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اخلمي�س، 2016/9/1

قال وزير املالية الفل�سطيني �سكري ب�سارة اإن ال�سلطة الوطنية ما زالت تعاين من عجز مايل،   •

بالرغم من “حت�سن اجلباية ال�رسيبية، وارتفاع الرديات ال�رسيبية من اجلانب الإ�رسائيلي 

عرب املقا�سة”. وحول املنح الدولية، قال اإن وزارة املالية ل تتوقع احل�سول على “اأكرث من 

.
450 مليون دولر كمنح لهذا العام، فيما كنا نتلقى �سابقاً ما يتجاوز املليار دولر منحاً”1

القيادي  مع  العالقة  اإن  العينني  اأبو  �سلطان  اللواء  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  قال   •

الفتحاوي املف�سول حممد دحالن ما زالت على ما هي عليه، ومل يطراأ عليها تغّي. واأو�سح 

اأبو العينني اأن اجتماع اللجنة املركزية، الذي ُعقد يف 2016/8/31، ناق�ش �سبل عودة املف�سولني 

من حركة فتح، ومّت ت�سكيل جلنة للنظر يف ق�ساياهم، لرتتيب البيت الفتحاوي، م�سياً اإىل اأن 

.
“اللجنة املركزية مل تناق�ش من قريب اأو بعيد امل�ساحلة مع دحالن”2

اأو  عامو�ش–6  الإ�رسائيلي  ال�سطناعي  القمر  اأن  الإ�رسائيلية  الف�ساء  وكالة  رئي�ش  اأعلن   •

Falcon–9، يف  اأو  Amos-6 انفجر مع ال�ساروخ الذي كان مركباً عليه، وا�سمه فالكون–9 

من�سة لإطالق ال�سواريخ اإىل الف�ساء يف ولية فلوريدا الأمريكية. وتقدر تكاليف عامو�ش–6 

بنحو 200 مليون دولر. ويف اأول تعقيب لها على احلادث، قالت ال�سناعات اجلوية الإ�رسائيلية 

.
اإن عامو�ش–6 هو اأكرب قمر ا�سطناعي حجماً وتقدماً مّت اإنتاجه يف “اإ�رسائيل”3

اأعلن نادي الأ�سي الفل�سطيني اأن “اإ�رسائيل” تعتقل يف �سجونها 25 �سحفياً بذرائع خمتلفة،   •

مو�سى  حممود  الأ�سي  اأقدمهم  اأن  اإىل  الأ�سي  نادي  واأ�سار  الإداري.  العتقال  قيد   7 بينهم 

.
4ً
عي�سى املحكوم بال�سجن املوؤبد، وم�سى على اعتقاله 22 عاما

اجلمعة، 2016/9/2

اأنه ل  التاأكيد للكثي من الدول على  اإنه مّت  قال ريا�ش املالكي، وزير اخلارجية الفل�سطيني،   •

الإ�رسائيلي  الوزراء  الرئي�ش حممود عبا�ش ورئي�ش  لقاء بني  املبداأ، من عقد  مانع، من حيث 

و�سمان  هدفه  لتحديد  اللقاء  هذا  ملثل  اجليد  التح�سي  اأولً  يجب  ولكن  نتنياهو،  بنيامني 

نتائجه، واأن يكون هناك ا�ستعداد من قبل اجلانب الإ�رسائيلي لإعطاء ال�سعور باأن هناك �سيئاً 

.
5ً
جديدا
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قال رفيق احل�سيني، مدير عام م�ست�سفى املقا�سد، “با�سم �سبكة م�ست�سفيات القد�ش نثمن   •

ون�سكر الحتاد الأوربي على ما قدمه مل�ست�سفيات القد�ش من م�ساعدة بقيمة 14 مليون يورو 

]نحو 15.62 مليون دولر[”، والذي هو عبارة عن ت�سديد جزء من ديون م�ست�سفيات القد�ش 

املرتتبة على ال�سلطة الفل�سطينية. كما �سكر احل�سيني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي 

نف�سه.  الإطار  يف  تندرج  للم�ست�سفيات  دولر  مليون   15 بقيمة  منحة  �سهرين  قبل  قدمت 

)نحو �سيكل  مليون   160 نحو  هناك  يزال  ما  املنحتني  هاتني  تقدمي  بعد  اإنه  احل�سيني   وقال 

.
6
42.35 مليون دولر( كديون مل�ست�سفيات القد�ش على ال�سلطة الفل�سطينية

بعد  ا�ستيطانية،  منتجات  مع  التعامل  وقف  قرار  عن  البلجيكية  اجلوية  اخلطوط  تراجعت   •

ل�سغوط  بالر�سوخ  واتهامها  اأبيب،  تل  اإىل  رحالتها  بوقف  اإ�رسائيلية  لتهديدات  تعر�سها 

حركة املقاطعة و�سحب ال�ستثمارات وفر�ش العقوبات على “اإ�رسائيل” املعروفة دولياً با�سم 

.
7
بي دي اأ�ش

ال�سبت، 2016/9/3

قال رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش: “اإننا جاهزون لت�سكيل حكومة وحدة وطنية   •

الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  بالتزامات  وتلتزم  الفل�سطينية،  ال�سيا�سية  الأطياف  كل  متثل 

الرئا�سية  النتخابات  لإجراء  الإعداد  على  لتعمل  عنها،  نرتاجع  لن  التي  اتفاقياتها  وحترتم 

.
والت�رسيعية ليقول ال�سعب كلمته من خالل �سندوق القرتاع”8

القد�ش  قناة  على  تلفزيوين  لقاء  خالل  زهري،  اأبو  �سامي  حما�ش  حركة  با�سم  الناطق  اأكد   •

الفل�سطينية  ال�سلطة  اأمن  اأجهزة  اأمنية كبية جداً مور�ست من  اأن هناك �سغوطاً  الف�سائية، 

ل�سحب  حما�ش،  حركة  من  املدعومني  امل�ستقلني  واملر�سحني  القوائم  بحق  الحتالل  وقوات 

.
9
تر�سيحهم يف النتخابات املحلية

اأ�ساد ال�سفي الإ�رسائيلي اجلديد لدى م�رس ديفيد غوفرين David Govrin بدفء العالقات   •

للبلدين.  م�سرتكاً  تهديداً  متثل  الإ�سالمية  اجلماعات  اأن  على  موؤكداً  اأبيب،  وتل  القاهرة  بني 

زال ما  و“اإ�رسائيل”  م�رس  بني  الأمني  التعاون  م�ستوى  اأن  اإىل  الإ�رسائيلي  ال�سفي   واأ�سار 

 .
10ً

�رسيا

اأكد معهد الأبحاث التطبيقية )اأريج( اأن حكومة الحتالل قررت امل�سادقة وال�رسوع باإن�ساء   •

