
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 والفلسطينيون يتجهون لدولة واحدة ولصراع أبدي "إسرائيل"كيري: 

 لهاالوضع العربي الضعيف يتركنا عرضة  ولكنرضخ للضغوط األمريكية ن: لن عباس
 الفلسطيني لالعتراف بـ"إسرائيل" وطنًا قوميًا لليهود رفضا يمنع التسوية الم :نتنياهو
 خطيرة 120حالة مرضية في صفوف األسرى بينها  1,800 األسرى:هيئة 

 توقعات إسرائيلية باتساع العمليات الفلسطينيةهآرتس: 

مشعل: وقعنا بأخطاء لكننا حققنا منجزات 
وقدمنا نماذج غير مسبوقة في خوض 

 الحصار والحروب والبقاء قريبًا من شعبك
 

 3... ص 

 4058 25/9/2016 حداأل



 
 
 
 

 

 2 ص             4058 العدد:        25/9/2016 حدألا التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 6  لهاالوضع العربي الضعيف يتركنا عرضة  ولكنرضخ للضغوط األمريكية ن: لن عباس  2.
 8 المالكي: الرباعية العربية تجتمع األسبوع الجاري في القاهرة  3.

 
  المقاومة:

 9 ع العمليات الفلسطينيةتوقعات إسرائيلية باتساهآرتس:   4.

 10 األسير مالك القاضي انتصار جديد للشعب الفلسطيني والحركة األسيرة : إطالقلجان المقاومة  5.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 10 طنًا قوميًا لليهودالفلسطيني لالعتراف بـ"إسرائيل" و  رفضما يمنع التسوية ال :نتنياهو  6.
 11 االبتسامات من رغمبالالقناة "العاشرة" العبرية: لقاء أوباما نتنياهو لم ينجح في إزالة التوتر   7.
 11 "السالم"التخاذ خطوات تجاه .. ويدعو فشل نتنياهو في توفير األمن لإلسرائيليين يؤكد بيرتس  8.
 12 إسرائيلي: إغالق مدينة نابلس جاء إثر بالغ كاذب باختطاف جيش االحتالل  9.
 12 نتنياهو يلتقي كاًل من ترامب وكلينتون اليوم في نيويورك  10.
 12 ويدافع عن االستيطان نتنياهو يهاجم محمود درويش  11.
 13 "إسرائيلـ"تهديد األنفاق يعود للواجهة ب  12.
 13 توثق من نيويورك عالقاتها بأفريقيا "إسرائيل"  13.
 14 1996 سنة" تقارير عبرية: نتنياهو المسؤول عن اندالع "هبة النفق  14.

 
  :األرض، الشعب

 14 عن الطعام لشهرينبعد خوضه إضرابًا مالك القاضي  سيراألتفرج عن  "إسرائيل"  15.

 15 خطيرة 120حالة مرضية في صفوف األسرى بينها  1,800 األسرى:هيئة   16.

 16 تسعى لتمرير قانون لمصادرة أراض ألغراض استيطانية "إسرائيل": يةهيئة حقوق  17.

 16 الخليل: اعتصام يطالب بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة  18.

 17 قوات االحتالل تستهدف المزارعين والصيادين شرق غزة  19.

 17 تودع األديب والصحفي محمد عبد هللاالقدس   20.

 17 "إسرائيل"بوك األحد لتعاونها االستخباري مع  الفلسطينيون يقاطعون فيس  21.
 

  : مصر
 18  حجاج فلسطينيين سبعةاألمن المصري يحتجز   22.

 
  األردن: 

 18  " سراً إسرائيل"وفد ضباط متقاعدين بالجيش األردني يزور : أحرونوت ديعوتي  23.
 



 
 
 
 

 

 3 ص             4058 العدد:        25/9/2016 حدألا التاريخ: 

                                    

  لبنان: 
 19 يزالون على أرضنا ماباسيل: نرفض توطين الفلسطينيين لكنهم   24.

 
  عربي، إسالمي:

 19 ادرة األراضي الفلسطينية واالستيطاناإلمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار مص  25.

 20 يفرض تدريس مناهجه على مدارس مخيم اليرموك "داعش" :خالد عبد المجيد  26.
 

  دولي:
 20 والفلسطينيون يتجهون لدولة واحدة ولصراع أبدي "إسرائيل"كيري:   27.

 
  حوارات ومقاالت:

 21 علي بدوان... حروب االحتالل غير التقليدية على القدس  28.

 23  عالء الدين أبو زينة... وهم الدولتين والعبث بالقدر الفلسطيني..!  29.

 25  عمانويل سيفان... قطاع غزة.. قنبلة موقوتة  30.

 28 أسرة تحرير هآرتس... رئيس وريح بال مطر  31.

 29 محمد السّماك"إسرائيل"... التمّزق العربي ونووية   32.
 

 31 :كاريكاتير
*** 

 
 خوض الحصار والحروبفي غير مسبوقة أخطاء لكننا حققنا منجزات وقدمنا نماذج بوقعنا  مشعل: .1

 من شعبك والبقاء قريباً 
أعلةةن رسةةيس الماتةةا السياسةةي لحراةةة المماومةةة ا"سةةالمية شحمةةاسشع مالةةد م ةة لع عةةن عةةز  : الدوحةةة

الحراةةةة اءةةةراء انتمابةةةار يمتيةةةار رسةةةيس ءديةةةد للماتةةةا السياسةةةي  ةةةاساَل انةةة  شسةةةياون الةةةرسيس  السةةةاب   
 ءديد ال ا  الماد ش.لحراة حماسع وسينت ما رسيٌس 

ءاء ذلك في ءلسة حوارية أءراها شمراز الءزيرة لألبحاث والدراسارش  ارك فيها م  ل مع نمبة من 
 المثمفينع وُبثر مءرياتها على  ناة شالءزيرة مبا رشع مساء السبر.

 
 تأثير وتأثر

مةا تب هةاع امةا وفي موضوع النةدوةع أاةد م ة ل أن حراةة حمةاس تةنثرر مةن أحةداث الربيةع ال ربةيع و 
و ةال: شحمةاس تةنثرر بةالتحوير التةي أفرزتهةا  أّثرر أيَضا واانر ملهمة لل ة وا فةي مواءهةة الممةع.
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مطةوة مبّاةرة فةي حالةة الربيةع ال ربةيع ومةا  2006ثورار الربيع ال ربيع وربما اان فوزنا في انتمابةار 
مةة  بةل الربيةع ال ربةيع وب ةد ع ثة  واست رض الميادي الفلسطيني وا ع المماو  واءهت  من ثورة مضادةش.

فةي لةل الثةورار المضةادةع موضةحا أنهةا والمماومةةف اانةر فةي وضةع مةريل  ةااَلع وسةهل الفهة ع فةةي 
مرحلة ما  بل الربيع ال ربيع م يَرا الى أن محوري الممان ة وايعتدال اانا واضحينع مع  ةرا  طةر 

در نءاحةةار سةري ةع وأعطةةر ا ةارة الةةى أن وأ ةار الةةى أن مرحلةة الثةةورار  ةه وترايةا مةن المحةةورين.
هذا الحراك داع  للمماومةةع وهةو مةا دفةع حمةاس لالستب ةار بةذلكع وايسةتفادة منة  سياسةيماع وفةي دعة  

يءةةاد اللهيةةر لهةةا. اةةان مثةةاَي واضةةَحا لحالةةة اللهيةةر  2012وأاةةد أن عةةدوان  ميةةار المماومةةة أيَضةةاع واا
و طةةر لالستفسةةار عةةن  ةةروط المماومةةة لو ةة  الحةةراع الةةداع  للمماومةةةع حينمةةا و فةةر ماةةر وترايةةا 

و ةةةةال: شاانةةةةر الحةةةةرا  اةةةةيرة  واةةةةان الضةةةةالط علةةةةى ايحةةةةتالل شا"سةةةةراسيليش ولةةةةيس علةةةةى المماومةةةةة.
و ةةةدد علةةةى أن حمةةةاس لةةة   ونموذءيةةةة فةةةي أهةةةدافها التةةةي تحممةةةر عنةةةدما تءةةةد المماومةةةة لهيةةةَرا عربيمةةةاش.

مةا فةي ذلةك دول ايعتةدالن ألننةا نة من أن  ضةية تحار نفسها بمحوٍرع و ال: شطر نا باا الءميعع ب
 األمة ي بد أن تاون فلسطينع وأننا لسنا ءزءا من التمسيمار في المنطمةش.

 
 محددات التعامل مع الثورات

وأ ار الى أن حماس شناةحر ب ةض أاةد اسها فةي دول الممان ةةع وب ةض الحراةار ا"سةالمية بةنن 
ى أن حرات  ااغر مالل تلك المرحلة مو فها بمحةددار ثابتةة تحسن  راءة وتمدير المو  شع يفتا ال

أبرزها أنها حراة مماومة ت مل في فلسطين لمماومة ايحتاللع وتس ى للمحافلة على المضية عنواَنا 
و ال ان حراة حماس: شبمير على نفس سياسةة عةد    ءامَ ا لألمةع مع عد  التدمل في الاراعار.

وحراةةنا علةةى محاولةةة التمفيةة  مةةن ايسةةتمطاا الطةةاسفي رغةة  ادراانةةا التةةدمل عمةةا الربيةةع ال ربةةيع 
وأضةةا  شلاةةن ذلةةك اةةان مةةع وضةةو   لم انةةاة ال ةة وا مةةن التةةنطيرار الطاسفيةةة والتةةدمالر المارءيةةةش.

وأضةا :  مو فنا المبدسي واألمال ةي مةع ال ة وا وحمو هةا وتطل اتهةاع ومةع وحةدة األمةة وماةالحهاش.
 ة وحذرع وف  م ادلة ءم ر بين مالحتنا وضروراتنا احراة مماومةة مةن شندير عال تنا السياسية بد

ءهة ومبادسنا و يمنا األمال ية من ءهة أمرىع مستدرَاا أنة  شاذا ت ارضةر الماةالل والمبةادح انحزنةا 
 لمبادسناع وهو ما حدث في ب ض المناط  حينما أراد الب ض أن ندمل ضد ال  واش.

 
 الثورة المضادة
حلة الثورة المضادةع يفتا الى أنهةا  ةهدر لةواهر مطيةرةن اذ شتحةول الاةراع السياسةي وتطر  الى مر 

لمتل واستمطاا طاسفي وتطر  و مع للديممراطيةةع مةع مطةط ألنلمةة ا ليميةة ودوليةة لتولية  لةاهرة 
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التطةةةر  لمدمةةةة أءنةةةدتها واا ةةةالال ال ةةة واشع فيمةةةا اتسةةةمر هةةةذ  الفتةةةرةع بالتةةةدمل المةةةارءيع ولهةةةور 
مسةةةي ع وعةةةودة التطبيةةةع مةةةع شاسةةةراسيلشع وايسةةةتمواء بهةةةا. و ةةةال: شاسةةةراسيل مرتاحةةةةع و ضةةةية م ةةةاريع الت

فلسةةةطين أاةةةبحر مهم ةةةةع ي بةةةل هنةةةاك محاولةةةة لمفةةةض السةةةمو  الفلسةةةطينية اطةةةر  التطبيةةةع  بةةةل 
التسةةوية ودفةةع فةةواتير لاةةالل اسةةراسيل لمدمةةة الةةب ضع ومحاولةةة ملةة   يةةادة فلسةةطينية ءديةةدةع وتنءيةةل 

 اذا اانر تمد  ا"سالميين وتدع   رعية المماومةع واان المزيد من الحاار لحماسش. اينتمابارع
 

 االلتفات للذات
و ةةال: ان حراةةة حمةةاس نءحةةر فةةي الت امةةل مةةع المرحلةةة مةةن مةةالل ايلتفةةار الةةى الةةذار والاةةمود 

يءاد البداسل للمماومةع م ادا شما لدينا من سال  أض ا  أض ا  ما اان لةدينا فةي مراحة ل أسةهلع واا
وبةةين: شحمةةاس ت املةةر فةةي مرحلةةة الربيةةع ال ربةةي  ومةةا اةةان لةةدينا فةةي ال اةة  المةةناول  بةةل عةةامينش.

بايلتفار للذار. بالحرص على ترتيا البير الفلسطينيع اما أنها تنازلر يحما عن الحاومة وأابل 
نتمابار والبلديةف  لنا وتابع: شحين زاود الب ض في اي أبو ال بد واسماعيل هنيةف رسيس وزراء سابَماش.

 مرحبا رغ  أن  أمذ دون م اورتناع وعندما  ررنا الم اراة أّءلوا اينتمابارش.
 

 أخطاء اإلسالميين وحماس
ورأى م ةةةة ل أن ايمتبةةةةار الحميمةةةةي لوسةةةةالميين فةةةةي دول الربيةةةةع ال ربةةةةي اةةةةان بايفيةةةةة بمةةةةاء التمسةةةةك 

ن رأوا سيا سةية ا" اةاء لهة ع وعةد  ايعتةرا  بهة ع وأن يبمةوا بالديممراطية وايحتاا  لنتاسءها شحتةى واا
وأ ةار الةى أن ا"سةالميين و  ةوا فةي مطةنين مةالل  حرياين على ال رااة حتى ان ملاةوا األغلبيةةش.

مرحلة الربيع ال ربين أولهما المبالالةة فةي تمةدير المو ة  بالنسةبة للوا ةعع وسةلوك المةوى المتضةررة مةن 
ورأى أن ذلةةةك اةةةان بسةةةبا  لةةةة المبةةةرةع وغيةةةاا الم لومةةةة   ليمةةةي.الربيةةةع علةةةى المسةةةتوى المحلةةةي وا"

 الد يمةع والو وع في فخ تضليل الطر  اآلمرع والمبالالة في الرهان على الموى الذاتية.
أما المطن الثانيع فهو ملل ونمص في الت امل مع  ةرااء الةوطنع مضةيَفا شثبةر بالتءربةة ال مليةة أن 

 ها ي تافي لالنفراد بالمرار والم سسارش.األغلبية في الانادي  مهمةع لان
 

 إقرار بالخطأ ودعوة للشراكة
وأ ةةر م ةة ل بةةا ترا  حراتةة  أمطةةاء فةةي تءربتهةةاع  ةةاساَل: زارنةةي عضةةو مرازيةةة فةةي حراةةة فةةتل أثنةةاء 
تواءةةدنا فةةي دم ةة ع و لةةر لةة ع أمطننةةا لمةةا لننةةا أن زمةةن فةةتل ولّةةى وأننةةا البةةديلع وأنةةت  أمطةةنت  عنةةدما 

مةاس بننهةا يماةن أن ترضةى بنلةا  الاوتةةع وأنة  ي حاءةة لل ةرااة م هةاش. وأضةا  شلمةد ت املت  مع ح
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استسةةهلنا أن نحاةة  وحةةدنا. لننةةا أن ذلةةك أمةةر ميسةةورع واات ةةفنا أن ذلةةك لةةيس سةةهال. نلريةةة البةةديل 
واسةةةتدرك شو  نةةةا فةةةي أمطةةةاءع لاننةةةا حممنةةةا  نلريةةةة ماطسةةةةع المةةةنهه الاةةةحيل هةةةو ال ةةةرااة والتوافةةة ش.

