، الذي قال إّن "دعوتك إلا 

قانون اّد الزندقة جا ت عقب انتشار جملة أفكار هّدامة بين المسلمين في فلسطين، كإنكار سّن 
عذاب القبر، وعدم اإليمان بكتب ا،حاديث النبوّية، مّما يزتي الباب أمام انحرافات فكرّية وأخطا  

وزار  الشلون عقائدّية، في ظّل تقمير الجّهات الرسمّية في كّز  في مالحقة هذه ا،فكار، ، سّيما 
الدينّية، والجميّيات المينّية برعاية ا،جيال الماعد ، مّما سيدفيني في المستقبل القريب إلا تشكيل 

للدفاع عن اإلسالم من الشبهات التي يثيرها بيض الكتّاب اّده،  رابطة من علما  الدين في فلسطين
ع " لن تخيزني، وسأوامل مسيرتي في م  أّن اّتهامي من قبل المنحرفين عن الدين بتبّني أفكار "دا 

 مالحقتهم".
 1285و 749ظهر ممطلي الزندقة في التاريخ اإلسالمّي للمّر  ا،ولا في اليهد اليّباسّي بين عامي 

ميالدّي، ويطلق علا من أنكر أشيا  ميلومة من الدين اإلسالمّي، أو استهزأ بتياليمك، ولم يلمن 
 والرّد  عن اإلسالم. بها، وهو ومف يشبك الكزر واإللحاد
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 9ذهب الخالدي، وهو ماحب هذه الدعو  ا،ولا من نوعها في فلسطين، بييدا  بمطالبتك في 
أيلول/سبتمبر للمجلس التشرييي الزلسطيني بوا  إجرا ات ردعّية اّد من ييتبرهم الزنادقة، بحيث 

 و، يوّظزون و، يكّلمون. يتّم مناداتهم بكلمة زنديق، ويقاطيون من الزلسطينّيين، فال يزّوجون،
وقال وزير ا،وقاف والشلون الدينّية في حكومة حماس السابقة وأستاذ اليقيد  في الجامية اإلسالمّية 
مالي الرقب لم"المونيتور" إّن "الزندقة لزظ يطلق علا من يشّك  في اإلسالم، أو يجحد شيئا  فيك، أو 

ر، لكّنها ليست في حاجة إلا سّن قانون في المجلس يرّدد مقولة الكّزار، ولذل  فإّن الزندقة كز
التشرييّي لمواجهتها، ،ّن قانون اليقوبات الزلسطينّي يجب أن يتم تيديلك حتا يزرض عقوبة علا 
سّب الذات اإللهّية، ويالحق ا،فكار المنحرفة ومرّوجيها، كما أّن وزار  ا،وقاف ورابطة علما  

 مطالبة بحمالت توعية دينّية للتحذير من خطور  الزندقة".فلسطين والزاائّيات واإلذاعات، 
أسزرت دعو  الخالدي عن ظهور فرا  مياراة وملّيد  بين المثّقزين الزلسطينّيين من قطاع كز  
والازة التربية ميا ، فانتشرت ردود الزيل كالنار في الهشيم، فزي حين طالبت بثينة اشتيوي، 

أيلول/سبتمبر بحّل مشاكل الزلسطينّيين في كّز   10الخالدي في  المحافية الزلسطينية أحد مياراي
أيلول/سبتمبر، وهاجم الزنادقة ،ّنهم يشّوهون  14قبل المطالبة بسّن قانون الزندقة، فقد أّيدها فخر في 

 مور  محابة رسول   ويكّزرونهم، وامزا  إّياهم بأّنهم سيذهبون إلا مزابل التاريخ.
اإلرشاد في وزار  ا،وقاف والشلون الدينّية في كّز ، يوسف فرحات هجوما  اّد وشّن مدير الوعظ و 