القد�ش  الغربية ومدينة  ال�سفة  اأنحاء  ا�ستيطانية يف خمتلف  اآلف وحدة �سكنية  نحو ع�رسة 

.
11

املحتلة
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الأحد، 2016/9/4

رادعة،  دولية  اإجراءات  “اتخاذ  ب�رسعة  الدويل  الأمن  جمل�ش  الفل�سطينية  ال�سلطة  طالبت   •

املجل�ش  ال�سلطة  ودعت  ال�ستيطان”.  وقف  على  احتالل،  كقوة  اإ�رسائيل  اإجبار  �ساأنها  من 

الفل�سطينية  الأر�ش  �رسقة  يف  الإ�رسائيلية  احلكومة  متادي  على  لالطالع  وفد  اإر�سال  اإىل 

.
12

وتهويدها، ورفع تقرير مف�سل للمجل�ش

جنازة  خالل  مقت�سبة  كلمة  يف  م�سعل،  خالد  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ش  �سكر   •

اأردنية وقطرية، امل�ساركني فيها  والدته يف العا�سمة الأردنية عّمان، و�سط م�ساركة ر�سمية 

باأ�سمائهم ومقاماتهم ومواقعهم، كما �سكر الأردن، قائالً: “اأ�سكر هذه الأر�ش، الأردن البلد 

كما  عنه  وندافع  فل�سطني،  ع�سقنا  كما  وع�سقناه  فل�سطني،  اأحببنا  كما  اأحببناه  الذي  الكبي 

وع�سائرها،  واأهلها،  و�سعبها،  اململكة،  قيادة  اهلل  “جزى  اأ�ساف:  كما  فل�سطني”.   عن  ندافع 

.
ومدنها، وقراها، وباديتها”13

“ميي  بجماعة  الفل�سطينيني  امل�سيحيني  الرجوب  جربيل  فتح  حركة  يف  القيادي  و�سف   •

كري�سم�ش Merry Christmas”، يف مقابلة مع اإحدى الف�سائيات امل�رسية، اأعيد بثها من قبل 

الف�سائية الفل�سطينية الر�سمية، عند كالمه عن ت�سويت بع�سهم حلركة حما�ش، وان�سمام 

.
مر�سحني منهم اإىل قوائمها اإبان النتخابات الت�رسيعية يف �سنة 142006

تعهدوا  اإ�سطنبول،  يف  �سحفياً  موؤمتراً  غزة  ح�سار  لك�رس  العاملية  احلملة  يف  نا�سطون  عقد   •

.
15

خالله مبوا�سلة العمل لك�رس احل�سار املفرو�ش على قطاع غزة منذ ع�رسة اأعوام

لقي موؤمتر فل�سطينيي تركيا اهتماماً ر�سمياً مثَّله ح�سور جمموعة اأ�سدقاء فل�سطني يف جمل�ش   •

النواب الرتكي، برئا�سة الربملاين اأيدن اأونال Aydın Ünal، الذي قال يف كلمة له، اإن الق�سية 

الفل�سطينيني.  تخ�ش  كما  الإ�سالمية  الأمة  من  جزءاً  باعتبارهم  الأتراك  تخ�ش  الفل�سطينية 

تركيا،  يف  عاملة  فل�سطينية  موؤ�س�سة   25 مب�ساركة  باإ�سطنبول  افتتح  الذي  املوؤمتر،  وناق�ش 

غزة،  قطاع  ح�سار  موا�سيع  بينها  ومن  اجلالية،  اأبناء  على  الفل�سطيني  الواقع  انعكا�سات 

.
16

والوحدة الوطنية واإنهاء النق�سام، والظروف القانونية واحلياتية للفل�سطينيني برتكيا

الإثنني، 2016/9/5

جرى تداول مقطع م�سور لإحدى خطب رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش اأمام ح�سد   •

من ذوي الحتياجات اخلا�سة الفل�سطينيني، يحذر فيها من تدخل “بع�ش العوا�سم”، التي 

اأ�سحاب  نحن  راأياً،  ول  موقفاً  ميلي  اأحد  “ل  عبا�ش:  وقال  الفل�سطيني.  بال�ساأن  ي�سّمها،  مل 

القرار، ونحن من يقرر، ول لأحد �سلطة علينا”. واأ�ساف: “هذا ما نريده، ولذلك اأقول لنفكر 
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اأذكر عوا�سم  اأن  اأريد  بفل�سطني ل نفكر يف وا�سنطن ول يف مو�سكو، ل  كفل�سطينيني، نفكر 

الـعوا�سم”.  “تلك  يف  يعملون  )فل�سطينيون(  نا�ش  هناك  لأن  راأ�سه  اأحد  يتح�س�ش  ل  حتى 

واأ�ساف عبا�ش، موجهاً حديثه ملن يق�سدهم: “فكونا )دعونا( من العوا�سم، فكونا )دعونا( 

من فلو�ش العوا�سم، فكونا )دعونا( من تاأثي العوا�سم، بدنا ن�ستغل فل�سطينيني”. وحتدث 

عبا�ش عن �سخ�سيات مل ي�سّمها تتلقى اأموالً من تلك العوا�سم التي مل ي�سّمها اأي�ساً بهدف 

 .
17

التاأثي على القرار الفل�سطيني، اأو العمل بعيداً عن ال�سلطة الر�سمية

النار على  اإطالق  بعد  اآخر  واأ�ساب  فل�سطينياً  �ساباً  الإ�رسائيلي  الحتالل  اأعدم جي�ش قوات   •

�سيارتهما بكثافة يف را�ش خمي�ش قرب خميم �سعفاط يف القد�ش املحتلة، بزعم حماولته تنفيذ 

.
18

عملية دع�ش �سّد جنود الحتالل

قال الناطق با�سم كتائب الق�سام اأبو عبيدة، اإن ق�سية جنود الحتالل الأ�رسى لدى املقاومة   •

ق�سية ح�سا�سة ومعقدة، وحتظى باهتمام قيادة الق�سام عن كثب، بعيداً عن الإعالم، وهي 

.
19

تديرها بعيداً عن الأنظار بكل م�سوؤولية واقتدار، وفق و�سفه

غادر اإ�سماعيل هنية، نائب رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش، قطاع غزة عرب معرب رفح   •

الربي متوجهاً اإىل ال�سعودية لأداء منا�سك احلج. واأعرب هنية، يف مقابلة خا�سة مع اجلزيرة، 

يف اأول جولة خارجية له منذ عزل الرئي�ش امل�رسي حممد مر�سي، عن اأمله باأن ت�سكل زيارته 

الدول  مع  ال�سرتاتيجية  العالقات  وتر�سيخ  الوطنية  اللحمة  لرت�سيخ  بادرة  لل�سعودية 

.
20

العربية

اأكد راعي الكني�سة الالتينية ال�سابق يف فل�سطني، وع�سو الهيئة الإ�سالمية امل�سيحية لن�رسة   •