و ةةدمنا نمةةاذر غيةةر مسةةبو ة فةةي مةةوض الحاةةار والحةةروا والبمةةاء  ريَبةةا مةةن  ةة بك أثنةةاء منءةةزارع 
و ةةدد علةةى أن األولويةةة يءةةا أن تاةةون نحةةو ال ةةرااة ولةةيس البةةديلع  ةةاساَل: شب ةةد اي تةةراع  الحاةةارش.

وأضا  شت الوا نطبم  فةي فلسةطينع حمةاس ي  الحر نذها لل رااة والتواف  الوطني سياسيا ووطنياش.
 رد بمرار الحراع وفتل ي تنفرد بمرار التسويةع ي برنامءي وي برنامءك انما برنامءا م ترَااش.تنف
 

 نموذجان لحماس
و ةةال م ةة ل فةةي مداملتةة : شحمةةاس هةةي حراةةة مماومةةةع وحراةةة تحةةرر وطنةةي م راتهةةا األساسةةية ضةةد 

 سياسيش.ايحتاللع هي ضد ايحتاللع لان بال  ك هي ذار فار اسالميع ولها أدا ها ال
وتةةةةابع: شتءربةةةةة حمةةةةاس اانةةةةر ملهمةةةةة للةةةةدول ال ربيةةةةة. حمةةةةاس  ةةةةدمر نمةةةةوذءين لألمةةةةةن المماومةةةةة  

والبطةةوير ثةة  النمةةوذر ال ةة بي. ايةة  يواءةة  الطفةةل الدبابةةةع حيةةث أدى الةةى اعطةةاء نمةةوذر ب ماانيةةة 
لد يمةةةة ومةةةت  م ةة ل: شأرى أننةةةا فةةةي هةةةذ  المرحلةةة محتةةةاءون الةةةى المةةةراءة ا مواءهةةة الممةةةع والسةةةلطارش.

لوا  نةةاع وأن نطةةور أنفسةةنا فةةي الفاةةر والسياسةةية والتنلةةي ع وبمةةدر حراةةي علةةى التطةةوير بمةةدر ممتةةي 
 للمضوع اآلمرين وتمييع الموا  ش.

 24/9/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  لهاالوضع العربي الضعيف يتركنا عرضة  ولكنرضخ للضغوط األمريكية ن: لن عباس .2
ا ةةة  الةةرسيس محمةةود عبةةاس النمةةةاا فةةي حةةديث لةةة شاأليةةةا ش عةةن توءةة  ل مةةةد  عبةةد الةةر و  أرنةةا وط:

الم تمر ال ا  السابع لحراة شفتلش  ريبَا ءدَا في را  هللاع يفتَا الى أن  سي ما ذلك مبا ةرة ان مةاد دورة 
 عادية للمءلس الوطني الفلسطيني.

سةةاعار مةةن المةةاء مطابةة   ارض الةةوطن ب ةةد الةةىو ةةالع فةةي حةةديث علةةى الطةةاسرة الرساسةةية فةةي طريمةة  
أما  الءم ية ال امةة لألمة  المتحةدة فةي نيويةوركع ب ةنن المة تمر ال ةا  السةابع شمةن المماةن ءةدا تو ةع 

فضةةل تةةرك المءةةال للم سسةةار واألطةةر لتمةةرر متةةى سةةياون موعةةد عمةةد المةة تمرشع أعمةةد   ريبةةَا ولاةةن 
مةد ب ةد المة تمر السةابع لحراةة وأضا : والمءلس الوطني أيضا من الضةروري أن ُي مةد ويءةا أن ُي 

مةةن ءهةة ثانيةةةع أاةةد الةرسيس علةةى انةة  لةن يرضةةخ للضةالوط األمريايةةةع و ةةال: مةع األسةة  فةة ن  شفةتلش.
الوضع ال ربي الض ي  يترانا عرضة للضالوط األمريايةةع ولاةن نحةن أيضةا  ةادرون علةى التاةدي 

ط ي يتناسةةا مةةع حمو نةةا لهةةذ  الضةةالوطع وباةةراحة نحةةن لةةن نمبةةل ي مةةن أمرياةةا وي غيرهةةا أي ضةةال
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وثوابتنا الوطنية الفلسطينية وال ربيةع لن نمبل بذلك أبدَا مهما اةان ضة   المو ة  ال ربةي ومهمةا انةا 
 ض افَاع من الممان أن ناون ض افَا ولان حمنا  وي وي يمان أن نتملى عن .

المتحةةدة تةةدع  ءهةةود ولفةةر الةةرسيس الةةى أن وزيةةر المارءيةةة األمرياةةي ءةةون ايةةري أبلالةة  بةةنن الوييةةار 
الفرنسيين ل مد م تمر دولي للسال ع ولان  استدرك: اعتمد أن هنةاك ب ةض التاةرفار األمريايةة التةي 

لةة  يضةةع األمريايةةون  اذاتةةوحي بةةننه  يريةةدون أن يضةة وا ال را يةةل فةةي طريةة  المةة تمر الةةدوليع ألنةة  
 بة.عرا يل في طري  الم تمر فبالتنايد ان  سينءل ويحال على نتاسه طي

وردا على دعوة رسيس الوزراء ا"سراسيلي بنيامين نتنياهو ل  "لمةاء مطةاا أمةا  الانيسةر ا"سةراسيليع 
لفةةةر الةةةرسيس الةةةى أن نتنيةةةاهو تهةةةرا مةةةن اللمةةةاء م ةةة  فةةةي ال ااةةةمة الروسةةةية موسةةةاوع و ةةةال: نحةةةن 

أي دولةع في ماةر  مست دون اآلن وغدَا وب د غد ألي لماء بيني وبين  سواء اان ثناسيَا أو ثالثيَا في
 أي دولة.. أن نحضر للماء ونذها ل  وانا ءاهز. أوأو روسيا 

بةدون  ةك ف نة  طلةا مةن ش:  ةال عبةاس "لمةاء مطةاا أمةا  الانيسةروفي الحديث عن دعةوة نتنيةاهو 
يا  الى موساو ث  حاولوا المول ان الفلسطينيين م الولونع ولذلك يطلبون التنءيل  الروس دعوتنا أنا واا

 يل له  ان الفلسطينيين غير م الولين وانه  على است داد للمدو  ف نه ع عنةدهاع  ةالوا للةروس  وعندما
 شانه  يطلبون تنءيل هذ  الزيارة.

اذا الطلةةا عنةةده  وعةةد  الموافمةةة عنةةده  وعنةةدما يةةرفض أن يةةنتي الةةى موسةةاو يةةدعونا أن نةةذها الةةى 
لانيسةر أل ةول مةاذاع ُألمةي مطابةا  اةان مةن لينةا فهةذا لةيس حةوارَاع أذهةا الةى ااينتي هو  أوالانيسر 

المفترض أن نءلس سويا وفةي أاثةر مةن مةرة  لنةا اذا مةا اةان سةي مد لمةاء فينبالةي أن نحّضةر لة ع و ةد 
تحدثنا مع الاثير من مساعدي  و لنا ان  اذا ما أراد لمةاء فيءةا أن نحّضةر لة ع ونحةن مسةت دون اآلن 

اةان ثناسيةَا أو ثالثيةَا فةي أي دولةةع فةي ماةر أو روسةيا أو وغدا وب د غد ألي لماء بينةي وبينة  سةواء 
 أي دولة.. أن نحضر للماء ونذها ل  وأنا ءاهز.

ي ففا  ل مد الم تمر الدولي للسةال  مااةة وان هنةاك تلميحةار أمريايةة بوءةوا ر ية عباس أل وعن
ءية األمرياي ءةون ايةري األمريايون اما ابلالنا وزير المار ش ع بين أناينتلار الى ما ب د اينتمابار

ذا مةا أمةذنا هةذا الاةال  علةى عالتة  فةاألمريايون  مو فه  اما يلي:  ال نحن ن يةد ءهةود الفرنسةيينع واا
لة  ي ارضةةواع ولاةةن اعتمةد أن هنةةاك ب ةةض التاةرفار األمريايةةة التةةي تةوحي بةةننه  يريةةدون أن يضةة وا 

يون عرا يل في طري  الم تمرع فبالتنايد ال را يل في طري  الم تمر الدوليع ألن  اذا ل  يضع األمريا
 شان  سينءل ويحال على نتاسه طيبة.

ن حةول اثةةارة موضةةوع وعةةد بلفةةور و  يع ولاةةن  ةةال ش اانةةر هنةةاك أي اتاةةاير م ةةك مةةن البريطةةانيينواا
اةةان هنةةاك لمةةاء بةةين وزيةةر الدولةةة البريطةةاني لل ةة ون المارءيةةة مةةع وزيةةر المارءيةةة د.ريةةاض المةةالاي 
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عةةن سةةبا اثةةارة هةةذا الموضةةوع فةةي هةةذا الو ةةرع وبطبي ةةة الحةةال فمةةد  ةةر  لةة  المةةالاي واستفسةةر منةة  
األسبااع ولان الوزير البريطةاني اةان يثيةر ب ةض المالالطةار مثةل  ولة : لمةاذا انةت  منزعءةون طالمةا 
أن وعد بلفور يتحدث عن دولتةين  وبطبي ةة الحةال هةذا غيةر اةحيل فالوعةد م ةرو  تمامةا وي يوءةد 

اطال َاع بل على ال اس اان في  استهتار أو اناار لوءود ال  ا الفلسةطيني عنةدما يمةول  في  دولتان
أهةل الةبالد وأساسةها ولة   أاةلشوطن  ومي لليهودش ويذار شاآلمةرينش واةنن اآلمةرين ناةرار رغة  انهة  

 شيان هناك غيره  في البالدع طب ا اانر هناك أ لية يهودية.
أ ار  على المضية الفلسطينيةوتنثير  تالالل ض   ال ال  ال ربي اسراسيل تحاول اسوفي الحديث عن 

الوضةةع ال ربةةي فةةي هةةذ  األيةةا  ضةة ي ع ولةةذلك فةةان اسةةراسيل تحةةاول اسةةتالالل ضةة   ال ةةال  ش الةةى أن
ال ربيع ولان أنا متناد من أن ال را ي يمان أن يمبلوا بتطبي  المبادرة ال ربية بطريمةة م اوسةةع ي 

يماةةن أن يسةةمحوا بةةذلكع وبطبي ةةة الحةةال فةةان اسةةراسيل ستسةةتمر فةةي مسةةاعيها هةةذ   يماةن أن يمبلةةوا وي
وستحاول بال الوساسل وأيضا بضالوط أمريايةع مع األس ع للواول الى هةذا ولاةن نحةن مطمسنةون 
تمامةةَا مةةن أن هةةذا لةةن يحاةةل. مةةع األسةة  فةة ن الوضةةع ال ربةةي الضةة ي  يترانةةا عرضةةة للضةةةالوط 

ادرون علةةى التاةةدي لهةةذ  الضةةالوطع وباةةراحة نحةةن لةةن نمبةةل ي مةةن األمريايةةة ولاةةن نحةةن أيضةةا  ةة
أمرياا وي غيرها أي ضالط ي يتناسا مع حمو نا وثوابتنا الوطنية الفلسطينية وال ربيةع لن نمبل بةذلك 
أبةةدا مهمةةا اةةان ضةة   المو ةة  ال ربةةي ومهمةةا انةةا ضةة افَاع مةةن المماةةن أن ناةةون ضةة افَا ولاةةن حمنةةا 

 شى عن . وي وي يمان أن نتمل
 25/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 المالكي: الرباعية العربية تجتمع األسبوع الجاري في القاهرة .3

 ةةةةال وزيةةةةر المارءيةةةةة ريةةةةاض المةةةةالايع ان اللءنةةةةة الرباعيةةةةة ال ربيةةةةة وماةةةةرع والسةةةة وديةع : نيويةةةةورك
 فع ستءتمع األسبوع الءاري في ال اامة المارية الماهرة.وا"مارارواألردنع 
المةةالاي فةةي تاةةريل اةةحفيع شلاةةور فلسةةطينشع أن اللءنةةة الرباعيةةة ستت ةةاور ب ةةنن اتمةةاذ  وأوضةةل

 المطوار الضرورية لتمدي  م روع  رار ضد ايستيطان ا"سراسيلي في مءلس األمن الدولي  ريبا.
وحول ءهود ا"دارة األمرياية لتحريك عملية السال ع  ال المالايع ان وزير المارءية األمرياةي ءةون 
ايةةةري أبلالةةة  أنةةة  شلةةةن ياةةةون هنةةةاك أي ن ةةةاطار علةةةى مسةةةتوى ا"دارة األمريايةةةة فيمةةةا يت لةةة  بالاةةةراع 

ب ةد  ا"دارةالفلسطيني ا"سراسيلي حتى اينتمابار األمريايةع ولان ستاون هناك ن اطار ستمو  بهةا 
 طار.انتهاء اينتمابار بفترة  ايرة ب هر ونا  أو  هرينشع دون أن يوضل طبي ة تلك الن ا
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مةةن ال ةةهر الءةةاري فةةي  19وفيمةةا يت لةة  بةةالم تمر الةةدولي للسةةال ع  ةةال المةةالاي ان اءتماعةةا عمةةد فةةي 
نيويورك على هامش اءتماعار الءم ية ال امةع ض  ابار المس ولين لمءموعة الدول التي اءتم ةر 

عمةد المة تمر  في باريس م مراع واتفموا على عمد اءتماعةار دوريةة حتةى نهايةة ال ةا ع لتنلةي  وترتيةا
 الدولي للسال  الذي دعر ل  فرنسا.