دعو  الخالدي، واعتبر في حديث إلا "المونيتور" أّن "المطالبة بسّن قانون للزندقة بمثابة فايحة 
، حيث 16و 15فكرّية، ،ّنها تييدنا إلا عهد محاكم التزتي  في اليمور الوسطا خالل القرنين الم

ت مالحقة الناس، وقط  رلوسهم بسبب فرائهم الزكرّية، ولذل  فإّن دعوات اليوم إلا مواجهة تمّ 
الزندقة امتداد لمنها تنظيم الدولة اإلسالمّية، وبقدر ما حزل التاريخ اإلسالمّي بمواقف مشرقة ،دب 

فاّتهمتك  ا،ختالف بأروع موره، فإّن هنا  مواقف مظلمة تياملت م  الرأي المخالف بأفق اّيق،
 بالزندقة، كما يحاول بيض ا،موات اليوم اليود  إليك عبر دعوات سّن قانون الزندقة".

وملت ردود الزيل في كز  علا الدعو  إلا سّن قانون الزندقة إلا ما يشبك حملة إعالمية مااد  
وب ساخر، لها علا الزيسبو ، تمثلت بنشر بيض الرسوم الكاريكاتورّية التي حاولت محاكاتها بأسل

ورأ  فخرون أّن المطالبة بسّن قانون الزندقة تريد اليود  بحماس إلا عمور الظالم، م  أّنها 
ماحبة فكر منزتي، وتجّرأ فريق ثالث علا مهاجمة قانون الزندقة، ورأ  بدعو  الخالدي مور  جديد  

 لتنظيم "داع ".
  إلا سّن قانون الزندقة أحمد أبو رتيمة وقال الكاتب ذو التوّجهات اإلسالمّية، وأشّد مياراي الدعو 

لم"المونيتور" إّن "تهمة الزندقة نقطة مظلمة في التاريخ اإلسالمّي، استيملها الحّكام المستبّدون اّد 
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كّل موت حّر، وكثيرون من اليلما  المسلمين قتلوا بتهمة الزندقة، واليوم هنا  من يريد أن يقوم 
ينا إلا عمور الظالم، ولذل  فإّن الدعو  إلا سّن قانون الزندقة بدور اإللك بمحاسبة الخلق، ويرج

هذه قد تحمل خطرا  بتيّراي شخمّيا  إلا إيذا  جسدّي، بسبب التحريض الذي يمارسك أمحابها 
علا ذوي التزكير المخالف لهم، و،ن هذه الدعو  تقترب كثيرا  مّما  يطرحك "داع " من أفكار 

 تكزيرّية".
ياراي الدعو  التي أعلنها الخالدي إلا سّن قانون الزندقة إلا رفاها، ما حمل في ليّل ما يدف  م

بيض مراحل التاريخ اإلسالمّي، بقتل بيض اليلما  المستنيرين، ،ّتهامهم بالزندقة، كالزارابي، ابن 
 سينا، أبو اليال  الميّري، أبو بكر الرازي، وابن رشد.

رموز حماس في الاّزة التربّية الشيخ ممطزا شاور وقال رئيس رابطة علما  فلسطين، وأحد 
لم"المونيتور" إّن "الزلسطينّيين ليسوا في حاجة إلا سن قانون الزندقة، ،ّنك قد يأتي بارر وليس 
بنز ، فمواجهة ا،فكار المنحرفة المخالزة لعسالم ، تكون بالقوانين واليقوبات، بل بالحوار واإلقناع، 

 أنظار اليالم إلينا في ظّل محاربتك بيض التنظيمات مثل "داع " وسواها".وهذه القوانين ستجلب 
أخيرا ... لم يتوّقف النقا  الزلسطينّي بيد حول الدعو  إلا سّن قانون الزندقة، ولم يتمّكن طرف من 
فرض رأيك علا الطرف اآلخر، مّما ييني مني حماس فرمة لتثبيت هوّيتها الوطنّية الزلسطينّية، إلا 

 ب إيديولوجّيتها اإلسالمّية، وأفكارها الوسطّية بييدا  عن أّي تشّدد.جان
 21/9/2016المونيتور، 

 
 قضية فلسطين في ذروة التراجع .51

 لياس سحابإ
لم تسجل قاية فلسطين تراجيا  في مجال اليمل الرسمي، اليربي والزلسطيني، مثل ذا  الذي تشهده 

ة مسدودا  انسدادا  كامال ، م  استثنا  الحيوية الدائمة هذه ا،يام، حيث يبدو ا،فق السياسي للقاي
 للشيب الزلسطيني عن هذا السياق.