الن�سال  يف  بدورهم  الفل�سطينيني  امل�سيحيني  فخر  على  م�سلّم،  مانويل  الأب  املقد�سات، 

الدور ل ميكن  اأن هذا  على  الفل�سطينية، م�سدداً  الق�سية  �سبيل  الفل�سطيني وت�سحياتهم يف 

مع  خا�ش  حوار  يف  م�سلّم،  وعرّب  كما  “عابر”.  بت�رسيح  منه  التقليل  اأو  انتقا�سه  ل�سخ�ش 

�سحيفة فل�سطني، عن فخره اأي�ساً بت�سويت امل�سيحيني يف الوطن الفل�سطيني حلركة حما�ش 

يف النتخابات ال�سابقة، موؤكداً اأن “قول امل�سيحيني حلما�ش نعم يف النتخابات يعني قولهم نعم 

اأن معظم امل�سيحيني  للمقاومة، ونحن يف �سلك املقاومة حتى حترير فل�سطني”. و�سدد على 

اأن ال�سالم وحّق  “امل�سيحي الذي فهم  قالوا نعم حلما�ش، ولي�ش جزءاً قليالً منهم، م�سيفاً: 

العودة مل يتحققا، واأن احلقوق ل تعطى ولكن تنتزع انتزاعاً، هو الذي عرف اأن املقاومة هي 

.
الطريق”21

بهدف  الإ�رسائيلي،  اأ�سدود  ميناء  الإن�سانية  بامل�ساعدات  حمملة  ثانية  تركية  �سفينة  و�سلت   •

ال�سفينة  املبارك. وحتمل  الأ�سحى  احتياجات �سكانها قبيل حلول عيد  لتلبية  اإىل غزة  نقلها 
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اإدارة  جمعتها  الإن�سانية  امل�ساعدات  من  كغ(  مليون   2.5( طن   2,500 متنها  على  الرتكية 

اأر�سلتها  التي  الثانية من نوعها  ال�سفينة هي  “اآفاد”. وُتعد هذه  الكوارث والطوارئ الرتكية 

.
22

احلكومة الرتكية اإىل الفل�سطينيني يف قطاع غزة

لي�ش  اأمر  لإ�رسائيل  عا�سمة  “القد�ش  اعتبار  باأن  الت�سيكية  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  اأكدت   •

معرتفاً به دولياً”. واأفادت الوزارة، يف بيان لها، باأن “دولة اإ�رسائيل” اأعلنت القد�ش عا�سمة 

.
لها، لكن و�سع مدينة القد�ش كعا�سمة لـ“دولة اإ�رسائيل لي�ش معرتفاً به دولياً”23

الثالثاء، 2016/9/6

�سدد رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش خالد م�سعل على اأن احلركة لن تقبل حالً على   •

يف  والدته  عزاء  بيت  يف  له  كلمة  يف  م�سعل،  وقال  الأردن.  ح�ساب  على  اأو  فل�سطني،  ح�ساب 

“اإننا ن�ستطيع اأن ن�سنع بني فل�سطني والأردن ملحمة عظيمة من  العا�سمة الأردنية عّمان، 

الوحدة، ولكن لي�ش على ح�ساب م�سلحة البلدين”. واأكد على “�رسورة التم�سك باجلوهر؛ 

وعودة  الكامل،  وال�سيادة  والتحرير،  العودة،  وحّق  واملقد�سات،  القد�ش  جوهرها  فل�سطني 

.
الالجئني، والفرج لالأ�رسى، وبعد ذلك نتفاهم يف عامل ال�سيا�سة”24

اأعلن رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش، من وار�سو، اأن لقاءه الذي كان مقرراً اجلمعة   •

وقت  اإىل  اأرجئ  قد  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  مع  مو�سكو،  يف   2016/9/9

“مبعوث رئي�ش الوزراء الإ�رسائيلي اقرتح اإرجاء هذا اللقاء  لحق مل يحدد. وقال عبا�ش اإن 

اإىل موعد لحق”. واأ�ساف عبا�ش قائالً: “لذلك لن يعقد هذا اللقاء، لكني م�ستعد، واأعلن مرة 

.
اأخرى اأين �ساأكون هنا يف موعد لحق، يف مو�سكو اأو يف اأي مكان اآخر من العامل”25

املعتمدة  النتخابية  القوائم  لأعداد  تف�سيلياً  ك�سفاً  املركزية  النتخابات  جلنة  اأ�سدرت   •

القوائم  على  العرتا�ش  فرتة  انتهاء  بعد  املتوفرة  البيانات  ح�سب  احلزبية،  لتبعيتها  وفقاً 

و�سل  والقطاع،  ال�سفة  يف  معتمدة  قائمة   864 بني  من  اأن  الك�سف  من  ويتبني  واملر�سحني. 

عدد القوائم امل�ستقلة اإىل 458 قائمة، بينما �سكلت حركة فتح 271 قائمة، اأما بالن�سبة للتحالف 

ائتالفاً بني  41 قائمة متثل  42 قائمة، بينما كان هناك  اإىل  الدميوقراطي فو�سل عدد قوائمه 

اأكرث من ف�سيل اأو حزب �سيا�سي. وقدمت اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني 22 قائمة، 

واجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني 13 قائمة، كما قدمت جبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني 

الوطنية  للمبادرة  الفل�سطيني، و3 قوائم  ال�سعب  اأخرى حلزب  6 قوائم  اإىل  اإ�سافة  6 قوائم، 

وطن.  حلركة  اأخرى  وواحدة  الفل�سطينية،  التحرير  جلبهة  واحدة  وقائمة  الفل�سطينية، 

القوائم  لت�سجيل  جلاأت  واأنها  با�سمها،  القوائم  من  اأياً  ت�سجل  مل  حما�ش  حركة  اأن  ويت�سح 
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�سمن امل�ستقلني. ويت�سح من الك�سف اأي�ساً اأن عدد القوائم التي فازت بالتزكية 182 قائمة، 

136 منها تعود لفتح، و23 م�ستقلة، و22 ائتالفاً بني اأكرث من حزب، وقائمة واحدة للجبهة 

.
26

الدميوقراطية لتحرير فل�سطني

اأكد ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح جربيل الرجوب وجود �سغوط اإ�رسائيلية كبية على   •

رئي�ش ال�سلطة حممود عبا�ش لإعادة القيادي املف�سول من احلركة حممد دحالن اإىل ع�سوية 

اللجنة املركزية للحركة، بل وملّحت بع�ش ال�سخ�سيات الإ�رسائيلية الأمنية اإىل رغبة لديهم اأن 

“هذا وهم لن  اإن  اإذاعية،  يرتاأ�ش دحالن ال�سلطة خلفاً لعبا�ش. وقال الرجوب يف ت�رسيحات 