 وأضا : شفرنسا ما زالر مارة على هذ  الءهود وال مل من أءل عمد الم تمر الدولي نهاية ال ا ش.
 24/9/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 توقعات إسرائيلية باتساع العمليات الفلسطينيةهآرتس:  .4

عةودة ال مليةار الفلسةةطينية ان ل المبيةر ال سةاري ا"سةةراسيلي فةي اةحيفة هةآرتس عةاموس هارسية  ةال
و ةال هارسيةل انة  ب ةد مةرور  ا"سراسيليين شمفاءةنة متو  ةةع بةالتزامن مةع موسة  األعيةاد اليهوديةةش. ضدّ 

شبتنةةا ن ةةهد  2015أاتةةوبر  /عةةا  علةةى انةةديع هةةذ  الموءةةة مةةن الهءمةةار الفلسةةطينية فةةي ت ةةرين األول
 وية لهذ  ال مليارع تمامَا اما تو  ر أءهةزة ايسةتمبارار ا"سةراسيليةع وفةي حالةة توااةر هةذ   عودة

 ال مليار ف ن التوتر األمني مر ل للتزايدش.
الى  وارع  ر ي المدس والحواءز ال سارية المناةوبة فةي  وأ ار الى أن شعودة أعمال ال ن  مءدداَ 
دار ال سةةارية الممتلفةةة فةةي الءةةيش ا"سةةراسيليع والتمةةديرار مدينةةة المليةةل تتةةزامن مةةع مةةا تحضةةر  الميةةا

التي  دمتها داسرة التدريبار وتضمنر اماانية انديع ا تبااار عنيفة في الضفة الالربية التي سةرعان 
 ما تنزل  الى مواءهة عسارية مفتوحة مع حراة حماس في غزةش.

 الحا ش ان أسباا عودة ال مليةار مءةدداَ  شيودر "دارة من ءهت   ال ميماسيل باراك المحاضر بم هد
الةةى ال ةةارع ا"سةةراسيلي هةةيش تزامنهةةا مةةع عيةةد األضةةحى للمسةةلمينع والتحةةريض المسةةتمر فةةي  ةةباار 

وأضةةا   التوااةةل ايءتمةةاعيع وحالةةة الةةدع  ال ةة بي والرسةةمي مةةن الفلسةةطينيين لمنفةةذي ال مليةةارش.
ال مليةةار تةةرفض التو ةة  والمضةةوعع ألن بةةاراك فةةي ممةةال لةة  باةةحيفة م ةةاري  شان هةةذ  الموءةةة مةةن 

تارار محاوير الط ن والدعس ت تبر تذايرا أليما لوسراسيليين بمةا بدأتة  انتفاضةة السةاااين  بةل عةا  
 والتي تءتهد حماس في تنييدها ودعمهاش.

ل وأوضل أن  من مالل المراء ة الر مية لل مليار الفلسطينية منذ انديعها ال ا  الماضي شيمان المو 
منه  من منطمتي المليل والمةدسع وال ديةد  %56ع وعاماَ  24من المنفذين تمل أعماره  عن  %62ان 

مةةنه  مرءةةوا لتنفيةةذ عمليةةاته  بسةةبا تحةةريض رفةةا ه ع أو تةةنثره  بالدعايةةةع وفريةة  ثالةةث ذهةةا الةةى أن 
حباط  من الوضع الساسد في المناط  الفلسطينيةش.  هذ  ال مليار للت بير عن ينس  واا

  24/9/2016 ،جزيرة.نت، الدوحةال



 
 
 
 

 

 10 ص             4058 العدد:        25/9/2016 حدألا التاريخ: 

                                    

 األسير مالك القاضي انتصار جديد للشعب الفلسطيني والحركة األسيرة : إطالقلجان المقاومة .5
حةو نأفرءر السلطار ا"سراسيلية أمس عن األسةير مالةك الماضةي ب ةد اضةراا عةن الط ةا  دا  : غزة
لةك الماضةي بننة  شانتاةار ءديةد األسةير ما اطةال وفي  طاع غزةع واةفر لءةان المماومةة  يومَا. 69

نءةاز الحة  فةي الحريةةش. و الةر  لل  ا الفلسةطيني والحراةة األسةيرة فةي م راةة ا"اةرار علةى نيةل واا
في بيان أمس ان األسير الماضي شاتا بالءوع واآلي  م راة ي تموى عليها الءيوشع وحس  بم راة 

ن الءةةةوع أ بةةةدَا لةةة  ياةةةن بابةةةَا للمنةةةوع وايسةةةتاانةش. األم ةةةاء الماويةةةة طريمةةة  ومالاةةة  نحةةةو الحريةةةةع واا
واعتبةةةرر أن شهةةةذا اينتاةةةةار الابيةةةر الةةةةذي حممةةة  األسةةةرى الثالثةةةةةع مالةةةك الماضةةةةي ومحمةةةد ومحمةةةةود 
البلبولع ينتي استاماَي لم ارك البطولة لألسرى األبطال الذين ماضوا ا"ضراا عن الط ا ع واسروا 

 ره  على انتزاع حمو ه  مهما علمر التضحيارش.ارادة البطش للسءان الاهيونيع وانتاروا ب ارا
وتوءهر بالتحية والتهنسة لألسير الماضي وشهو يتنفس عب  الحرية بين أهل  وذوية  ومحبية شع م ةددة 

شر ية وطنيةة موحةدة  ايءادعلى أن شمالص األسرى وحريته  في سل  أولويار المماومةش. ودعر الى 
يونية وال مل على اف ال أهدافها المبيثة بمتةل ال ةباا وحةر  لمواءهة سياسية ايعتمال ا"داري الاه

 أعماره  في زنازينها الم تمةش.
 25/9/2016الحياة، لندن، 

 
 الفلسطيني لالعتراف بـ"إسرائيل" وطنًا قوميًا لليهود رفضما يمنع التسوية ال :نتنياهو .6

ان  لة  يتطةر  مةالل اللمةاء لماسة    ال رسيس الحاومة ا"سراسيلية بنيامين نتنياهو: تحرير أحمد دراو ة
ع للمطة التةي راءةر أنبةاء أن أوبامةا سةيطرحها 21/9/2016بالرسيس األمريايع باراك أوباماع األرب اء 

على مءلس األمن  بل نهاية وييت ع حول ر يتة  للسةال  فةي ال ةر  األوسةطع ممتبسةَا مةن أوبامةا  ولة  
شع ومءلس األمن هو هيسة دولية. السال  يحةدث فمةط مةن شالطري  الى السال  ي تمر بالهيسار الدولية

مةةالل مفاوضةةار ثناسّيةةةع مةةذارَا أن المةةّرة الوحيةةدة التةةي اسةةتمد  الوييةةار المتحةةدة حةة  الةةنمض وفيتةةوف 
  .2011 سنةفي  شاسراسيلش رار دولي يلو   مالل ويية أوباماع اانر ضدّ 

مةع مو ةع شوايش الممةّرا منة ع انة  مةن المطةن أثناء حةوار اةحفي في وحول ايستيطانع  ال نتنياهوع 
اعتبةةةار  شأسةةةاس الاةةةراعش أو أنةةة  يمنةةةع التواةةةل لتسةةةويةع مةةةا يمنةةةع التسةةةوية هةةةو ا"اةةةرار الفلسةةةطيني 

شوطنةةَا  وميةَا لليهةود فةةي حةدوده شع وانتهةى الةى المةةول شانسةحبنا مةن غةةزة  شاسراسيلةشالةرافض لالعتةرا  بة
ع دون التنةازل عةن حة  ال ةودة ودون ايعتةرا  67نةا الةى حةدود واستمروا في  افناع لماذا  اذا تراء 

 بنا دولة يهوديةع سيستمر هذا الوضعع وهنا أساس الاراعش. 
  24/9/2016 ،48عرب 
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 االبتسامات من رغمبالالقناة "العاشرة" العبرية: لقاء أوباما نتنياهو لم ينجح في إزالة التوتر  .7

أاةةدر تمةةارير عبريةةة اسةةتمرار تةةوتر ال ال ةةة بةةين : ال يسةةى تحريةةر ايهةةااع مةةن سةةلي  تايةةة -النااةةرة 
اللمةةاء الةةذي ءمةةع بةةين الطةةرفين  مةةن رغ بةةالالةةرسيس األمرياةةي بةةاراك أوبامةةا ورسةةيس الةةوزراء ا"سةةراسيلي 

 ايبتسامار التي نملتها وساسل ا"عال  الممتلفة.من رغ  بالاألسبوع الماضي و 
هةةا ا"لاترونةةي: ان اللمةةاء لةة  يةنءل فةةي احةةداث أي تاليةةر فةةي و الةر المنةةاة شال ا ةةرةش ال بريةةة علةى مو  

 موا ة  الءةانبينع ي سةيما فةي مءةال المو ة  مةةن ايسةتيطان ا"سةراسيلي فةي الضةفة الالربيةة المحتلةةة.
وأضةةافر أن تهديةةد أوبامةةا بايمتنةةاع عةةن فةةرض حةة  الةةنمض والفيتةةوف علةةى أي  ةةرار لمءلةةس األمةةن 

أ ةةارر المنةةاة الةةى أن التمةةديرار ت ةةير الةةى أنةة  حتةةى فةةي حةةال و  .بماةةوص ايسةةتيطان مةةا زال  اسمةةاَ 
في مءلس األمنع فة ن أوبامةا سةيتطر  الةى الموا ة  ا"سةراسيلية ون ةاطتها  شاسراسيلش اسماط  رار ضدّ 

ايسةةتيطانية مةةالل مطابةة  الرساسةةي الةةذي سةةيلمي  بمناسةةبة انتهةةاء فتةةرة وييتةة  ومالةةادرة البيةةر األبةةيضع 
وأ ةةارر المنةةاة الةةى أن وسةةاسل ا"عةةال   ن ذلةةك ي تبةةر هزيمةةة ااملةةة لةةة نتنيةةاهو.وفةةي اةةال الحةةالتين فةة 

األمريايةةة تءاهلةةر مطةةاا نتنيةةاهو فةةي األمةة  المتحةةدة ولةة  يحتةةل أي أهميةةة ولةة  ي ةةاهد علةةى عنةةاوين 
الاحافة األمريايةع موضحة أن ذلك  د ياون مرد  ان الال ا"عال  األمرياي بمضايا أمةرى امضةية 

 ساسةع وفي مواءهة ذلك يست د نتنياهو "ءراء ثالث ممابالر لمحاطار تلفزة أمرياية.انتمابار الر 
  24/9/2016 ،قدس برس

 
 "السالم"التخاذ خطوات تجاه .. ويدعو فشل نتنياهو في توفير األمن لإلسرائيليين يؤكد بيرتس .8

سةيس الةوزراء  ال عمير بيرتس عضو الانيسر عن استال  الم سار الاهيونيع أمةسع ان ر  :المدس
ونملر وساسل اعال   بنيامين نتنياهو ف ل في توفير األمن لوسراسيليين وأن مطابات  لن تءلا األمن.

المطابةةار السياسةةية التةةي يلميهةةا  امبراطوريةةةان  عمةةالل شثمةةافي رمةةار غةةانش ععبريةةة عةةن بيةةرتس  ولةة 
اةةَة وأن حالةةة الالليةةان فةةي نتنيةةاهو ومااةةَة أمةةا  األمةة  المتحةةدة ليسةةر هةةي الحةةل لتةةوفير األمةةنع ما

 ا زالر مستمرة والهءمار متواالة.مالءانا اآلمر 
يتمةةاذ مطةوار تءةةا  اسةةتسنا  عمليةةة السةةال  لاةةي تاةةون  شاسةةراسيلشودعةا بيةةرتس الميةةادة السياسةةية فةةي 

 شا"رهااش. وف  ت بير . مطوار ماملة لتلك التي يتمذها المستوى ال ساري في الحرا ضدّ 
 25/9/2016 ،األيام، رام هللا
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 إسرائيلي: إغالق مدينة نابلس جاء إثر بالغ كاذب باختطاف جيش االحتالل .9
نةابلسع مةرر سةيارة  الةىش 5تلمى ءيش ايحتالل ليلةة الءم ةة بالغةَا بننة  و ةرا حةاءز شحفةا   :المدس

ء اسةةتدعا بةةي تةة  مطفةةيش ب ةةدها تةة ّ أمةةن نةةوع شسةةاودا ااتافيةةاش سةةوداء اللةةونع والتةةي سةةمع منهةةا اةةرا  ش
الماةانع و ضةى الءةيش طةوال الليةل لتنايةد مةا  الةى وار ابيرة من ءيش ايحتالل وال اباك وال رطة 

ورد من بالغ. وب د ساعار من البحث في منطمة نابلسع  ررر  وار ءيش ايحتالل و   البحةثع 
وأضةةا  مسةة ول  اةةباحَا أنةة  اسةةتدعي بنةةاَء علةةى مبةةر شاةةاذاش. 7:00 وأعلةةن ب ةةدها الءةةيش السةةاعة

بير في ءيش ايحتاللع أن ال طا    يادة ءيش ال دو  ةارك اةل فةي تمااة  فةي عمليةة البحةث ا
 في مدينة نابلسع ب د ورود بالغ عن عملية مط .

 25/9/2016 ،األيام، رام هللا
 

 نتنياهو يلتقي كاًل من ترامب وكلينتون اليوم في نيويورك .11
مين نتانيةةاهو فةةي  ةةال منفاةةل األحةةد المر ةةل بنيةةا ا"سةةراسيلييلتمةةي رسةةيس الةةوزراء  :المةةدس المحتلةةة

دونالد تراما ومنافست  الديمو راطية هيالري الينتون فةي نيويةوركع وفة  مةا  األبيضالءمهوري للبير 
التواف  على لمةاء مةع دونالةد  أويَ  و ال مادر في ماتا نتانياهو لفرانس برس شت ّ  ماتب  السبر. أفاد

 ن للحفال على التوازنش.بفري  الينتو  تراما واتالنا فوراَ 
 25/9/2016 ،الغد، عّمان

 
 نتنياهو يهاجم محمود درويش ويدافع عن االستيطان .11

رسيس الحاومة ا"سراسيلية بنيامين نتنياهو هءومَا على ال ةاعر الفلسةطيني   نّ : تحرير أحمد دراو ة
 يةةةو ي انسةةةحبر الراحةةةل محمةةةود درويةةةشع مسةةةتميتَا فةةةي الةةةدفاع عةةةن وزيةةةرة ثمافتةةة ع ميةةةري رياليةةة ع التةةة

ع مالل حفل توزيع ءواسز شأوفيرش في أسدودع ب د دمه مالني الرااع تامر نفارع 22/9/2016 المميس
أثناء حوار احفي مع مو ع شوايش الممةّرا منة ع انة  لةو في و ال نتنياهوع  المار درويش في غناس .