عندما وّق  أنور السادات اتزاقية كامب ديزيد، مانحا  إسرائيل تناز،  تاريخيا  عن دور ممر في 
ساد  وحدها، 1973 "حرب أكتوبر"القاية، مقابل استرجاع سينا  التي كان يزترض أن تيود نتيجة 

ا،عتقاد أن خسار  اليرب في المسار التاريخي لقاية فلسطين قد توقزت عند حدود امور الدور 
 الممري في المراع فقط.

أما اليوم وقد اقتربنا من الذكر  ا،ربيين ،تزاقية كامب ديزيد، فقد بتنا نر  أن الخسار  تاخمت إلا 
الزلسطيني ذاتك، ماحب القاية  "النظام"ل  حد خرو  ا،نظمة اليربية كلها من المراع، بما في ذ
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المباشر، في مقابل نجاح الحركة المهيونية بزرض مشروعها علا اليرب مجتميين، والقائم علا 
 تهويد ما تيسر من ازة فلسطين التربية وقدسها الشرقية.

ح والسياد  لقد استياد اليرب لقا  توقي  ممر اتزاقية كامب ديزيد شبك جزير  سينا ، منزوعة السال
الوطنية. ،حقا ، أنتا انخراط بقيتهم في مشاري  التسوية علا مد  أربيين عاما  مسلسال  ، متناهيا  

تقديم المشروع  "احتمال"عربية ، تدعمها مقومات أو وقائ ، بم  "فمال"من التناز،ت، في مقابل 
إلنشا  دويلة فلسطينية كير  المهيوني تناز،ت مقابلة عن نسبة ائيلة من أرض فلسطين التاريخية

قابلة للحيا  الطبييية، بل ماطر  في سبيل ما يشبك البقا  إلا ا،رتباط عاويا  وتبييا ، بشريا  
واقتماديا ، بالكيان اإلسرائيلي الذي أخذ يثّبت التاخم والتقدم الذي أحرزه في فلسطين منذ اليام 

1967. 
ربية، هي سوريا واليراق واليمن وليبيا، في يحمل هذا في ظل انتماس مجتميات أرب  دول ع

نزاعات وجودية قد تطيي بقا  هذه الدول وتجتثها من جذورها، وهو ما أخلا الساحة تماما  أمام تل 
 أبيب لتحميل ما سبق لها أن زرعتك احتال، ، وتأبيد ما نالتك من تلويي بتناز،ت.

، وتناسل ا،زمات في الدول المذكور ، ، كير أن اليجز اليربي الذي ومل إلا ذر   كير مسبوقة
يمكن إ، أن يكون ميطوفا  علا انسحاب ممر السابق من المراع، الذي كّرت بيده سبحة التراج . 
ثمة من يلمن، انطالقا  من هنا، بأن التقهقر اليربي إنما هو انيكاس لالنسحاب الممري الذي مّهد 

ذا الزعم، وهو علا ا،كلب في مكانك، بات لزاما  علينا لما تاله، وشكل توطئة طبييية لك. إن مّي ه
القول إن أي خرو  من القير الراهن يستلزم انخراطا  ممريا  مختلزا  في ملزات المنطقة، وعلا رأسها 
الملف الزلسطيني، بقدر ما يسمي بك التخزف من أثقال كامب ديزيد، أو بركم هذه ا،ثقال. كير أن 

 في الواق  الممري حتا نأمل تتييرا  في الدور. ولذل  حديث فخر.ا،مر ينطوي علا تتيير 
 22/9/2016، السفير، بيروت