.
يتحقق، ولن نقبل برئي�ش ل لفتح ول لل�سلطة على املقا�ش الإ�رسائيلي”27

قال رئي�ش احلكومة الإ�رسائيلية، بنيامني نتنياهو، قبيل توجهه اإىل هولندا، اإن اأوروبا تواجه   •

تغيات كبية جداً “ب�سبب انت�سار الإ�سالم املتطرف”، واإن “اإ�رسائيل هامة بالن�سبة لأوروبا 

من اأجل فهم كيفية مواجهة هذه امل�سكلة”. وتابع نتنياهو اأن “اإ�رسائيل تقوم بدور مركزي يف 

.
ا�ستقرار ال�رسق الأو�سط وجلم الإ�سالم املتطرف”28

احلكومة  اإن  هولندا،  اإىل  زيارة  خالل  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  قال   •

نتنياهو:  وقال  غزة.  اإىل  والغاز  املياه  اإمدادات  حت�سني  يف  “اإ�رسائيل”  �ست�ساعد  الهولندية 

“اخلطوة  قائالً:  واأ�ساف  ال�سمي جتاه �سعب غزة”.  بتاأنيب  ن�سعر  لنا معركة ول  “لي�ست 
الغاز”.  لنقل  اأنابيب  اإىل غزة مبا يت�سمن مّد خط  الطاقة واملياه  اإمدادات  الأوىل هي حت�سني 

.
29

و�سدد على اأنه يتعهد علناً بتحقيق ذلك

قال رئي�ش جلنة اخلارجية والأمن التابعة للكني�ست الإ�رسائيلي اآيف ديخرت اإن حزب اهلل خ�رس   •

5,000–6,000 عن�رس بجروح. واأ�ساف  اأ�سيب ما بني  1,600 من مقاتليه، فيما  يف �سورية 

�سّد  حروبه  يف  قتاله  عدد  يفوق  ال�سورية  احلرب  يف  اهلل  حزب  قتلى  عدد  اأن  يعني  ذلك  اأن 

.
30ً

“اإ�رسائيل” طوال ثالثني عاما
نتيجة  ماأواهم  فقدوا  ممن  فل�سطيني  األف   65 نحو  اإن  لها،  تقرير  يف  الأونروا،  وكالة  قالت   •

العدوان الإ�رسائيلي �سّد قطاع غزة يف �سيف 2014 ما زالوا نازحني عن منازلهم، بينما متّكن 

.
31

35% فقط من العودة اإىل منازلهم

 United Nations )اأونكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر  منظمة  قالت   •

الناجت اإن  لها،  تقرير  يف   ،Conference on Trade and Development )UNCTAD( 

املحلي الإجمايل لالأرا�سي الفل�سطينية، كان ميكن اأن يكون ب�سهولة �سعف ما هو عليه حالياً، 

.
32

لول الحتالل الإ�رسائيلي
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مبحافظة رنتي�ش  قرية  من  عاماً(،   12( دنون  �سامي  عدن  الفل�سطينية  الطالبة  ح�سدت   • 

 ،Robotics World Championship رام اهلل والبية، املركز الأول ببطولة العامل للروبوتيكا

اأيام يف كوريا اجلنوبية، مب�ساركة العديد من دول العامل. وتقوم م�سابقة  التي اختتمت قبل 

الروبوتيكا على اأن يقوم املت�سابقون بتجميع “الروبوت” وت�سغيله، ومن ثّم تغيي وظائف 

.
33

“عقله” للقيام بوظائف متعددة

الأربعاء، 2016/9/7

بداأ اجلي�ش الإ�رسائيلي يف اأعمال اإن�ساء اجلدار اخلر�ساين على حدود قطاع غزة. وت�سل تكلفة   •

)نحو �سيكل  مليون   600 نقل  مّت  وقد  دولر(،  مليون   531 )نحو  �سيكل  ملياري  اإىل   اجلدار 

.
34

159 مليون دولر( لبدء عملية بناء اجلدار وت�رسيعها

قال وزير املالية والتخطيط الفل�سطيني �سكري ب�سارة، اإن اإجمايل حتويالت املانحني الفعلية   •

400 مليون دولر، من اأ�سل  2016 مل تتجاوز  ملوازنة احلكومة الفل�سطينية منذ بداية �سنة 

ال�سابقة لل�سنوات  الدعم  معدل  عن   %70 بن�سبة  وبرتاجع  متوقعة،  دولر  مليون   750 

 .
ل�سنة 352012

اإىل احرتام قانون النتخابات  اأبو زهري حركة فتح  الناطق با�سم حركة حما�ش �سامي  دعا   •

مربرات  حتت  القوانني  عن  القفز  وعدم  النتخابات  جلنة  عن  ال�سادرة  والقرارات  املحلية 

واهية وغي قانونية. واأكد اأبو زهري، يف ت�رسيح �سحفي، على مت�سك حركة حما�ش باإجراء 

.
36

النتخابات املحلية

اأكد رئي�ش املحكمة احلركية حلركة فتح عمر احلروب اأن املحكمة قررت اإعادة كل من نا�رس   •

اإىل �سفوف احلركة، بينما قررت تثبيت حكم الف�سل بحق ر�سيد اأبو زايدة   جمعة و�سفيان 

.
37

اأبو �سباك

قال رئي�ش الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو، خالل لقاء يف الربملان الهولندي، اإن “جذور   •

يهودا  يف  )امل�ستعمرات(  اليهودية  البلدات  لي�ست  والفل�سطينيني  اإ�رسائيل  بني  ال�رساع 

وال�سامرة )ال�سفة الغربية( بل الرف�ش الفل�سطيني امل�ستمر بالعرتاف بدولة اإ�رسائيل كدولة 

.
لل�سعب اليهودي”38

العمل  حزب  عن  النائب  لرف�ش  غ�سبه  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  اأبدى   •

الهولندي تونهان كوزو Tunahan Kuzu م�سافحته عند زيارته للربملان الهولندي، احتجاجاً 

.
39

على طريقة تعامل “اإ�رسائيل” مع الفل�سطينيني
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قال اخلبي الأمني الإ�رسائيلي يف �سحيفة معاريف يو�سي ميلمان، اإن “اإ�رسائيل” بداأت بخطة   •

ميدانية عملية ملواجهة حركة املقاطعة العاملية بي دي اأ�ش، وجهود نزع ال�رسعية عنها، على اأن 

يتم تنفيذها عرب وزارة ال�سوؤون ال�سرتاتيجية الإ�رسائيلية. واأو�سح ميلمان اأن الوزارة ترى 

.
يف حركة املقاطعة العاملية تهديداً كبياً لـ“اإ�رسائيل”40

منو  تكبح  الداخلية  والنق�سامات  الإ�رسائيلية  القيود  اأن  الدويل  النقد  ل�سندوق  تقرير  اأفاد   •