لاونةة  لت رضةةو  هنةةاك  اةةان ماةةان رياليةة  لف ةةل مةةا ف لتةة ع وتةةابع شمةةا هةةو محمةةود درويةةش  هةةذا مةةا تم
درويةةش حةةان  علةةى  يةةا  دولةةة اسةةراسيلع ويطمةةل لزوالهةةاع وعلةةي مةةن ثةةّ  أن أعرضةة  فةةي حفةةل ءةةواسز 
اسةةراسيلي رسةةمي  درويةةش هةةو ال ةةاعر الةةوطني للفلسةةطينيينع الةةذي يتحةةدث عةةن زوال اسةةراسيلع وعةةن 

 اللل  الفاد  الذي  ال  وءودهاش.
  24/9/2016 ،48عرب 
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 "إسرائيلـ"للواجهة ب تهديد األنفاق يعود .12
 ةةال المبيةةةر ال سةةاري ا"سةةةراسيلي أميةةر بومبةةةوط ان مطةةر أنفةةةا  غةةزة عةةةاد الةةى اةةةدارة األمبةةار مةةةن 

 ءديدع حيث يرى فيها ايحتالل تحديا ءديا يءا و ف .
عةن بةدء م ةروع لو ة  التحةدي الةذي شت لنة  حمةاس مةن  واانر وزارة الدفاع ا"سراسيلية أعلنةر مة مراَ 

 اع غزةش.مالل أنفا   ط
أن الم روع ا"سراسيلي يامن في تنفيذ مطة  عيش ا"مباريافي ممال بمو ع شو  عوأضا  أمير بومبوط

وأ ار الى أن تفاايل هذا  هندسية متطورة لمنع تواال عمليار حفر األنفا  على حدود  طاع غزة.
فية ع وي سةيما تلةك الم روع ما زالر سةرية وغيةر  ابلةة للتةداولع وأوضةل أن  ةراار عالميةة سةتنمرط 

ويحةةةل أن الحةةةرا ا"سةةةراسيلية ضةةةد أنفةةةا  حمةةةاس  المتمااةةةة فةةةي حفةةةر وبنةةةاء الءةةةدران ا"سةةةمنتية.
عبةةر هةذا الم ةةروع الءديةدع ماواةا تلةةك المتوءهةة مةةن  طةاع غةةزة  اضةافياَ  الهءوميةة ااتسةبر زممةةاَ 

ى ممتلة  الطةر  و ال ان ال امين األميرين  هدا اءةراء تءةارا عديةدة علة .1948الى دامل أراضي 
 الافيلة للت امل المءدي مع م الة األنفا .

وأضا  المبير ا"سةراسيلي أنة  تةّ  الحاةول علةى ضةوء أمضةر مةن المسةتوى السياسةي لتوسةيع م ةروع 
ايتفةا  علةى ا امةة شماةنع لوسةمنرش علةى مسةافار  و ةد تة ّ  مواءهة األنفا  بم ةاراة  ةراار عالميةة.

ةع لياةةون علةةى ممربةةة مةةن تنفيةةذ الم ةةروعع مةةن أءةةل تملةةيص تاةةالي   ريبةةة مةةن الءةةدار الفااةةل مةةع غةةز 
وأ ار الى أن الءيش ا"سراسيلي ان الل في األ هر األميرة ببذل ءهود متواالة  عمليار نمل الم دار.

 لل ثور على أنفا  هءومية ءديدة لحماسع في لل التهديدار المتواالة على طول الحدود مع غزة.
 25/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 توثق من نيويورك عالقاتها بأفريقيا "إسرائيل" .13

ا ةة  مو ةةع امبةةاري اسةةراسيلي ان رسةةيس الةةوزراء بنيةةامين نتنيةةاهو اسةةتالل زيارتةة  الةةى الوييةةار المتحةةدة 
 األمرياية هذ  األيا  للم اراة في أعمال األم  المتحدة لتوثي  عال ت  مع زعماء الدول األفريمية.

 مةةن الزعمةةاء األفار ةةة و ةةد  لهةة  عرضةةاَ  15ي تةةال  ةةيلو ان نتنيةةاهو التمةةى مةةع او و الةةر مراسةةلة مو ةةع 
بايسةةةةتفادة مةةةةن التانولوءيةةةةا ا"سةةةةراسيليةع بحيةةةةث تاةةةةون  ةةةةرياة لهةةةة  فةةةةي ءميةةةةع المءةةةةاير الممترحةةةةة 

 اايتااير والطا والزراعة والت لي .
في روانةدا غينةر ااغةامي التةي اما  ارار عميلة نتنياهو سارة في الحفل الذي نلمت  السيدة األولى 

يوليو الماضيع في لل وءةود عال ةار  /التمتها للمرة األولى مالل زيارة نتنياهو لتلك الدولة في تموز
 وروانداع ومع وءود ال ديد من المءاير الم تراة بينهما. شاسراسيلشحميمية ومهمة بين 
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لةد التمةى علةى هةامش م ةارات  فةي وذار ااتا بمو ع شأن.فر.ءةيش أن مةدير عةا  المارءيةة دوري غو 
نيويةةةورك مةةةع وزيةةةرة المارءيةةةة فةةةي ءنةةةوا أفريميةةةا ماتيةةةا مااونةةةا م ةةةافين لمحاولةةةة احةةةداث امتةةةرا  فةةةي 
 عال ار الءانبينع وهي المرة األولى التي يلتمي فيها مس وين من الدولتين على هذا المستوى الرفيع.

ال ال ار مع ءنوا أفريميا يحاولون ال ثور علةى و ال مس ولون اسراسيليون انه  في هذ  المرحلة من 
زالة الحواءز الماسمة األيديولوءية والنفسية التي تساه  في توسيع الفءوة بينهما.  لالة م تراة م هاع واا

  24/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 

 1996 سنةتقارير عبرية: نتنياهو المسؤول عن اندالع "هبة النفق"  .14
ا ةةفر ماةةادر اعالميةةة عبريةةةع النمةةاا عةةن أن رسةةيس : تحريةةر ويء عيةةدع مةةن سةةلي  تايةة  -النااةةرة 

الحاومة ا"سراسيلية بنيامين نتنياهوع هو مةن أمةر بفةتل نفة  أرضةي أسةفل أساسةار المسةءد األ اةى 
ع األمةةر الةةذي أدى ينةةديع مةةا ُي ةةر  باسةة  شهبةةة النفةة ش وأسةةفرر فةةي حينةة  عةةن است ةةهاد 1996 سةةنة

 ل ءنود اسراسيليين.ع رار الفلسطينيين وممت
ع عةن مسة ول الميةادة المرازيةة فةي 24/9/2016 ونملر المناة الثانيةة فةي التلفزيةون ال بةريع يةو  السةبر

 ةةةاباك ا"سةةةراسيلي فنةةةذاك اسةةةراسيل حسةةةونع  ولةةة  شان عةةةامي أيةةةالون ورسةةةيس الءهةةةاز فةةةي ذلةةةك الءهةةةاز 
وأ ةار حسةون  اةية بفةتل النفة ش.الو رفع ل  يمل الحميمة وهي أن بنيامين نتنياهوع هو مةن أعطةى تو 

ما سيحدث اذا ما ت  فتل النفة ع وأواةى  الى أن مس ول ال اباك في المدس حّذر حينها من أن  يساَ 
بايمتنةةاع عةةن ذلةةكع غيةةر أن المةةرار اةةان بيةةد الحاومةةة ونتنيةةاهو فنةةذاكع مضةةيفا شوب ةةد و ةةر انةةدل ر 

 مواءهار مميتةشع اما  ال.
دور اهالنةي علة  عةن فةتل ءةف أفي1996 سةنةا"سةراسيلي األسةب  و ن الةدامليوبحسا المناةن ف ن وزيةر األمة

النف  من وساسل ا"عال ع حال  احال رسيس أراان الءيش أمنون ليباين  احاكع و اسد شالمنطمة الوسطىش 
 لحلة فتل بوابة النف ش. عوزي ديانن شحيث اانوا في منازله  ول  ي لموا بمرار نتنياهو الذي اان حاضراَ 

  24/9/2016 ،قدس برس
 

 عن الطعام لشهرينبعد خوضه إضرابًا سير مالك القاضي األتفرج عن  "إسرائيل" .15
أفرر ايحتالل ا"سراسيلي لهر يو  السبر عن األسير الفلسطيني مالك : ميرفر ااد  - را  هللا

ا"داريع الماضي الذي ماض اضرابا عن الط ا  ألاثر من  هرين متتالين احتءاءا على ايعتمال 
ونمل الماضي في سيارة اس ا  تاب ة للهالل األحمر الفلسطيني من  ودمل في غيبوبة هددر حيات .
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مست فى ويلفسون ا"سراسيلي الى المست فى ايست اري في را  هللاع و ال الطا   الطبي ان حالت  
 مستمرة لان  ما زال ي اني ض فا في عضلة الملا.

لزهور و د تزينر يستمبال ع  الر والدت  يسرى الماضي ان ابنها انتار وبينما اانر تحمل با ة من ا
لانها ذارر أن حالت  الاحية تتحسن ولان  على ارادة المور التي حاول ايحتالل فرضها علي .

ببطء بسبا ض   عضلة الملاع اما أن  ما زال ي اني التهابا رسويا حادا بسبا ااابت  بباتيريا 
 ناية الماثفة بالمست فى ا"سراسيلي.لدى ادمال   س  ال 

و ال الماضي من غرفة ال ناية الماثفة ان  ماض م راة ا"ضراا بءسد نحيلع ورغ  المااعا 
 التي ت رض لها اي أن  اان م منا بحتمية انتاار  وب دالة مطالب  بالحرية وو   اعتمال  ا"داري.

عيسى  را ع ان ا"فرار عن الماضي اان   ال رسيس هيسة   ون األسرى في السلطة الفلسطينيةو 
نتيءة ءهود سياسية ابيرة من السلطة الفلسطينية ءاءر ب د أن  ار  الماضي وال ميمان البلبول 

 على المور ف ال.
 24/9/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 خطيرة 120حالة مرضية في صفوف األسرى بينها  1,800 األسرى:هيئة  .16
 1000سلطار ايحتالل اعتملر  أنوالمحررين الفلسطينيين  األسرىة   ون  الر هيس: بترا –را  هللا 

عن ال ا  الماضيع في  %80سنةع بزيادة  18-11ما بين  أعماره تتراو   2016طفل منذ بداية عا  
الفلسطينيين الماارين  األسرىت رض  الى أمسو ر أ ارر محامية الهيسة هبة ماالحة في بيان 

دامل السءون  ا"سراسيليل اعتماله  واستءوابه  من  بل سلطار ايحتالل عاماف مال 18وأ ل من 
في األمر هو تحويل ب ض ه يء األطفال  األمطر» أنللرو  ا بة و اسية. وأوضحر ماالحة 

ومحاامة الب ض وفرض غرامار مالية باهلة عليه ع ورفع سم  عموبة السءن  ا"داريلالعتمال 
الممدسيين الذين  األطفالعدد  أن الىع م يرة «ا"سراسيليها الانيسر بحمه  استنادا لموانين  رع

طفال ما حول  70ما يمارا  الىبالحبس المنزلي منذ مطلع ال ا  الحالي وال  أحاا ادرر بحمه  
 سءون. الىبيور الممدسيين 

 حالة مرضية في افو  األسرى الفلسطينيين 1800هناك  أن الىوأ ار البيان من ءانا فمرع 
حالة مطيرة من الءرحى والماابين والم ا ين  120دامل سءون ايحتالل ا"سراسيليع منها 

 والم لولين والماابين بنمراض مبيثة ومست اية.
 25/9/2016الدستور، عمان، 
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 تسعى لتمرير قانون لمصادرة أراض ألغراض استيطانية "إسرائيل": هيئة حقوقية .17
ع عن األرض ومماومة ايستيطان بتاريحار رسيس حاومة ندد الماتا الوطني للدفا: را  هللا

بنيامين نتنياهو ومزاعم  بنن المستوطنار ليسر أساس الاراع مع الفلسطينيينع  ا"سراسيليايحتالل 
 محذَرا من  انون لفرض ت ويضار على األراضي الماادرة لالستيطان.

اوير التي يمودها أراان اليمين في وحذر الماتا في تمرير  األسبوعي أمس السبر من مطورة المح
شع بهد  و رعنةف الب ر ايستيطانية والمستوطنارع وفي ممدمتها مستوطنة شعموناشع التي اسراسيلش

وحسا التمريرع ف ن  المت ا بة. ا"سراسيليةأ يمر على أراٍض فلسطينية مااةع بدع  الحاومار 
فلسطينيين تلمي ت ويضار عن أراضيه  التي حاومة ايحتالل تس ى الى تمرير  انون يفرض على ال

وأفاد التمرير أن محاولة تمرير المانون ينتي اوسيلة  يت  ماادرتها بموة ايحتالل ألغراض استيطانية.
ءديدة يحاول ايحتالل اللءوء اليها لسر ة األرض الفلسطينية وايستيالء على المزيد منهاع حيث و ع 

الحاا  على م روع  انون ل رعنة نها أراضي  ا"سراسيلياود وزيَرا وناسَبا من حزا اللي 25
وأعرا المو  ون   الفلسطينيينع يدعو الى سن المانون رغ  م ارضة المست ار المانوني للحاومة.

تنلي  بيور الساان في عمونة وعوفرا ونتي  هنبور وفي  الىعن دعمه  لسن المانون شالذي يهد  
وايءتماعي الذي  وا"نساني األمال يال  انونيع ومنع الت وي  ال مستوطنار الضفة الالربية ب 

سيسبب  امالء مسار واي  ال اسالر التي بنر بيوتها بدع  ومساعدة من الحاومار ايسراسيليةشع 
 على حد زعمه .