 
 غطاء للتهويد "غالف القدس" .52

  نبيل السهلي
انشتلت وسائل اإلعالم اليربية والدولية خالل السنوات الست المااية بتحو،ت المشهد اليربي، فيما 

ا  في مدينة القدس. وأطلقت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ارتزيت وتير  النشاطات ا،ستيطانية، خموم
علا النشاط ا،ستيطاني اإلسرائيلي في المدينة المقدسة للحد من رد الزيل  "كالف القدس"ممطلي 

المحتمل من أهالي القدس، فقد قطيت الحكومة اإلسرائيلية شوطا  كبيرا  في بنا  الجدار اليازل حول 
يرا  من ا،رااي الزلسطينية وييزل المدن والقر  عن بياها بياا . الممادر المدينة، ليبتل  قسما  كب
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التهويدي ومل  "كالف القدس"اإلسرائيلية والزلسطينية علا حد سوا  أكدت أن اليمل في إنشا  
مراحل متقدمة ،بتالع مزيد من ا،رااي في عمق الازة التربية الزلسطينية لمملحة ما تطلق 

، وطرد من أمكن من المقدسيين، وعزل اآلخرين عن أهاليهم في مدن "ية القدسبلد"إسرائيل عليك 
 الازة الزلسطينية.

، حاولت 1967بيد احتالل الجي  اإلسرائيلي الجز  الشرقي من مدينة القدس في حزيران )يونيو( 
ق عليها، السلطات اإلسرائيلية القاا  علا التراثين اإلسالمي والمسيحي في المدينة المقدسة لعطبا

وبالتالي تهويدها في شكل كامل. وتمثل النها اإلسرائيلي في عدد من اإلجرا ات التي تمت اد 
زالة ا،ماكن المقدسة  ا،ماكن اإلسالمية والمسيحية بهدف تدميرها وتشويك الطاب  الحااري للقدس وا 

 المدينة.والقاا  بالتالي علا ما تمثلك هذه ا،ماكن من ارتباطات إسالمية ومسيحية ب
دبرت السلطات اإلسرائيلية عملية إلحراق المسجد ا،قما، كما  1969فب )أكسطس(  21فزي 

علا يد الحاخام المقتول مئير كاهانا، لتتكرر ا،عتدا ات  1980قامت بمحاولة لنسزك في بداية اليام 
يلية إلقامة علا ا،ماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية. وجرت محاو،ت إسرائ 1967منذ اليام 

الملوات في ساحة المسجد ا،قما وسرقة بيض محتويات كنيسة القيامة وادعا  امتال  أراٍض 
 تابية لبيض ا،دير  المسيحية في القدس.

مستوطنة  26الالفت أنك بيد إنشا  إسرائيل طوقين من المستوطنات حول مدينة القدس، توجت ببنا  
مستوطنين المتطرفين اليهود، تسيا حكومة بنيامين نتانياهو في ألزا  من ال 180إسرائيلية يتركز فيها 

التهويدي حقيقة علا ا،رض، لتنزيذ سياسة  "كالف القدس"تسابق م  الزمن إلا جيل مشروع 
. ويسيا هذا 2020استيطانية ديموكرافية مبرمجة تهدف إلا استكمال تهويد المدينة بحلول اليام 

يرب الزلسطينيين من المدينة بذرائ  التطوير، واليمل في الوقت المشروع إلا طرد أكبر عدد من ال
ذاتك علا جذب أكبر عدد من المهاجرين اليهود حتا اليام المذكور، ليمبي مجموعهم في مدينة 
القدس بشقيها الشرقي والتربي مليون مستوطن يهودي. والتاية من ذل  كلك محاولة فرض ا،مر 

رائيلي في المدينة، وتدمير حاارتها التي ما زالت من أهم الد،،ت الواق  الجترافي والسكاني اإلس
 علا تاريخ اإلنسان اليربي فيها.