ذلك  عن  الناجمة  اخل�سارة  فاإن  النقد  �سندوق  تقديرات  وبح�سب  الفل�سطيني.  القت�ساد 

.
41

ترتاوح بني 37% و130% يف م�ستوى الناجت الإجمايل للفرد

 – اأردين   – فل�سطيني   – اإ�رسائيلي  لقاء  عقد  الفل�سطيني”  القت�ساد  “دعم  �سعار  حتت   •

اأريحا.  اإقامة جممع �سناعي زراعي جديد يف  اأجل  الت�سالت من  لتجديد  اأريحا،  ياباين يف 

ال�سناعية اجلديدة �سوف ت�سدر  املنطقة  فاإن منتجات  اأحرونوت،  وبح�سب موقع يديعوت 

الوزير  اللقاء  يف  و�سارك  الأو�سط.  ال�رسق  اأنحاء  كافة  اإىل  هناك  ومن  الأردن،  اإىل  مبا�رسة 

الإ�رسائيلي ت�ساحي هنغبي، ورئي�ش الهيئة العامة لل�سوؤون املدنية الفل�سطينية الوزير ح�سني 

الياباين الدولة  ووزير  حراب�سة،  �سالح  الأردنية  التخطيط  لوزارة  العام  واملدير   ال�سيخ، 

 .
42Kentaro Sonoura كنتارو �سونورا

اخلمي�س، 2016/9/8

قررت حمكمة العدل العليا، وقف النتخابات املحلية، التي من املقرر اإجراوؤها يف 2016/10/8،   •

اإىل حني البت يف طعن تقدمت به خم�ش قوائم �سطبتها جلنة النتخابات املركزية، وحددت يوم 

2016/9/21 ل�سماع مرافعة وبينات امل�ستدعى عليهم: جلنة النتخابات املركزية، واحلكومة، 

يخ�ش  اإجراء  اأي  اأو  قرار  اأي  اتخاذ  يحظر  املحكمة،  قرار  ومبوجب  املحلي.  احلكم  ووزير 

النتخابات املحلية، من اأي جهة، مبا يف ذلك جلنة النتخابات املركزية ووزارة احلكم املحلي. 

وبناًء على القرار، اأعلنت جلنة النتخابات اأنها اأوقفت جميع اإجراءاتها املتعلقة بالنتخابات 

.
43

املحلية ب�سكل فوري

راأى الناطق با�سم حركة حما�ش �سامي اأبو زهري قرار وقف املحكمة العليا لالنتخابات املحلية   •

.
44

م�سي�ساً، داعياً اإياها اإىل الرتاجع عنه حر�ساً على العملية النتخابية، وا�ستمرار مراحلها

اإ�سقاط على  حما�ش  حركة  اإقدام  اإن  القوا�سمي،  اأ�سامة  فتح  حركة  با�سم  املتحدث  قال   • 

خم�ش قوائم انتخابية يف قطاع غزة، وبقرار من قبل قياداتها ب�سكل مبا�رس، يوؤكد عدم فهمها 

وتعميقه.  بالنق�سام  مت�سكها  على  ويدلل  وال�رساكة،  والتعددية  الدميوقراطية  لأبجديات 

وقال الناطق با�سم حملة فتح النتخابية يف غزة فايز اأبو عيطة: “اإن حركة فتح اليوم تتعر�ش 
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ملجزرة يف حماكم حما�ش”، م�سيفاً: “مل يجروؤوا على مناف�سة قوائم حركة فتح، لأنها اأف�سل، 

.
واأ�رسف، واأكفاأ قوائم، وفيها خية النا�ش”45

�سّد  وب�رسا�سة،  بالوقوف،  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  نافذة  اأو�ساط  الربغوثي  فدوى  اتهمت   •

حماولت الإفراج عن زوجها القيادي يف حركة فتح مروان الربغوثي. وحتدثت الربغوثي مع 

�سخ�سيات فل�سطينية واأردنية بهذا اخل�سو�ش، وعربت عن قناعتها باأن زوجها الأ�سي كان 

ميكن اأن يخرج من ال�سجن �سمن ترتيبات “�سفقة �ساليط”. واأفادت باأن الهرم الأ�سا�سي يف 

.
46

ال�سلطة هو الذي رف�ش ذلك، واأحبط متاماً املقرتحات بهذا اخل�سو�ش

ويتهم  الإ�رسائيلي،  التلفزيون  ن�رسها  التي  املعلومات  اإن  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئا�سة  قالت   •

من  الثمانينيات  يف  ال�سوفياتية  لال�ستخبارات  عميالً  كان  باأنه  عبا�ش  حممود  الرئي�ش  فيها 

 القرن املا�سي، تندرج يف اإطار “ال�سخافات”. وقال املتحدث با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل

النزاع  يف  الرو�سية  الو�ساطة  جهود  اإ�سعاف  بهدف  اإ�رسائيلية  مناورة  اإنها  ردينة  اأبو 

.
47

الإ�رسائيلي الفل�سطيني

القناة  مع  مقابلة  يف  كلينتون،  هيالري  الأمريكية  للرئا�سة  الدميوقراطية  املر�سحة  قالت   •

اإنه يف حال فوزها يف النتخابات، فاإنها �ستعمل مع رئي�ش  التلفزيون الإ�رسائيلي،  الثانية يف 

الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو على �سمان تفوق “اإ�رسائيل” الع�سكري ال�سرتاتيجي 

.
48

والنوعي

اجلمعة، 2016/9/9

ويف  الفل�سطينية  املقاومة  قدرات  اأن  الإ�سالمي،  اجلهاد  حركة  يف  القيادي  البط�ش،  خالد  اأكد   •

مقدمتها �رسايا القد�ش اجلناح الع�سكري حلركته، باتت اليوم ت�سكل اأ�سعاف ما كانت عليه 

“جاهزة  2014. وقال اإن املقاومة  خالل احلرب الإ�رسائيلية الأخية على قطاع غزة �سيف 

.
لأي معركة تفر�ش عليها من العدو ال�سهيوين، و�ست�ستب�سل يف الدفاع عن �سعبنا املجاهد”49

و�سف رئي�ش الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو املطلب الفل�سطيني باإقامة دولة فل�سطينية   •

.
دون م�ستوطنني اإ�رسائيليني باأنه “تطهي عرقي”50

قالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية اإليزابيث ترودو Elizabeth Trudeau “نحن   •

اأو يعتربونها عوائق  نختلف ب�سدة مع اعتبار )نتنياهو( املعار�سني للن�ساطات ال�ستيطانية 

ا�ستخدام  الغربية”. وقالت ترودو  ال�سفة  لليهود يف  العرقي  للتطهي  ال�سالم، دعاة  يف وجه 

اإىل حّل هذه امل�ساألة  “غي لئق وغي مفيد”، داعية  اأمراً  “التطهي العرقي”،  نتنياهو لعبارة 

.
عن طريق “املفاو�سات بني الأطراف املعنية”51
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عدد  “بلغ  له:  تقرير  يف  )اأوت�سا(،  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب  قال   •

املباين  اأي ما يزيد على مثلي عدد  223 مبنى،  اإىل   2016 العام  التي هدمت منذ مطلع  املباين 

ا�ست�سهد  ،2016 العام  مطلع  “منذ  اأنه  اإىل  واأ�سار  برمته”.   2015 العام  خالل  هدمت   التي 

61 فل�سطينياً، من بينهم 16 طفالً، يف �سياق هجمات وهجمات مزعومة يف ال�سفة الغربية”. 