 24/9/2016السبيل، عمان، 
 

 الخليل: اعتصام يطالب بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة .18
عدد من المواطنين وذوي األسرى وال هداء المحتءزة ءثامينه  في ثالءار  وفا:  ارك -المليل 

ايحتاللع وهيسة التنسي  الوطني بمحافلة المليلع أمسع في اعتاا  طالبوا مالل  بتسلي  ءثامين 
 ال هداءع م ادين رفضه  سياسة ايعتمال ا"داري التي تنتهءها سلطار ايحتالل.

الذي نل  على دوار ابن ر د وسط مدينة المليلع اور ال هداءع  وحمل الم اراون في ايعتاا 
مرددين هتافار تطالا بتسلي  ءثامينه  المحتءزة لدى سلطار ايحتاللع و ددوا على ضرورة 

 الو و  افا واحدا أما  هءمة ايحتالل على ال  ا الفلسطيني.
 25/9/2016األيام، رام هللا، 
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 قوات االحتالل تستهدف المزارعين والصيادين شرق غزة .19
وفا: استهدفر  وار ايحتاللع أمسع بنيران األسلحة الر ا ة مءموعة من المزارعين ورعاة  -غزة 

 األغنا   ر  مدينة غزةع ومرااا الايادين  بالة بحر مدينتي غزة ورفل ءنوا  طاع غزة.
ال ساري  ر  مدينة « ناحل عوز»زة في محيط مو ع و ال  هود عيان ان  وار ايحتالل المتمرا

غزةع أطلمر النار على المزارعين ورعاة األغنا  في األراضي الزراعية  ر  المدينة وأءبرته  على 
 ترك الماانع دون أن يبلغ عن و وع ااابار في افو  المزارعين أو رعاة األغنا .

ا مرااا الايادين  بالة  اطئ مدينة رفل اما استهدفر زوار  بحرية ايحتالل بنيران ر ا اته
ءنوا  طاع غزةع ما أدى الى الحا  أضرار مادية في أحد مرااا الايدع لان دون و وع ااابار 

 في افو  الايادين.
 25/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 القدس تودع األديب والصحفي محمد عبد هللا .21

ة بير حنينا اليو  أديبا واحفيا ي د من أعمدة ودعر مدينة المدس وبلد: محمد أبو الفيالر -المدس 
عاماع اذ انتمل الى رحمة هللا  35الاحافة الممدسيةع عمل في السلك الاحفي منذ ما يزيد عن 

 عاما ب د م اناة مع المرض. 71الاحفي محمد  اار عبد هللا عن عمر يناهز 
لونع الذي ل  ي   من  حتى واان عبد هللا  د أايا في فمر عامين من حيات  بمرض سرطان المو 

ب د اءراس  عملية ءراحية يستساال ع مما أدى الى تدهور متواال باحت  أ  د  عن ال ملع وأدى 
ويحمل الفميد درءة الليسانس في األدا ال ربي من احدى الءام ار  في نهاية المطا  الى وفات .  

األردنيةع ويحما حال على الماءستير  السوريةع ول  دبلو  عال في التربية وعل  النفس من الءام ة
 في األدا ال ربي من الءام ة اليسوعية في لبنان.

 24/9/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 "إسرائيل"بوك األحد لتعاونها االستخباري مع  الفلسطينيون يقاطعون فيس .21
طل  عدد من أ ايحتاللردا على سياسة شفيسبوكش الم ادية للفلسطينيين وت اونها مع  :را  هللا

الّن طاء والاحافيين والتضامنين والم سسار الحمو يةع الذين اعتبروا أن هذ  الّسياسة هي ش مع 
مساء  10 -8لحّرية الرأي والت بيرش حملة لو   الّن ر على افحار الةشفيسبوكش من الّساعة الة 

 األحدع حملر اس  شو   الّن رش أو شعد  دمول المو ع مع عد  الن ر علي ش.
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ش والذي ن ر  FBCensorsPalestineومالل الّدعوة للم اراة بالحْملةع أطل  الّن طاء ها تاغ ش#
اآلي  من الذين أعربوا عن م اراته  في الحملةع م ادين أن هذ  المماط ة ستاون مطوة أّولية 

د حسا واانر وزيرة المضاء ا"سراسيلية ايلير  ااي لمطوار احتءاءية أمرى ضد سياسة شفيسبوكش.
من أيلول الءاريع أن موا ع التواال  12ما ورد على الموا ع ال بريةع اّرحر في تاريخ الة 
من الطلبار ا"سراسيلية بمسل محتوى  %95ايءتماعيع شفيسبوكش وشءوءلش وشيوتيواشع لّبر حوالي 

 وافت  بنن ش يحرض الفلسطينيين على ال ن ش.
 24/9/2016، وكالة سما اإلخبارية

 
 حجاج فلسطينيين  سبعةالمصري يحتجز  األمن .22

حءةار  7ع 24/9/2016احتءةزر سةلطار األمةن بمطةار المةاهرة الةدوليع السةبر  األناضول: - الماهرة
مةةةةن سةةةةاان  طةةةةاع غةةةةزةع لةةةةدى عةةةةودته  مةةةةن األراضةةةةي الممدسةةةةةع وفةةةة  ماةةةةدر أمنةةةةي ماةةةةري وفمةةةةر 

الماهرة احتءزر اليو  السبر و ال المادر األمنيع ان شالءهار األمنية بمطار  دبلوماسي فلسطيني.
سب ة حءةار مةن سةاان  طةاع غةزة فةور عةودته  مةن األراضةي الممدسةةع للتحمية  م هة  فةي اتهامةار 

وأوضةةل الماةةدر ذاتةة  أنةة  شتةة  نملهةة  مةةارر مطةةار المةةاهرة لءهةةة  مت لمةةة با"رهةةاا فةةي  ةةمال سةةيناءش.
لسةطين لةدى المةاهرةع لألناضةولع وأاةد ماةدر دبلوماسةي بسةفارة ف أمنية ول  يحددهاف للتحمية  م هة ش.

حءةةةار فلسةةةطينيين  7مفضةةةال عةةةد  ذاةةةر اسةةةم ع لحساسةةةية األمةةةرع أن السةةةلطار الماةةةرية احتءةةةزر 
بالف ةةل لةةدى عةةودته  مةةن األراضةةي السةة وديةع نافيةةا أن تاةةون السةةلطار وءهةةر لهةة  اتهامةةار مت لمةةة 

 14:30وحتةةى السةةاعة و  ش.وأضةةا : شاألمةةر فةةي يةةد السةةلطار الماةةرية ونتاب ةة بةةةشا"رهااش فةةي سةةيناء.
تةةةغف لةةة  ياةةةدر ت ليةةة  رسةةةمي مةةةن الءةةةانبين الماةةةري والفلسةةةطيني ب ةةةنن احتءةةةاز حءةةةار فةةةي مطةةةار 
الماهرةع غير أن السفارة الفلسطينية لدى الماهرة  الر اليو  في بيةان اةحفيع انهةا شتتةابع عةودة الفةور 

الةدولي مةرورا الةى م بةر رفةل  األمير من حءار  طاع غزة من األراضي الحءازية الةى مطةار المةاهرة
وأضةةافر السةةفارة أنهةةا شتتةةابع عةةن اثةةا بالتنسةةي  مةةع الءهةةار األمنيةةة الماةةرية ب ةةنن ب ةةض  البةةريش.

 ع وءاري ال مل الحثيث والمتواال من أءل تدارك األمرش.ض الحءارالممالفار التي ارتابها ب 
 24/9/2016، فلسطين أون الين

 
 " سرًا إسرائيل"دين بالجيش األردني يزور وفد ضباط متقاع: أحرونوت ديعوتي .23

ضابَطا متماعَدا فةي الءةيش األردنةي  12دي ور أحرونورع اليو  األحدع أن وفَدا من يا فر احيفة 
وذاةرر الاةحيفة أن الزيةارة  أءرى زيارة سرية "سراسيل مالل األسبوع الماضي واسةتمرر ثالثةة أيةا .
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ءةةةوير فةةةي منةةةاط  ممتلفةةةة ولمةةةاءار مةةةع مسةةة ولين السةةةرية انتهةةةر يةةةو  الءم ةةةة الماضةةةيع و ةةةملر 
وبحسةا الاةحيفة لة  يةت  الن ةر عةن الزيةارة  اسراسيليين وضباط ابار في ءةيش ايحةتالل ا"سةراسيلي.

و الةةر ان الوفةةد  ةةارك فةةي مةة تمر دولةةي عمةةد فةةي اليةةة أااديميةةة فةةي  بنةةاء علةةى طلةةا الوفةةد األردنةةي.
و ةارك  الطبي ةة والبيسةة فةي اةفو  ءيةوش المنطمةة.مدنية نتانيا  مال تةل أبيةا حةول الحفةال علةى 

فةي المةة تمرع السةفير األردنةةي فةي تةةل أبيةاع وليةةد عبيةدارع و اسةةد الءةيش السويسةةري األسةب  وضةةباط 
 ابار في الءيش ا"سراسيليع ورسيس ءهاز الموساد األسب  افراي  هليفي.

 25/9/2016، 48عرب 
 

 الون على أرضنايز  ماباسيل: نرفض توطين الفلسطينيين لكنهم  .24
وزير المارءية اللبناني ءبران باسيلع مالل حفل استمبال دعةا الية  المناةل ال ةا  للبنةان  :  البيرور

السةةلطة وُتمةةرر  الةةىفةةي االيفورنيةةا: شلةةن نمبةةل م ادلةةة تُةةدمل الفسةةاد  ابةةراهي ءةةوني  أنءلةةسفةةي لةةوس 
ماليةةينع فةةنحن ضةةةد  4 ألةة   ةةمص غيةةةر لبنةةاني فةةي بلةةد يضةةة ّ  300النزاهةةةع امةةا لةةن نمبةةةل تءنةةيس 

توطين الفلسطينيين لاننا ل  نف ل  يسَا وي يزالون على أرضنا. علينةا أن ناةون لبنةانيين ونحةافل علةى 
أرضةنا. عنةدما  الةى  بنا المنت ر في ال ال  لنرى اي  علينةا أن نةرّد   الى  بنا في أرضناع ونذها 

 د ون طي مءانَاش.يفيض عّناع نفّار اي  نساعد ال  وا األمرىع ونحن نساع
 25/9/2016الحياة، لندن، 

 
 اإلمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار مصادرة األراضي الفلسطينية واالستيطان .25

في ماادرة  شاسراسيلشأعربر دولة ا"مارار ال ربية المتحدة عن  لمها ال ديد ازاء استمرار : ووا ف
لمانوني ب ال منهءي ومت مدع ما يتسبا في األراضي الفلسطينية المحتلة وت ءيع ايستيطان غير ا

ءهاض أية مبادرة سلمية في المستمبل. لمءلس حمو   33الة وفي المة الدولة أما  الدورة  تمويض واا
في اطار الحوار ال ا  ب نن حالة حمو  ا"نسان في األراضي  التابع لألم  المتحدة ا"نسان

عبيد سال  الزعابيع ان دولة ا"مارار ا"ماراتي  المندواع  ال 1967الفلسطينية المحتلة منذ عا  
تنض  الى بيان ال من المءموعة ا"سالمية وال ربية ودول مءلس الت اونع لت را بدورها عن  لمها 

 في ماادرة األراضي الفلسطينية وت ءيع ايستيطان. شاسراسيلشال ديد ازاء استمرار 
 25/9/2016، الخليج، الشارقة
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 يفرض تدريس مناهجه على مدارس مخيم اليرموك "داعش" :دخالد عبد المجي .26
فّرض تنلي   داعش  تدريس شمناهّء  على طلبة مدارس ممي  اليرموكع : نادية س د الدين - عمان

بدم  ع الذي يمضع زهاء ثلث مساحت  لسيطّرت ع وذلك ب دما ألالى المناهه الت ليمية الرسمّية 
و ال عبد المءيدع لةشالالدش من  الفلسطينيةع مالد عبد المءيد. فيهاشع وف  أمين سّر تحال  الفااسل

دم  ع ان شتنلي  شداعشش ا"رهابي أ د ع منذ بداية ال ا  الدراسي الءديدع على فرض مناهه الت لي  
التافيرية المااة ب  في المدارس ورياض األطفالع سواء التاب ة منها لواالة األم  المتحدة "غاثة 

 ين الفلسطينيين شاألونرواش أ  المااةع والماسمة في ممي  اليرموكش.وت اليل الالءس
وأضا  ان شداعشش ألالى تدريس المناهه الت ليمية الرسمّية في تلك المدارسع مما دفع بب ض 
الطلبة للتوء  الى المدارس الحاومية في المناط  المءاورة للممي ع األمر الذي تسبا له  بمزيد من 

الابيرةع بينما لز  فمرون منازله  لرفضه  مناهه شداعشش وعد   درته  على  الم اناة والمّ مة
ودعا الى شالتادي لما يمو  ب  شداعشش وفّضل مطوات  ا"ءراميةع التي ت ال اءراء  المالادرةش.

مطيرا على ا يد الت لي ع مما يتطلا اتماذ ال ما يلز  من أءل و   سياسة التءهيل والتافير 
ي المدارس دامل الممي ش. ولفر الى شت ايل لءنة من الموى والفااسل الفلسطينية التي ينتهءها ف

الى ءانا الهيسة ال امة السورية "غاثة الالءسين الفلسطينيينع للتحرك على اافة المستويارع 
ومطالبة منلمة األم  المتحدة والهيسار والم سسار الدولية والمءتمع الدولي للتدمل ألءل و   هذا 

و ال ان شالممي  ي هد التوتر وايحتمان ال ديدينشع مبينَا أن شتنلي   ل ا"ءراميشع بحسب .ال م
شداعشش يسيطر على ثلث مساحة الممي  في المناط  المءاورة للحءر األسودع بينما تسيطرش ءبهة 

 النارةش والمءموعار المسلّحة األمرى على ءزء من وسط ش.
 25/9/2016الغد، عمان، 

 

 والفلسطينيون يتجهون لدولة واحدة ولصراع أبدي "سرائيلإ"كيري:  .27
ايع ءون ايريع انتمادار  ديدة لسياسة الحاومة ا"سراسيلية تءا  يوء  وزير المارءية األمر 

الفلسطينيينع و ال ان الطرفين ا"سراسيلي والفلسطيني يتءهون نحو دولة واحدة ونحو الحراع وأن 
أن شال ف ل عني  أو ا"عالن  وأضا  لمنع ذلك أو أن شيمرسش.على المءتمع الدولي اما التحرك 

عن مستوطنة ءديدة تمربنا الى حل الدولة الواحدة... هذا ليس حال على ا"طال ع هذ  دعوة لاراع 
 أبديع أو لحرا اما  ال  م ون بيرس في الساب ...ش.