ولترسيخ المشروع التهويدي المذكور، طبقت السلطات اإلسرائيلية قوانين عنمرية جائر  علا أهالي 
الموجودين للسيطر  علا أرااي المقدسيين  "قانون التائب"القدس وأراهم، فمن جهة استخدمت 

خار  المدينة، ومن جهة أخر  سيت إلا إفراغ المدينة من خالل تطبيق قوانين سحب الهوية 
اإلسرائيلية من المقدسيين الذين يقيمون ،كثر من عام خار  القدس، وكذل  الحال بالنسبة إلا 
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ف اليرب المقدسيين الذين حملوا علا جنسيات أخر  من دول اليالم، ما ييني أن خمسين أل
 مقدسي مهددون بسحب هوياتهم وطردهم والسيطر  علا عقاراتهم وأراايهم.

وفي إطار سياساتها التهويدية في القدس، كثزت الملسسة اإلسرائيلية من مخططاتها لزرض ا،مر 
الواق  التهويدي، ومنها مخطط للقيام بيمليات جرف وتدمير ف،ف المنازل لكسر التجم  اليربي في 

 35ليربية في المدينة مثل حي الشيخ جراح والييزرية. ونتيجة تل  المخططات ثمة داخل ا،حيا  ا
ألف مقدسي أثنا   15ألف مقدسي مهددون بالطرد إلا خار  مدينتهم. وكانت إسرائيل طردت 

بيد  1948ألف مقدسي في اليام  60، وقبل ذل  طردت 1967احتاللها القدس الشرقية في اليام 
 فنذا .ارتكاب مجازر مروعة 

التهويدي ابتالع  "كالف القدس"ويجم  متابيون لشلون القدس علا أن الهدف النهائي من استكمال 
رب  مساحة الازة الزلسطينية، وعزل أكثر من مئتي ألف مقدسي عن ذويهم في بقية مناطق الازة 

 اية.الزلسطينية. ومادر الجي  اإلسرائيلي من أجل ذل  ف،ف الدونمات خالل السنوات الما
ولتدعيم هذا التوجك، استمدر الكنيست قرارا  يمن  من خاللك التزاو  بين الزلسطينيين في المناطق 

. كما نشر الجي  اإلسرائيلي عشرات الميازل 1967وتل  المحتلة في اليام  1948المحتلة في اليام 
القدس، أُعلنت في  اإلسمنتية بين القر  والمدن الزلسطينية. ومن جهة أخر ، ولعطباق علا مدينة

خطط إلقامة مئات الوحدات  2015إسرائيل بيد انتخابات الكنيست التي أجريت في فذار )مارس( 
ا،ستيطانية، ومن أجل ذل  منحت وزار  المال مساعدات سخية تقدر بآ،ف الدو،رات لكل عائلة 

 يهودية توافق علا السكن في مدينة القدس.
اإلسرائيلي يلحظ جليا  أنَّ إسرائيل استتلت انشتال اإلعالم اليربي ويبقا القول إن المتتب  للشأن 

كالف "بتحو،ت المشهد السياسي، لبنا  جدران عنمرية إسرائيلية بمسميات تطويرية علا شاكلة 
لمن  التوامل الجترافي والديموكرافي بين اليرب المقدسيين وأهلهم في الازة التربية، ومو،   "القدس

. وهذا هو الهدف في المد  المنظور من النشاط ا،ستيطاني 2020دينة في اليام إلا تهويد الم
 المحموم علا مدار الساعة.