وقال تقرير اأوت�سا: “منذ مطلع العام 2016 فتحت ال�سلطات امل�رسية معرب رفح 14 يوماً فقط. 

27,000 �سخ�ش م�سجلني وينتظرون  وتفيد ال�سلطات يف قطاع غزة باأن هناك ما يزيد على 

.
العبور عند فتح املعرب”52

بنيَّ تقرير �سادر عن جلنة احلريات التابعة لنقابة ال�سحفيني الفل�سطينيني، اأن عدد النتهاكات   •

233 انتهاكاً، خالل الن�سف الأول من �سنة  اإىل  للحريات ال�سحفية من قبل الحتالل و�سل 

.
532016

 Agence France-Presse بر�ش  فران�ش  لوكالة  فيجن  وورلد  منظمة  يف  موظف  قال   •

 )AFP(، طلب عدم ذكر ا�سمه، “مّت اإبالغ 120 من املوظفني العاملني يف منظمة الروؤية العاملية

)وورلد فيجن( يف قطاع غزة اإلغاء عقودهم ر�سمياً، ووقف كافة امل�ساريع التي تدعمها املنظمة 

.
يف القطاع”54

العن�رسي  الف�سل  من  “متحّررة  اأنها  عن  عرّبت  التي  الإ�سبانية  والقرى  املدن  عدد  جتاوز   •

.
55

الإ�رسائيلي” اخلم�سني

للمرة   ،2016/9/8 يف  احت�سن  الأمريكي  الكوجنر�ش  اأن  اليوم”  “اإ�رسائيل  �سحيفة  اأفادت   •

الغربية، ومناه�سة  ال�سفة  الإ�رسائيلي يف  الدعم لال�ستيطان  بغر�ش توجيه  الأوىل، موؤمتراً 

حركة بي دي اأ�ش. وقالت ال�سحيفة اإن من بني امل�ساركني اأع�ساء من املجل�ش ال�ستيطاين يف 

.
56

ال�سفة الغربية، وعدد من اأع�ساء الكوجنر�ش من احلزب اجلمهوري

ال�سبت، 2016/9/10

العربية،  ال�سوؤون  يف  الإ�رسائيلي  اخلبي   ،Yoni Ben Menachem مناحيم  بن  يوين  قال   •

وال�سابط ال�سابق يف جهاز ال�ستخبارات الإ�رسائيلية، يف مقال مبوقع نيوز ون الإ�رسائيلي، 

والأردن  م�رس  من  كبية  ل�سغوط  تعر�ش  عبا�ش  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  اإن 

.
57

لإرجاء النتخابات املحلية، خ�سية فوز حركة حما�ش

قال ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح جربيل الرجوب، يف ت�رسيح لراديو بيت حلم 2000،   •

اإن “اأموال اخلليج لن تعيد الدحالن اإىل حركة فتح، والدحالن ف�سل من احلركة على ق�سايا 

قتل اأو م�ساركة يف قتل، وال�ستئثار مبن�سبه وال�ستقواء باخلارج... ومدخل دحالن للعودة 
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اأن  لنا  قالت  العربية  الرباعية  وحتى  العربية،  الأنظمة  ودهاليز  العربية  الدول  لي�ش  فتح  اإىل 

الدحالن غي مطروح على الطاولة”. وحول خالفة دحالن للرئي�ش عبا�ش اأردف قائالً: “اللي 

بدو ي�سي رئي�ش لل�سعب الفل�سطيني لزم يكون عاي�ش بنا، م�ش يف عا�سمة ما حدا عارف 

قال  الفتحاوي،  البيت  لرتتيب  و�ساطاتها  بعد  من  العربية  الرباعية  وعن  حططها”.  وين  اهلل 

.
الرجوب “تقعد وت�سكت اأح�سن لها”58

بلدة  قرب  يهودي  م�ستوطن  دع�سها  اأن  بعد  اأعوام،  اأربعة  تبلغ  فل�سطينية  طفلة  ا�ست�سهدت   •

فتى  ا�ست�سهد  كما  الفل�سطينية.  ال�سحة  وزارة  بح�سب  حلم،  بيت  مدينة  غرب  اخل�رس 

.
59

فل�سطيني يبلغ 16 عاماً بر�سا�ش اجلي�ش الإ�رسائيلي �رسق خميم الربيج يف و�سط القطاع

اأكد موؤمتر الت�سامن الدويل International Solidarity Conference يف جنوب اإفريقيا دعمه   •

املطلق لل�سعب الفل�سطيني وق�سيته العادلة واأ�رساه، م�سيداً ب�سمود الأ�رسى امل�رسبني عن 

املوؤمتر،  يف  و�سارك  القا�سي.  ومالك  البلبول  وحممود  حممد  ال�سقيقني  خ�سو�ساً  الطعام، 

 National Health Education & Allied الذي نظمه احتاد التعليم ال�سحي وحتالف العمال

ال�سمايل،  الكيب  مقاطعة  وزراء  رئي�ش  اإفريقيا،  بجنوب  ِكمربيل  مدينة  يف   Workers Union

ومفو�ش العالقات الدولية العام باحلزب ال�سيوعي، وقادة حزب املوؤمتر الوطني الإفريقي 

وحتالف ال�سحي  التعليم  واحتاد  العمال،  نقابات  واحتاد  ال�سيوعي،  واحلزب   احلاكم، 

.
60

العمال —على م�ستوى املقاطعة— اإ�سافة اإىل رئي�ش املجل�ش الإ�سالمي ومعاونيه

الأحد، 2016/9/11

امل�سية  يف  قدماً  امل�سي  على  “عازمون  اإننا  عبا�ش،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  قال   •

عليا  م�سلحة  لأنها  عقبات،  من  يعرت�سها  ما  رغم  كافة،  امل�ستويات  على  الدميوقراطية 

ل�سعبنا”. واأ�ساف عبا�ش يف كلمة م�سجلة ملنا�سبة حلول عيد الأ�سحى املبارك، بثها تلفزيون 