ها الدول المانحة للسلطة ونملر شهآرتسش عن ماادر دبلوماسية غربية  ارار في ءلسة ماللمة عمدت
الفلسطينية في نيويوركع يو  ا"ثنين الماضيع ان ايري اان غاضَبا ءَدا وتحدث باور مرتفع عدة 
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مرار ووء  انتمادار للفلسطينيين بسبا ايرتفاع في عدد ال مليار ضد  وار ايحتالل وبسبا ما 
ياسة حاومة بنيامين نتنياهوع اذ واف  بةشالتحريضش. لان حديث  تراز باألساس حول ايستيطان وس

تساءل شاي  ت اس زيادة عدد المستوطنين محاولة لدفع ا امة دولة فلسطينية ش. وبحسا الماادر 
اية بتمدي  تسهيالر يذاتها ف ن ايري ار  بنن الحاومة ا"سراسيلية أملر بت هداتها لودارة األمر 

اي في تل أبياع دان  ابيروع في يلسفير األمر شينس ايريشع  ال ا من رغ بالو  الضفة.بللفلسطينيين 
–اية تبحث عدة اماانيار ب نن الاراع ا"سراسيلييممابلة للمناة ال ا رة ا"سراسيلية ان ا"دارة األمر 

 الفلسطينيع منها اماانية التمد  بم روع  رار في مءلس األمن ب نن حول الدولتين.
 25/9/2016، 48عرب 

 
 يدية على القدسحروب االحتالل غير التقل .82

 علي بدوان 
 اطةةارالممطةةط التهويةةدي الءديةةد لةةب ض المرب ةةار دامةةل األحيةةاء ال ةةر ية لمدينةةة المةةدسع يةةنتي فةةي 

الحةةرا غيةةر التمليديةةةع والُمتاةةاعدة ولةةو فةةي  ةةاٍل مافةةر ومةةن دون ضةةءيٍه ابيةةر م لةة  األحيةةانع 
ين أاةةةحاا الةةةوطن األاةةةليين والتةةةي ت ُ ةةةنها سةةةلطار ايحةةةتالل شا"سةةةراسيليش ضةةةد المةةةواطنين الممدسةةةي

دامةةل أحيةةاء المدينةةة علةةى وءةة  التحديةةد. حةةرا ي ُتسةةتمد  فيهةةا األسةةلحة التمليديةةةع انمةةا ُيسةةتمد  فيهةةا 
سةةةالحان مزدوءةةةان: أولهمةةةا عمليةةةة ماةةةادر البيةةةور والضةةةالط علةةةى النةةةاس بوسةةةاسل ُممتلفةةةةع ومنهةةةا 

يةع وحتةةةى ا"غةةةراء المةةةاليع لبيةةةع شالتطفةةةيشش والمضةةةايمار اليوميةةةةع والتهديةةةد بسةةةحا الهويةةةار الممدسةةة
منةةازله  لمءموعةةار يهوديةةة ت مةةلع وتحةةر عنةةاوين ممتلفةةة علةةى اينت ةةار دامةةل األحيةةاء ال ةةر ية مةةن 
المدينةة لتهويةةدها مةةن داملهةةا. وثانيهمةةا اسةةتمدا  السالسةةل والزنةةازين وحمةةالر ايعتمةةال ضةةد مةةواطنين 

اص المطةةةاطيع لاةةةبل عمةةةل مءموعةةةار مةةةدنيين ُعةةةّزلع وأحيانةةةَا المليةةةل مةةةن الراةةةاص الحةةةي والراةةة
 الن طاء السلميين من ال بان وال ابار في دفاعه  عن المدس واأل اى.

ةَهد ر األ ةهر األميةرةع ارتفاعةَا ُمتسةارعَا فةي محةاوير  ةراء عمةارار مةن أاةحابها دامةل أحيةةاء  فمةد   
التطةوير ال مرانةي نذارر لةب ض أاةحابها بةا"مالء تحةر عنةوان االءزء ال ر ي من المدينةع وتوءي  

ةةَهد ر ال ةةهور األميةةرة أيضةةَا تزايةةد وتيةةرة ايعتمةةاير  والمةةراسط الءديةةدةع والت ةةويض المةةالي لهةة . امةةا   
من سلطار ايحتالل ضد المواطنين الفلسطينيين فةي  ةاٍل عةا ع حيةث ُت ةير ا"حاةاسيار الحمو يةة 

نَيا منذ بداية انتفاضة المدس مطلع ف مواطنَا فلسطي5,677الى أن سلطار ايحتالل اعتملر أاثر من و
ف مواطنَا فلسطينيَا من أبناء الءزء ال ةر ي مةن 1,872يزيد عن و ع منه  ما2015ت رين أول وأاتوبرف 

مدينة المدس. وذلك بحءه ُممتلفةع منها التحةريض علةى موا ةع التوااةل ايءتمةاعي والمةدونار ضةد 
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 اليةةةةة ال مةةةةل السةةةةلمي ال ةةةة بي مةةةةن الفلسةةةةطينيين ايحةةةةتالل ووءةةةةود ع األمةةةةر الةةةةذي ي ةةةةُدُل علةةةةى مةةةةدى ف
 والداعمين ل مله  في مواءهة سلطار ايحتالل.

سةةلطار ايحةةتاللع ت  ت ةةَر  اآلنع وتَُمةةّرع بةةنن الُمةةدونار وموا ةةع التوااةةل ايءتمةةاعي الفلسةةطينية فةةي 
وماواةَا فةي  الداملع والتي يديرها ُن طاء سلميين من ال بان وال ابار وحتى الفتيان الفلسطينيينع

منطمةةةة المةةةدسع ت ل  ةةةُا دورَا مهمةةةَا فةةةي الافةةةا  السةةةلميع وفةةةي ا ةةة ال الحمةةةاس ضةةةد وءةةةود ايحةةةتالل 
وتءسةةةيدات  علةةةى األرضع وفةةةي تح ةةةيد النةةةاس لمناهضةةةة ايحةةةتاللع ومماومتةةة ع وممارعتةةة  بالوسةةةاسل 

لافةةا  ال ةة بي الحضةةارية الُمتةةوافرةع والةةدفاع عةةن األ اةةى بةةالطر  السةةلميةع واتبةةاع طريةة  وميةةارار ا
الءماهيريع بما في ذلك ا امة الح ودار والسالسل الب ريةع ود فةع النةاس لتوسةيع عمليةة الاةالة فةي 

 األ اىع واالة لهر يو  الءم ة.
ةَملر ايعتمةةاير التةي  امةر بهةا  ةوار ايحةةتالل وأءهزتة  األمنيةة مةالل األ ةةهر  وانطال ةَا مةن ذلةك   

ع مةنه  الاةحافية الممدسةية وسةما  دويةكف حيةث تة  الُحاة  عليهةا األميرةع  بانَا ونا طين واحافيين
بالسةةةءن لمةةةدة سةةةتة أ ةةةهر بسةةةبا اسةةةتمدامها المتةةةي و ةةةهيدف و وانتفاضةةةةف اللتةةةين اعتبرتهمةةةا سةةةلطار 

 ايحتالل من الالمار الُمحرضة على ال ن .
اةةةل وهاةةذا أاةةةبحر من ةةةورار ب ةةض الممدسةةةيين علةةةى المةةدونار وعلةةةى اةةةفحاته  علةةى موا ةةةع التوا

علةةى رغةة  لالتهةةا الحضةةارية الرا يةةة فةةي  -وءي ةة   ايحةةتاللايءتمةةاعي تُثيةةر الرعةةا لةةدى أءهةةزة أمةةن 
مواءهة ايحتاللع وابت ادها عن لالةة الاةل  والالةرور والفا ةية وال ناةرية التةي تزمةر بهةا المةدونار 

سةريع علةى تنسةيس فةر  األمر الذي استدعى من الم راَءع شا"سراسيليةش ال مل ال -ال اسدة لوسراسيليين 
مااةةة لمرا بةةة حسةةابار موا ةةع التوااةةل ايءتماعيةةة فةةي فلسةةطينع ماواةةَا مةةع نءةةا  ال ديةةد مةةن 

 الحمالر الداعمة ينتفاضة المدس واأل اى.
فةةي هةةةذا السةةيا ع علينةةةا أن نالحةةل أن األعمةةةال ايسةةةتفزازية لءماعةةار المسةةةتوطنينع لةة  تتو ةةة ع بةةةل 

ف مسةةتوطَنا و ةةرطيَا باحةةار 8,960ال ةةر ية المحتلةةةع و ةةد ا ةةتح  ووتزايةةدر فةةي  ةةاٍل عةةا ع فةةي المةةدس 
ع م لمهة  مةن المسةتوطنين ون ةطاء وأفةراد الءماعةار 2016المسءد األ اى منذ بداية ال ةا  الحةالي 

اليهودية المتطرفةةع ومنلمةار الهياةل المزعةو  وفة  تمريةر اعتمةد التوثية  الميةداني اليةومي وم لومةار 
ف مةةةةن عنااةةةةر ممةةةةابرار 482ف مسةةةةتوطَناع وو7,183مية فةةةةي المةةةةدسع مةةةةنه  وداسةةةةرة األو ةةةةا  ا"سةةةةال

 ف من الءنود بزيه  ال ساري وال رطة بزيه  الماص.241شايحتالل ا"سراسيليشع اضافة لة و
وُت ير الم طيار التي ن رها الماتا الوطني للدفاع عن األرض ومماومة ايستيطان في فلسطين أن 

ع اةةةةةان األاثةةةةةر عةةةةةددَا فةةةةةي اي تحامةةةةةار التةةةةةي  امةةةةةر بهةةةةةا ءماعةةةةةار 2016نيسةةةةةان وابريةةةةةلف الماضةةةةةي 
فع 1,908و الةىالمستوطنين وءنود ايحتالل لباحار المسةءد األ اةىع اذ واةل عةدد الممتحمةين فية  
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ف ممتحمَاع فيمةا أطلة  نا ةطون اةهاينة فةي ف اليةار بنةاء 1,335تال  حزيران ويونيوف الماضي بوا ع و
المسءد األ اى حملة لءمع تبرعارع استاماَي لتمويل م روع لبناء تطبي  شالهيالش المزعو  وا تحا  

الاترونةةي بهةةد  تاثيةة  اي تحامةةار اليهوديةةة لأل اةةى. و ةةد لميةةر المبةةادرة تنييةةَدا مةةن  يةةادار دينيةةة 
 يهودية عدةع والتي دعر الى دع  الم روع.

يليش أاثر من أي و ٍر مضىع وتحر ما يهمنا هناع المول ان المدينة الُممدسة تحر المهدا  شا"سراس
سةةناد مواطنيهةةاع  مةةا يسةةتدعيزحةة  غةةول ايسةةتيطان والتهويةةدع وهةةو  أدوارَا اسةةتثناسية لةةدع  المدينةةةع واا

 وفي  اٍل ملموس بال أسباا التماين والبماء على أرضها في مواءهة ايحتالل وسياسات .
 25/9/2016 ،الحياة، لندن

 
 فلسطيني..!وهم الدولتين والعبث بالقدر ال .82

 عالء الدين أبو زينة 
يو  المميسع  ال الرسيس محمود عباس أما  الءم ية ال امة لألم  المتحدةع أن شما تمو  ب  الحاومةة 
ا"سراسيلية من تنفيذ لمططها في التوسةع ايسةتيطاني سيمضةي علةى مةا تبمةى مةن أمةل لحةل الةدولتين 

لةةة  للو ةةةاسع علةةةى األرضع وت ةةةبث عنيةةةد ش. وي بةةةر هةةةذا التاةةةريل عةةةن تءاهةةةل مط1967علةةةى حةةةدود 
بالوه . واان األءدر ب باس أن يءر  على احداث التاليير النحوي والديلي في عبارت ع فيمول أن ما 

ش. 1967 امر وتمو  ب  حاومة ايحتالل ش ضى ف ليَا ومنذ زمن طويل على حل الدولتين على حدود 
ني ا تةرا  نهةه فلسةطيني ممتلة  ربمةا يتضةمن لان مثل هذا ايعترا  المستح  منذ زمةنع اةان سةي 

 تنحي الميادةع وهو ما ي تبدو الميادة الفلسطينية مست دة لتحمل  ألءل  ضية   بها.
يرتاةةةز وءةةةود الةةةرسيس عبةةةاس فةةةي الءم يةةةة ال امةةةة ليتحةةةدث باةةةفت  ممةةةثاَل رسةةةميَا للفلسةةةطينيينع علةةةى 

اتي اينتمةةاليش. وت نةةي المةةة شانتمةةاليش فةةي اتفا يةةة أوسةةلو أو شاعةةالن المبةةادح حةةول ترتيبةةار الحاةة  الةةذ
عنةةةةوان ايتفةةةةا  وناةةةة  ا امةةةةة سةةةةلطة حاةةةة  ذاتةةةةي انتمةةةةالي فلسةةةةطينية ومةةةةا أاةةةةبل شالسةةةةلطة الوطنيةةةةة 
الفلسطينيةشف لفترة انتمالية ي تتءاوز ممس سنوارع للواول الى تسوية داسمة بنةاء علةى  ةراري األمة  

انسحاا ايان ايحتالل من األراضي التي احتلر في . وي اد هذان المراران على 338و 242المتحدة 
عامةَاع ولة  يتحمة   18ع المحةدد ينتهةاء الفتةرة اينتماليةةع ومةر ب ةد  1998. و د ءاء ال ةا  1967ال ا  

أسةاس اتفةةا  أوسةةلو المةاس  علةةى شحةةل الةةدولتينش. فمةاذا ينتلةةر الةةرسيس الفلسةطيني ليمتنةةع بةةنن الم ةةروع 
لفة التي دف ها ويدف ها الفلسطينيون في هذ  الفترة من التسوي  والل ا مع ف ل  ولماذا ي يالحل الا

 الوه  
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اةةان شحةةل الةةدولتينش مةةن األسةةاس ا تراحةةَا ا ةةااليَا بالنسةةبة للفلسةةطينيين والم لمةةين الةةدوليين. و ةةد اعتبةةر  
اضةةل الةةب ض م ةةروعَا ميتةةَا  بةةل أن يولةةدع بينمةةا أعلةةن فمةةرون وفاتةة  منةةذ و ةةر طويةةل ب ةةد الف ةةل الو 