 22/9/2016، الحياة، لندن
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  إيتان هابر

من كبار المياراين لوزير في مطل  الثمانينيات كان رفائيل إيتان رئيسا  ،ركان الجي  اإلسرائيلي و 
 الدفاع أرئيل شارون. 
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 . "اإلرهاب"لكن كانت هنا  نقطة واحد  علا ا،قل اتزق عليها الرجالن: وجود حل عسكري لم 
اآلتي من  "اإلرهاب"وقد أوهما رئيس الحكومة فنذا ، مناحيم بيتن، أن باإلمكان القاا  علا 

 الحدود الشمالية. 
رجل عسكري مندوبا  عن الخالق مّدق في النهاية وعودهم وأمر بشن وبيتن الذي كان ييتبر كل 

 الحرب. 
ونشأت بين رفول وبيني مداقة حميمة نبيت من الحاجة إلا الوقوف في وجك نجاح أرئيل شارون، 

.  وانتهت النقاشات بيننا "اإلرهاب"وانقطيت فقط بسبب إيمان رفول الشديد بوجود حل عسكري لم 
أكد فيها وجود حل عسكري لم  "يدييوت أحرونوت"أعطا مقابلة إلا محيزة بخالف كبير عندما 

 . وبيد وقت قمير وجدنا أنزسنا داخل لبنان."اإلرهاب"
يتان الحل اليسكري خانا حروبا  كبير  ومتير  م  ف،ف الجرحا، واعتقلنا  ومنذ ابتكر شارون وا 

، لكننا لم نجد حال  عسكريا  "اليزل"و "حمارال"اليديد من الزلسطينيين، وهدمنا مئات المنازل، وجربنا 
 . "اإلرهاب"لم 

 30وما وجود ف،ف رجال الشرطة والجنود الذين يمألون اليوم شوارع القدس والخليل سو  دليل علا 
 . "اإلرهاب"عاما  من 

فلو كان هنا  حل عسكري كيف نزسر حوادث الطين التي حدثت في ا،يام ا،خير ، وحوادث كثير  
 قبل ذل ، وم  ا،سف ستحدث بيدها؟جرت 

كيف يمكن للشيب اليهودي الماطهد والحكيم أ، يجد حتا اآلن الميتة المحيحة للحل 
اليسكري؟ لماذا يتلزت اليديد من اإلسرائيليين شما،  ويمينا  خوفا  من فلسطيني يكمن لهم؟ ا،سباب 

حن نداف  عن أنزسنا وهم يهاجمون. بسيطة جدا : الزلسطينيون هم الطرف النشط في هذا الشأن  ن
مرار، وهم الذين يبادرون ويختارون إذا ما كانوا سيرفيون أيديهم أم  والزلسطينيون أمحاب هدف وا 
سيخزاونها، يختارون بين الحيا  أو الموت. يقولون إن التاريخ شمل حادثة أو حادثتي حل عسكري 

قم  قوات الكومنولث التمرد في ماليزيا بين عامي لعرهاب، ويذكرون دائما  البريطانيين في ماليزيا ]
بالوسائل اليسكرية لم تنجي. كانت هنا   "اإلرهاب"[. جمي  المحاو،ت ا،خر  لتزكي  1960و 1948

فترات من التهدئة استمرت أحيانا  سنوات، لكن البركان كان ينزجر من جديد، ودائما  في الوقت كير 
اة ا،ولا التي نشبت في الوقت الذي قالت فيك جمي  الهيئات إن المالئم. هذا ما حدث في ا،نتزا

 ."واينا هو ا،فال علا اإلطالق"
لن يكون عسكريا . إنها مسألة ثقافة، ويتيين علينا أن نستمر علا  "اإلرهاب"علا ما يبدو فإن حل 

قف عن عاما  كي نتو  40وحتا  30هذه الحال سنوات طويلة، وهنا  من سيقول إننا بحاجة إلا 
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وللشيور با،ختناق الذي يرافق حيا  الزلسطينيين، وكي نزيل نظر   "اإلرهابية"تقديم أسباب للتنظيمات 
القتل من ا،عين. إن هذا مزيا من ثقافة ومن حل سياسي لن ييطي ثماره إ، بيد جيل أو جيلين، 

 عاما  علا ا،نتزااة ا،ولا. 30وهذا وقت طويل. لكن ، ننسا أنك قد مر 
 "يديعوت"

 22/9/2016األيام، رام هللا، 
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