العقبات  كانت  مهما  �سعبنا  اأبناء  خلدمة  الت�سميم  هذا  �ستوؤكد  املقبلة  “الأيام  اأن  فل�سطني 

.
والعراقيل، موؤكداً احرتام موقف الق�ساء يف هذا املجال”61

رئي�ش  اإن  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �رس  اأمني  عريقات،  �سائب  قال   •

املطالبة  باعتباره  احلمراء”،  اخلطوط  كل  “جتاوز  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رسائيلي،  الوزراء 

الفل�سطينية،  الأرا�سي  عن  امل�ستوطنني  ورحيل  الإ�رسائيلية  امل�ستعمرات  بناء  باإيقاف 

.
“تطهي عرقي”62

اأ�سدرت املحكمة الإ�رسائيلية العليا حكماً يجيز اإطعام الأ�رسى امل�رسبني عن الطعام ق�رسياً،   •

املحكمة  ورف�ست  ذلك.  على  اعرت�سوا  حال  يف  حتى  الطبي  العالج  تلقي  على  واإجبارهم 

لالأطباء  يحق  ول  �رسعي،  غي  حكم  هو  الق�رسي  الإطعام  اأن  على  ين�ش  لها  ُقدم  التما�ساً 
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ول غيهم فر�سه، وزعمت اأن هذا القانون يخدم امل�سلحة اجلماهيية دون اأن مي�ش بحق 

.
63

الإن�سان باحلياة الكرمية وحرية تعبيه

الإثنني، 2016/9/12

الإ�رسائيلية  ال�سلطات  مع  للتعاون  ا�ستعدادها  الفي�سبوك  الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  اأبدت   •

يف مواجهة ما ت�سفه “اإ�رسائيل” بـ“التحري�ش على الإرهاب”. واأجرى وزير الأمن الداخلي 

الإ�رسائيلي جلعاد اأردان، ووزيرة العدل اأييلت �ساكيد، لقاء مع م�سوؤولني كبار يف الفي�سبوك 

يزورون “اإ�رسائيل”، بح�سور مندوبني عن ال�رسطة والنيابة العامة. وذكرت اإذاعة “�سوت 

.
اإ�رسائيل” اأن الطرفني اتفقا على توطيد التعاون بهدف �سطب “م�سامني حتري�سية”64

الذي  �رسدانة،  مهدي  الفل�سطينية  الثورة  اأنا�سيد  وملحن  الوطني  املنا�سل  فتح  حركة  نعت   •

.
65

وافته املنية يف م�ست�سفى فل�سطني بالقاهرة بعد �رساع مع املر�ش

الثالثاء، 2016/9/13

قال رئي�ش الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل: “على املجتمع الدويل، ل �سيّما دول الحتاد   •

الأوروبي، اتخاذ خطوات جدية لدعم اإقامة الدولة الفل�سطينية، ووقف ال�ستيطان وحماولت 

واحدة  بدولة  الأمر  ينتهي  ل  وكي  الدولتني،  حّل  لإنقاذ  �رسعنته،  يف  الإ�رسائيلية  احلكومة 

.
بنظام ف�سل عن�رسي”66

مذكرة  توقيع  ال�سيخ  ح�سني  الوزير  الفل�سطينية  املدنية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  رئي�ش  اأعلن   •

يف  ال�سيخ،  وو�سف  فل�سطني.  يف  الطاقة  قطاع  تنظيم  حول  الإ�رسائيلية  احلكومة  مع  تفاهم 

للحكومة  الكهرباء  �سالحيات  نقل  حيث  من  بـ“التاريخية”،  التفاهم  مذكرة  �سحفي،  بيان 

والتعامل  نقطة(،   230 )نحو  والقطع  الربط  بنقاط  الكامل  التحكم  ذلك  يف  مبا  الفل�سطينية، 

به معمول  كان  كما  كاأفراد،  ولي�ش  للطاقة،  م�ستوردة  كدولة  الفل�سطيني  اجلانب   مع 

.
67

يف ال�سابق

اأن يتم  النقابات لن تر�سى  اأن  العام لحتاد نقابات عمال فل�سطني،  اأكد �ساهر �سعد، الأمني   •

اإنه  “اإ�رسائيل”. وقال �سعد  الفل�سطينيني لدى  ت�سديد ديون الكهرباء من م�ستحقات العمال 

لي�ش لديه علم بطبيعة التفاق الذي يروج له، والذي حتدثت الأنباء اأنه يتعلق بتوقيع اتفاقية 

.
68

بني ال�سلطة الفل�سطينية و“اإ�رسائيل” لت�سديد ديون الكهرباء

ليئور  احلرب  واأ�رسى  املفقودين  ل�سوؤون  اخلا�ش  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  من�سق  قال   •

تبادل؛  �سفقة  باإبرام  اإ�رسائيلياً  عر�ساً  رف�ست  حما�ش  حركة  اإن   Lior Lotan لوتان 
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ت�سليم  وكذلك   ،2014 �سنة  عدوان  يف  الفل�سطينيني  احلرب  اأ�رسى  عن  بالإفراج  ويتمثل 

بالإ�سافة بالقطاع،  الإ�رسائيليني  الأ�رسى  �سبيل  حما�ش  اإخالء  مقابل  ال�سهداء،   جثث 

.
لـ“جثث اجلنود”69

الأربعاء، 2016/9/14

مذكرة  على  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  مبنى  يف  “اإ�رسائيل”  مع  املتحدة  الوليات  وّقعت   •

التفاهم التي اأعطت “اإ�رسائيل” اأ�سخم �سفقة اأ�سلحة متتد ملدة ع�رسة اأعوام، بعد اأن وافقت 

�سناعات  اإىل  الدولرات  من  املاليني  مئات  �سّخ  يقت�سي  اأمريكي  �رسط  على  “اإ�رسائيل” 
ال�سالح الأمريكي بدلً من اإنفاقها على �سناعات ال�سالح الإ�رسائيلي. وبح�سب الناطق با�سم 

مدى  على  دولر  مليار   38 تبلغ  التفاق  قيمة  فاإن  تونر  مارك  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 

ع�رس �سنوات. وعلّق رئي�ش احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو على مذكرة التفاهم بالقول 

اإنه “�سي�ساعدنا على ال�ستمرار يف بناء قوتنا الع�سكرية، وال�ستمرار يف تطوير دفاعنا �سّد 

اإ�رسائيل”. وقال الرئي�ش الأمريكي باراك  ال�سواريخ، وهذا، بالطبع، اإجناز مهم جداً لدولة 

اأوباما اإن امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية لـ“اإ�رسائيل” �ستقدم اإ�سهاماً مهماً لأمن “اإ�رسائيل” 

يف جوار ما زال خطياً. واأ�ساف: اإن حزمة امل�ساعدات توؤكد اأن “التزام الوليات املتحدة باأمن 