والمتارر في تطبيم . وفي األساسع  امر فارة هذا الحل على ا امة دويلة فلسطينية على أراضي ما 
 22ع أي اامل الضفة الالربية والمدس ال ر ية و طاع غزةع التي تساوي في مءموعها 1967 بل ال ا  

انونيةةَا عةةن م لةة  مةةن فلسةةطين التاريميةةة. وت نةةي شالدولةةة الفلسةةطينيةش بهةةذ  الموااةةفارع التنةةازل   %
 78وطةن الفلسةطينيين وايعتةةرا  بنحميةة ايسةةت مار الاةهيوني فيةة ع والمطةع النهةةاسي لاةلة أاةةحاا 

لةةى األبةةد. واةةان مةةن الواضةةل أن هةةذا  % لالةةاء حمهةة  فةةي ال ةةودة اليةة  نهاسيةةَا واا مةةن فلسةةطين بةةوطنه  واا
د م ةةةالة األغلبيةةةة. لةةةيس حةةةاَلع علةةةى افتةةةراض أنةةة  سةةةيحم   ةةةيسَا لءةةةزء اةةةالير مةةةن الفلسةةةطينيين وي بةةة

وبا"ضةةافة الةةى ذلةةكع عملةةر ممططةةار ال ةةدوع باسةةتالالل فسةةحة أوسةةلو وت ةةاون السةةلطة الفلسةةطينيةع 
عدا  فراها في التطور وتهيسةة األرضةية لميةا   % 22 على تمطيع أواال الة وزرعها بالمستوطنار واا

 دويلة ربما تاون  ابلة للحياة.
أّن شحةةل الةةدولتينش بموااةةفار أوسةةلو هةةو الميةةار الوحيةةد  حتةةى مةةع ذلةةكع رأر طاسفةةة مةةن الفلسةةطينيين

المتا ع والذي ربما يمان اعتبار  شمرحليَاش أو شتاتيايَاش ل ةل األمةور تتاليةر فةي  ةاد  األيةا . لاةن المبةرة 
واأليةا  ا ةةفر باةل وضةةو  عةن مسةةاسر فادحةةة تنتءهةا يوميةةَا هةذ  شالمرحلةةةش أو شالتاتيةكش. واةةان أبةةرز 

مفاوضارش التي تءاوزر برنامءها الزمني ب فراط هاسلع هي تحويل الفلسطينيين من تءليار مرحلة شال
لماء منءزار المماومة التةي تحممةر بةد  ال ةهداء  بةل ذلةك فةي الممامةةن  أاحاا ح  الى متسولينن واا
و سةةةمة الاةةة  الفلسةةةطيني الةةةى فسةةةار متاةةةارعة علةةةى الةةةوه  وبةةةال برنةةةامهن ونمةةةل المطةةةاا المحلةةةي 

مي مةةن الحةةديث عةةن م ةةالة  ةة ا فلسةةطيني مهّءةةر مةةن وطنةة  المحتةةل بالاامةةل الةةى وال ربةةي وال ةةال
 م الة الضفة وغزة فمط ونسيان  ضية أاحاا م ل  فلسطين.

اذا اان يمان الحديث عن أي شمااساش فلسطينية في مرحلة أوسةلو وشالةدولتينشع فهةي تلةك الماةالل 
ولو على مواطنيها الممهورين –تالك السلطة التي تحممر لفسة استفادر ماديَا بوضو ع وذا ر ط   ام

وفةةةي مدمةةةة السةةةيد المحتةةةل ورعاتةةة . ومةةةن الم ةةةرو  أن المبةةةرر الوحيةةةد لوءةةةود السةةةلطة الفلسةةةطينيةع 
بامتيازاتها الفسوية المااةع هو أنها ت دي وليفةة التفةاوض. وبالتةاليع سةي ني اعترافهةا بف ةل م ةروع 

هو ما ي يريد  ايانها بال وضةو . وفةي الوضةع الطبي ةي أوسلو وشالدولتينش أن تفمد مبرر وءودهاع و 
واألمال ةةيع سةةيمول لةةك أي اةةاحا ا تةةرا  أن ت طيةة  فراةةة ليءةةراع ثةة  ي تةةذر ويتنحةةى اذا لهةةرر 
مسةةةاسر م ةةةروع  وتءةةةاوز ءدولةةة  الزمنةةةي اثيةةةرَا وبف ةةةل فليةةةع. أمةةةا المةةةولع ب ةةةد اةةةل مةةةا ءةةةرىع بةةةنن 

 لوه  وعبث رديء بالمدر الفلسطيني. ايستيطان شسيمضيش على حل الدولتينع فت ل  با
 25/9/2016 ،الغد، عّمان
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 قطاع غزة.. قنبلة موقوتة .03

 عمانويل سيفان 
نسير تمريبا من  دة الزعزعة التي  1987 األولاانون  9سنة في  29اينتفاضة التي اندل ر  بل 

ة تحول في  الر نمط أنهاع وهذا م س . ل  يت  استمالص ال بر رغ  أن  اان واضحا أعمبتها
تاريخ الاراع ا"سراسيلي الفلسطيني. شلمد وض ر حدا ل  رين سنة من المداع الذاتيش. والتي 

 هر من أب د عدة  ا" ارةاألبدع اما تمر  الىالهدوء النسبي في المناط   د يستمر  أناعتبرر 
غازير وحسا  انديعها من  بل مرا ا مءرا هو رسيس ايستمبارار الساب  الءنرال احتياط  لومو

تحويل  الى أيضاَ  أ ارروالتي وردر في اتاب  شعلى مفتر ار حاسمةشف. و د  1988وثيمة من  باط 
ال نار الفاعل  الىساان المناط  وماواا الءيل ال اا الذي ترعرع تحر ايحتالل ا"سراسيلي 

 في الاراع.
ساان من ممي  ءباليا  أرب ة اربع سنوار من اينتفاضة بدأر بالملاهرار في  طاع غزة ب د ءنازة

ااطدمر ب احنة اسراسيلية  األرب ةالذين  تلوا في حادثة طر . السيارة ال مومية التي سافر فيها 
الحادث انت رر ال اس ار في غزة وانن التااد  اان عملية اسراسيلية  أعماا را حاءز ايرز. وفي 
. اان  طاع أيا طيني  بل ذلك ببض ة  تل مواطن يهودي على يد فلس أعمااانتمامية موءهةع في 

 الذي سمي باس  اينتفاضة. األمرمراز انديع الالضا وال ن  الءماعيع  أيضاَ غزة 
تنمير ال ن  أو تمليا   با"مااناانر نمطة تحولع لان التو ير ل  يان ضروريا. يمان أن  اان 

غزة. وهذا يستح  لما شف لش  لوي الالمباية ا"سراسيلية تءا  الوضع في المناط ع وماواا في
سنة  12فااعدا.  1973 اسمة الف ل الطويلة لحاومة اسراسيل من ع ية يو  الالفران  الىالذي ينض  

ب د تلك الحرا تارر الف ل الذي نبع من الالمباية والت الي حول ما يحدث وراء الحدود وهذ  المرة 
 .األمضروراء المط 

ع الذي األوسطد هي تلميص نماش في طا   التفاير حول ال ر  وثيمة يفتة توضل الوضع الذي سا
حاومة الوحدة الوطنية  أيا الءنرال احتياط ابرا ا تميرع مدير عا  ماتا رسيس الحاومة في  أ ام 

الوثيمة لوزير المارءية اسح   أعطيروالذي و   على رأسها في ذلك الحين  م ون بيريس. و د 
ا تبس ب ض المماطع منهاع سواء ا تباسا اامال أو ملماا. وما  مير وعدد من الوزراء. وسو  

 حدث مع الوثيمة والردود عليها هي  هادة لطريمة ت اطي الحاومة مع المناط .
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 : "قطاع غزة" اقتصاد، ديمغرافيا وعملية السالم.25/6/1985طاقم التفكير، جلسة 
ميد افراي  اا ع ر وبين دا ع وغاا ممثل تمير وعمانويل تسيونع ال  أبراها شنا ش الطا   م اراة 

المدنيةع ومست ار  لل  ون ال ربية دافيد  ا"دارةال ميد ي  ياهو ايرزع رسيس  أيضاَ الموساد. و ارك 
 ال ميد  الو  هراريع مست ار منس  المناط  لل  ون ال ربيةش. وأيضاَ حاما  

تة من الناحية الديمالرافية واي تاادية دراماتياي: ش طاع غزة هو  نبلة مو و  ب عالنبدأر الوثيمة 
ا   360الديمالرافيا: منطمة المطاع تبلغ  -ش. وفي السيا : شأأيضاَ  واألمنيةومن الناحية السياسية 

 ماا لال ايلومتر مربع وهذا  1391أل   مص. اياتلال السااني هو  520مربع ي يش فيها 
 ماا لا  مربع.  130ي الضفة الالربية يبلغ من ا وى النسا في ال ال  ووللممارنة: اياتلال ف

أل  طفل ءديد. ميزان  20. ال سنة يضا  حوالي 0.6لل ا  والوفاة  4500التااثر الطبي ي هو 
ع أي أن الحراة هي باتءا  المطاع وتوحيد عاسالرع عودة عمال من المليل بسبا ايءابيالهءرة 
 900ع 2000يال عدد ساان المطاع في سنة اي تاادية هناكف. في لل التزايد الحالي س األزمة

والبنى التحتية والت لي  وغيرها. هذ  الم اال التي  ا"ساانأل   مص مع ما ي ني  ذلك من م اال 
 ش.أمرىتتفا   سنة ب د 

 
 وهم يبلغون اكثر من مليونين. أضعاف أربعةعدد سكان القطاع اليوم يبلغ 

أل ف ت مل  42ع تملارع لذلك فان نا   وة ال مل واي تااد: الموة اي تاادية في المطا -شا
أل  عامل في الماانع ا"سراسيلية ومثال  16في اسراسيل. ومن بين ال املين في المطاع هناك 

ماانع المالبسف. ان التاليير في سو  ال مل ا"سراسيلية  د يحدث هنا ا وبار ابيرة ويءا 
سيل ي ملون في البناءع وهذا  طاع حساس ءدا أل  ممن ي ملون في اسرا 20اثر من أالتذار أن 

المدنية ميزانية لم الءة البطالة. ان بنية ال مل في  ا"دارةتءا  التحوير اي تااديةف وي توءد لدى 
 طاع غزة نفس  هي  ديدة المحافلة والت ديد على الزراعة والتءارةف وحء   وة ال ملع سواء في 

ة فمط من مءموع الساان. وهذ  النسبة ت تبر ا ل مما هي في في المس 20اسراسيل أو المطاع هو 
عمل للمت لمين الذين يزداد عدده ع  أماانمطورة هي توفير  األاثردول ال ال  الثالث. والم الة 

 6في  ممن أنهوا المرحلة الثانوية و 7ماواا من بين الالءسين الذين يهتمون بالت لي  ال الي و
ال سنةف. وبسبا غياا فرص ال مل المحلية تتملص فرص ال مل في في  مريءي الءام ار في 

ااديمي ي ملون في المهن وهذا يمل  ايمت اض وعد  أفي   3 األ لدول المليه. اليو  هناك على 
 ايستمرارش.
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تنهيل الالءسين وتمو  اسراسيل  "عادةا"سراسيلية المليلة  األعمالاست راض  الىهنا تنتمل الوثيمة 
في ف الوثيمة  10في   مص ال سنةع في الو ر الذي يبلغ في  التااثر الطبي ي  4ل بتنهي

المدنية وف لها وعادة بسبا غياا الميزانيار. اانر هناك محاولة  لودارةتست رض المبادرار المليلة 
مانع لل اير المرازع لانها ل  تنءل  ا امةءدية يستالالل ما يزيد عن حاءة البساتين من اءل 

بسبا م ارضة اللوبي الزراعي ا"سراسيلي. المانع الابير الوحيد هو ماان التاللي  في حاءز ايرز 
ل  يحال على تسمية منطمة تطوير أ. الميا  هي م الة  أيضاَ عامالع وهو  130الذي ي مل في  

 مليونش. 65مليون اوا ولان  يوفر فمط  110مطيرة. شالمطاع يستهلك 
ن ال ال ة بين غزة والضفة الالربية: شعال ة ساان  طاع غزة مع الضفة ع أيضاَ الوثيمة تتحدث 

ماواا بمبادرة من المارر بسبا الوعي  1977وأاثر من ذلك منذ  1974الالربية تزداد  وة منذ 
المتزايد في و .ر. ف حول ضرورة منع الفال بين المنطمتين الممتلفتين اثيرا. أداة مهمة لفرض 

للمطاع. وهذا ساعد في  أماانشلءنة التوءي  الوطني التي اانر فيها ثالثة  الت اون المتزايد اانر
التمرا وتنسي  الموا   ومثال في موضوع مماط ة ايدارة المدنيةف. ومنذ حل لءنة التوءي  فان 

 الى األموال ادمالو .ر. ف تساعد في فرض التنسي  عن طري   األردناللءنة الم تراة ومن 
. ءميع المنلمار التي هي ءزء من و .ر. ف لديها بنية ا امتهاك ينا ض مبدأ المطاعع رغ  أن ذل

ماان واسع لمطاع غزة. في  اعطاء الىواحفها والتي تادر في  ر ي المدسف تس ى  ا ليميةفو  
في  وأيضاَ المطاع  ألبناءلءام ار الضفة واتحادار الطلبة هناك تمثيل ابير  األمناءمءالس 

 والسياسية والثمافيةف.الم تمرار الوطنية 
: حميمة أن اثير من ال مال الالزيين األسفلمن فو  وتساعد  التطورار من  األساسينتي في  األمرش

ع زيادة حاير الزوار األمضرفي المدن ال ربية في المثلث على طول المط  األسبوعيسانون طوال 
بوابة الت لي  في مار وه يء في  أمامه  أغلمروتزايد الالزيين في م اهد الضفةع ي سيما منذ أن 

م يدو التيار الديني في ءام ة النءا  وبير زير وءام ة المليل وبير لح ف. ي يءا أن  األساس
ال ال ة اي تاادية الديمالرافية المديمة بين المليل وغزةع وعال ة الم سسة الدينية مع  أيضاَ ننسى 

 نليرتها في  ر ي المدس والمليل.
الفوار  والت اون المتزايد. يبدو أن  أزالعلى مستوى الءمهور السياسيع التوء  هو ش . استمالص: 

فارة شغزة أويش لها فراة. وأي نماش حول عملية السال  يءا أن يتطر  للضفة والمطاع في نفس 
هنا أه  ما ءاء في الوثيمة التي اان من المفروض أن تاون بمثابة تحذير من اءل  الى الو رش.
تحسين الوضع. اعتبر الطا   أن محاولة ن رها  فويا ستساعد على نمل الرسالة. وفي نفس ال مل ل

وال سارية. و ال لي حاما  ان  يءد  األمنية األءهزةالو ر حاول ال ميد ايرز وحاما  ن ر الوثيمة في 
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حل أذن مستم ة. و ال لي ان شالءهازش من الل في النماش حول مبادرة مو ي   ا ايءادا وبة في 
 أمرىمبادرة  وأيضاَ . ايرانتحال  مع ادا  حسين الالار  في وحل الحرا مع  ان اءمن اءل 

 ل احل من اءل السيطرة على  راة الاهرباء في  ر ي المدس.
ادي  طفولتي ي موا تسور الذي اان في حين  وزيرا للهءرة.  الىعندها مطرر ببالي فارة التوء  

وزيرين انر اعرفهماع عيزر وايزمن وموتي غور. ايثنان  رف  ت اورر م   وا تر  علي التحدث مع
الوثيمة لان ردهما اان م دبا. لذلك ا تر  تسور أن أتحدث مع سارتير الحاومةع د. يوسي بيلينع 
وهو من ممربي بيريسع نلرا ألن تسور نفس  ي تبر من شم سار رابينشع لذلك عال ت  مع بيريس 

 اانر ض يفة.
ب ض التفسيرار  أضفر. اان ي ر  عن الوثيمة. و د أيا لي  ببض ة ا د توءهي بيلين استمبلني ب

ت ر  بيمين عن  ضية ال ال ة الم مدة بين بيريس ورابينع وهل  أنرال فوية. ابتس  بندا و ال ش
تتو ع أن  من اءل غزة سيدمل بيريس في مواءهة مع رابين  غزة تحر سيطرة رابينش. شلان  رسيس 

. شبربكع يءا أن تاون وا  ياشع  ال بيلين وحثني على  ر  المهوة التي ت  تمديمها الحاومةشع  لر
اان هناك مليط  –مثل المحادثار مع وايزمن وغور  –الذي ميز المحادثة  األدا الى اضافة لي.

ع الميدان تالير فمط. 1973من الالمباية والت الي وعد  ايهتما . واثرة الوثاس  ل  تالير ما ساد في 
هل انر أ  ر أن هناك اارثة تمترا  بالتنايد ي. انر أفه  فمط ب ال ي ب  التنب  مثلما في اتا 

. ماير مسار األ ياء. التنب  بم نى الالوص في عم  األيا ءيمس ءويس التي  رأتها في تلك 
ذاياون هدوء.  أنفي  الب ر الذين نسيطر عليه  مه  مثل   رة الثو ع المه   فال حدثر م اال  واا

الحفال على المناط   األءدرلياود اع يمانع بل من  الى. تحول الم را  األمربنسع نحن سنواء  
 بثمن م مول.

 هآرتس
 24/9/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 رئيس وريح بال مطر .03

 أسرة تحرير هآرتس
ويين في تاريخ المحةاوير وبنيامين نتنياهو األرب اء اان لماء بين ف لين مد أوبامالباراك  17اللماء الة 

ايحةتالل ويحمة   انهةاء. فالتو  ار من نتنياهو فةي أن ي مةل علةى األوسطحالل السال  في ال ر  "
ع أوبامةاالتاريميةة ءرفة   األملأساس ميبة  أنتسوية اانر أدنى مما هي في أي و ر مضىع بحيث 

 في مناب  مع رسيس وزراء اسراسيل. األميرالذي اان هذا لماء  
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فةةةي  لةةةوا  وأيضةةةاَ األمةةةريايين بةةةل  أوسةةةاطع لةةةيس فمةةةط فةةةي عليمةةةاَ  أمةةةالَ  أوبامةةةانةةةدما انتمةةةا ب ةةةث ع
ا"سراسيليين والفلسطينيينع الذين ملةر نفسةه  مةن سةفك الةدماء المتبةادل. ب ةد نحةو ثمةاني سةنوار مةن 

 متواضةةة ا واحةةةدا فةةةي المءةةةال. ول لةةة  انءةةةازاَ يسةةةءل فةةةي اةةةالح  حتةةةى وي  أن ألوبامةةةاذلةةةكع ي يماةةةن 
سةةيذارون  انحةةد أاثةةر الر سةةاء ف ةةال. رسةةيس  األوسةطسةيذار اةةرسيس علةةي  لةةبالد ع ولاةةن فةةي ال ةةر  

 بال مطر. –وريل 
من تو يع اتفا  المساعدة السمي "سراسيل لل مد المريةا المةاد .  أيا لمد ءاء لماء الرءلين ب د بض ة 

اسةتمدا  هةذ  المسةاعدة المياليةة  مليار دوير "سراسيلع ل  يةتمان مةن 38فالرءل الذي و ع على منل 
 انالمتحدة  لألم في الءم ية ال مومية  أوبامااي يحم  أهداف  الم لنة. وع ية لماس  مع نتنياهو  ال 

ع اسياسةة اةل أسةالف ع ادارتة . مع علم  أن سياسة األبد الىيستمر  أنايحتالل ا"سراسيلي ي يمان  
وتسةةلح . وباسةةتثناء تءميةةد البنةةاء فةةي المسةةتوطنار لفتةةرة هةةي التةةي تسةةمل باسةةتمرار ايحةةتاللع تمولةة  

اثارة لالنطباع في تاريخ الوييةار المتحةدةع  األاثرزمنية  ايرةع ع رة ا هرع ل  يتمان احد الر ساء 
نهاية ايحةتالل. مةن مطاباتة  الماةم ة  الىالرءل علي  الماانة والموةع من أن يمود مطوة ما ت دي 

 ليلةع افير ريلع ل  يتراف  م ها أي ف ل.والءميلة تبمر المار ع
مب ةوث  ارسةالمن ي د شن  ع يمانناش تبين في نهاية وييتين امن ي يمان ع بةل وي يحةاول. وباسةتثناء 

اةورة مةن سةةحا يةد  مةن حةل النةزاع. هةةذا  أوبامةاع يتمةذ اآلمةرمةاص ف ةل ووزيةر مارءيةة ف ةل هةةو 
ة ءسةيمة علةةى اسةتمرار النةةزاعع وهةي ي يمانهةةا أن مطةن  الماةيريع الوييةةار المتحةدة تتحمةةل مسة ولي

تسةمل لنفسةها بةان تنمطةع عنة  وتتةرك الطةرفين ينزفةان. النةزاع سيسةتمر فةي مالحمةة الوييةار المتحةدة. 
 ي ر  هذاع ومع ذلك يبدو أن  امن رفع يدي . أوباما

 24/9/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "إسرائيل"التمّزق العربي ونووية  .08
 السّماك محمد

 أنأ امةر اسةراسيل فةي اةحراء النمةا المحتلةة ماةن َا للنسةيه. ولاةن سةرعان مةا تبةين  1963في عا  
 هذا المانع اان مفاعاَل نوويَا  دمت  فرنسا.

رأس نةوويع امةا يمةةدر المبةراء. رغة  ذلةةك لة  ت تةةر   200و  80أنةته هةذا المفاعةةل حتةى اآلن مةا بةةين 
الم اهةةدة الدوليةةة  الةةىتةةرفض اينضةةما   أنهةةا ايملةةك ترسةةانة نوويةةةع اسةةراسيل رسةةميَا حتةةى اآلن بننهةةا ت

 التي تنص على الحد من انت ار األسلحة النووية.
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مانع النسيه ومفاعل ديموناف بةدأ يت ةم . فب ةد أن اءةري علية  ا ة  باأل ة ة فةو  الاةوتيةع تبةين 
علةى السةالمة ال امةةع لةيس  تاةدعَا وت ةممَاع ممةا بةار ي ةال مطةرَا حميميةاَ  1537ان  مااا بحوالي 

 في احراء النما وحدهاع بل في ال م  ا"سراسيليع وفي الدول ال ربية األمرى المءاورة.
ن عمر المفاعل ا"سراسيلي في ديمونةا بلةغ اآلن أ اييمدر عمر المفاعل النووي بحوالي أرب ين عامَا. 

لمستمرة في ال مل. ومن مةالل ايعتةرا  عامَا. وهو واحد من أ د  المفاعالر النووية في ال ال  ا 53
بتدهور حالة هذا المفاعل وبالمطر الذي بةار ي ةال ع ت تةر  اسةراسيل ضةمنَا بننهةا اانةر علةى مةدى 
الممسين سنة الماضية تاذا على المءتمع ال ةالمي عنةدما اانةر تةّدعي أنهةا ي تملةك سةالحَا نوويةَاع 

 وانها ليس دولة نووية.
باةةواريخ متوسةةطة وب يةةدة المةةدى. امةةا يماةةن  اطال ةة الل هةةذ  المةةدة يماةةن فالسةةال  الةةذي أنتءتةة  مةة

مةةةن أي مةةةن الالوااةةةار السةةةر التةةةي  ةةةدمتها ألمانيةةةا هبةةةة  اطال ةةة بالطةةةاسرار. ويماةةةن اةةةذلك  اسةةةماط 
 "سراسيلع في اطار الت ويضار على الهولواوسر!!

اعتمةةد برنةةامءين  1948عةةا   منةةذ أن تةةولى دافيةةد بةةن غوريةةون رساسةةة الحاومةةة ا"سةةراسيلية األولةةى ب ةةد
المةةةوة النوويةةةة. واةةةان  ةةةريا   انتةةةارمتاةةةاملين عسةةةاريَا وسياسةةةيَا. البرنةةةامه ال سةةةاري اةةةان يمةةةو  علةةةى 

التنفيذي في ذلك الو ر هو  يمون بيريس. و د تماةن بالف ةل مةن الحاةول علةى المفاعةل األول مةن 
  مةةةن المفاعةةةل النةةةووي فةةةي ضةةةاحية فرنسةةةاع واليورانيةةةو  مةةةن الوييةةةار المتحةةةدة وب ةةةض اليورانيةةةو  سةةةر 

طلمةر سةراح  أن التةدمالر السياسةية أ اينيويورك. واةان السةار  يهوديةَا أمريايةَا ُحاة  علية  بالسةءن 
  ضى عموبة سءن  ايرةف. أنب د 
سلسةةلة مةةن الةةدويالر الدينيةةة والمذهبيةةة  الةةىالبرنةةامه السياسةةي فيمةةو  علةةى تءزسةةة ال ةةال  ال ربةةي  أمةةا

 ارعة. واان  ريا  التنفيذي هو موش  ارير وزير المارءية في ذلك الو ر.وال نارية المتا
األمن ايستراتيءي "سراسيل يمةو  علةى رايزتةي الةردع  أنواانر نلرية بن غوريون تمو  على أساس 

 النووي والتمزي  ال ربي.. وان الرايزة الثانية هي بمثابة تدمير نووي غير منلور.
ن حاولر است مال  فةي  انتارمرينع نءحر اسراسيل في تحمي  األ السال  النووي الذي ل  تست مل  وواا

مةةن حةةرا رمضةةان مةةن ذلةةك  األول األسةةبوعحممةةر المةةوار الماةةرية والسةةورية فةةي  أنب ةةد  1973عةةا  
ال ةا  تمةةدمَا فةي ءبهتةةي سةيناء والءةةوينف وتمزية  ال ةةال  ال ربةي وعلةةى النحةو الةةذي ت اسة  الاةةراعار 

 دولتينف. الىوال را  واليمن وليبيا و بل ذلك في السودان الذي ان طر  ةي سوريالمتفءرة الحالية ف
وفيما تتواال عمليةة اين ةطار والتمةز  مةن مةالل اةناعة ايانةار سياسةية ءديةدة أو الت ةءيع علةى 

مفاعل ديمونا ل  ي د  أناناعتهاع فان اسراسيل تءد نفسها مضطرة لدفع ثمن اناعتها النووية. ذلك 
المفاعةل  أن ايلل ملع وي هو  ابل للترمي . لمد أءرير علي  عدة عمليار تر يع مةن المةاررع االحَا 
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انفءةةار   الةةىالنةةووي ذاتةة  لةة  ي ةةد اةةالحَا. ويم ةةى ان تةة دي الماةةابرة فةةي ايعتةةرا  بهةةذا األمةةر الوا ةةع 
لطا ةةةةة ا "نتةةةةاربةةةةدَا أب ةةةةد أن تءةةةةاوز عمةةةةر  ايفتراضةةةةي بممسةةةةة ع ةةةةر عامةةةةَا. فالمفاعةةةةل لةةةة  يسةةةةتمد  

 السال  النووي. انتارمن أءل ع وهو  أن ئالاهرباسية.. ولان  استمد  فمط للهد  الوحيد الذي 
سةةتو   اسةةراسيل ال مةةل بمفاعةةل نةةووي حاةةلر عليةة  مةةن الوييةةار المتحةةدة فةةي عةةا   2018فةةي عةةا  

 مةا  ةورن بمفاعةل ديمونةا الةذي حاةلر علية  مةن فرنسةا. ولاةن اذا. وهو مفاعل اةالير الحءة  1960
مةةا  الةةى اضةةافة ةةوة نوويةةة  الةةىاسةةراسيل بحاءةةة  أنبنءةةا  اسةةتراتيءية تمزيةة  ال ةةال  ال ربةةيع ي يبةةدو 

مةن مةالل ماةنع وهمةي للنسةيه.. ومةن  أهدافة رأسف. لمد حم  بن غوريةون  2200و 80تملا  اليو  و
 مالل تمزي  ف لي لل ال  ال ربي!!

دمير مفاعةةةةل تمةةةةوز فةةةةي ال ةةةةرا  بالماةةةة  لمةةةةد ُمنةةةةع ال ةةةةال  ال ربةةةةي مةةةةن امةةةةتالك السةةةةال  النةةةةووي وتةةةة
 وحدت  وتضامن  .  انماذا"سراسيليفع فهل ُيمنع أيضَا من 
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