.
اإ�رسائيل ل ي�سعف ول يت�رسب اإليه ال�سك”70

قال الرئي�ش الأمريكي باراك اأوباما اإنه �سيوا�سل ال�سغط من اأجل التو�سل حلل الدولتني يف   •

تقو�ش  الأر�ش  على  للغاية  مزعجة  “توجهات  من  بالرغم  الفل�سطيني  الإ�رسائيلي  ال�رساع 

.
هذا الهدف”71

ثالثة  اعتقال  يف  جنحت  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  اأن  العربية  اإ�رسائيل”  “�سوت  اإذاعة  ذكرت   •

فل�سطينيني من النقب لال�ستباه بعالقتهم يف تهريب اأكرث من مئة �سيارة جيب رباعي الدفع 

لقطاع غزة خالل �سنة 2016، ل�سالح حركة حما�ش وذراعها الع�سكري، بغر�ش ا�ستخدامها 

.
72

يف الأعمال الع�سكرية

اأوامر  اأ�سدر  ليربمان  اأفيجدور  الإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  اأن  الثانية،  العربية  القناة  ك�سفت   •

مالدينوف،  نيكولي  مع  التعاون  وعدم  العالقات  بقطع  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  �رسيحة 

ل�سيا�سات  مالدينوف  وجهها  حادة  انتقادات  بعد  الأو�سط،  لل�رسق  املتحدة  الأمم  مبعوث 

.
“اإ�رسائيل” ب�ساأن “مكافحة الإرهاب”73
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اخلمي�س، 2016/9/15

�سلطة  يف  املفتوحة  املناطق  على  احلفاظ  “�سندوق  ي�سمى  ما  اأن  هاآرت�ش  �سحيفة  ذكرت   •

اأرا�سي اإ�رسائيل” �سيمول باأكرث من مليون �سيكل )نحو 264 األف دولر( م�رسوع حفر نفق، 

.
74

زعم اأنه �سياحي حتت حي وادي حلوة يف �سلوان

انتقد وزير الدفاع الإ�رسائيلي ال�سابق مو�سيه يعلون مذكرة التفاهم التي مّت التوقيع عليها   •

يف  الأو�سط”  ال�رسق  ل�سوؤون  وا�سنطن  “معهد  يف  له  حما�رسة  ويف  املتحدة.  الوليات  مع 

اإنه ل يعتقد اإنها غي كافية. وقال يف حما�رسته  املذكرة بالقول  اإىل  املتحدة، تطرق   الوليات 

اأن مبلغ 38 مليار دولر �سوف تزود “اإ�رسائيل” بالقدرات والحتياجات الالزمة. وبح�سبه، 

يجب  وما  �رساوؤه  يجب  ما  ب�ساأن  قرار  واتخاذ  اأولويات،  ب�سلم  الآن  التفكي  يتوجب  فاإنه 

.
75

التنازل عنه

قال البنك الدويل اإن امل�ساعدات الأجنبية لل�سلطة الفل�سطينية هبطت بنحو 50% يف ال�سنوات   •

الثالث الأخية، وهو ما يفر�ش �سغوطاً �سديدة على املوازنة وي�سع نظام املعا�سات على �سفا 

القت�ساد  “اآفاق  الدويل:  البنك  الغربية وقطاع غزة يف  ال�سفة  النهيار. وقالت مديرة مكتب 

الفل�سطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكا�سات خطية على الدخل والفر�ش 

تقدمي  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  قدرات  على  فقط  لي�ش  ذلك  “يوؤثر  واأ�سافت:  والرفاه”. 

.
اخلدمات ملواطنيها، )بل( قد يوؤدي اأي�ساً اإىل م�ساكل اقت�سادية اأو�سع وزعزعة ال�ستقرار”76

اأجمع اأع�ساء جمل�ش الأمن على انتقاد ال�ستيطان الإ�رسائيلي واعتبار اأنه غي قانوين وي�سكل   •

تهديداً حلل الدولتني، من دون حتديد خطوات لوقفه، وذلك يف جل�سة �سارك فيها الأمني العام 

الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني  اأعلن رف�سه ت�رسيح رئي�ش  لالأمم املتحدة بان كي مون، حيث 

نتنياهو باأن معار�سة الفل�سطينيني التو�سع ال�ستيطاين اإمنا هي تاأييد للتطهي العرقي �سّد 

 .
الإ�رسائيليني، وقال اإن موقف نتنياهو “م�سني وغي مقبول”77

اأبحرت نحو ثالثني نا�سطة من جن�سيات خمتلفة من بر�سلونة اإىل قطاع غزة، يف اأحدث حماولة   •

لك�رس احل�سار الذي تفر�سه “اإ�رسائيل” على القطاع. والأ�سطول الذي انطلق من بر�سلونة 

“اأمل”  ال�سفينتنْي،  منت  على  اأبحرن  اللواتي  والن�ساء  غزة”.  اإىل  الن�ساء  “�سفينة  ا�سم  يحمل 

اإفريقيا،  وجنوب  والرنويج،  املتحدة،  الوليات  مثل  عدة،  دول  من  يتحدرن  و“زيتونة”، 

التي حازت على جائزة نوبل لل�سالم مايريد كوريجان ماجواير  النا�سطة  وماليزيا، بينهن 

.
78Mairead Corrigan-Maguire
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اجلمعة، 2016/9/16

رميدة  تل  منطقة  يف  الرجبي  كايد  ثلجي  حممد  ميدانياً  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  اأعدمت   •

القد�ش،  يف  العمود  باب  منطقة  يف  اأردين(  �سفر  جواز  )يحمل  عمرو  و�سعيد  اخلليل،  و�سط 

بزعم حماولتهما تنفيذ عملية طعن. كما اأعدمت قوات الحتالل ميدانياً فار�ش مو�سى حممد 

مدخل  قرب  �سيارتهما  على  انهمرت  التي  الحتالل  بنيان  خطيبته،  واأ�سيبت  خ�سور، 

.
79

م�ستعمرة كريات اأربع يف اخلليل

ا�ستقبل رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش خالد م�سعل، اإىل جانب عدد من اأع�ساء املكتب   •

ال�سيا�سي للحركة، رئي�ش جلنة النتخابات املركزية حنا نا�رس واملدير التنفيذي للجنة ه�سام 

كحيل، يف العا�سمة القطرية الدوحة. وذكرت احلركة، يف ت�رسيح �سحفي، اأن جلنة النتخابات 

اأطلعت قيادة احلركة على حيثيات القرار ال�سادر عن حمكمة العدل العليا ب�ساأن قرار وقف 

اإجراء النتخابات املحلية يف 2016/10/8. وبنّي الت�رسيح تاأكيد جلنة النتخابات للحركة على 

اإجراء  ا�ستئناف  القرار على  يوؤثر هذا  األ  واأملها يف  املحكمة  بقرار  باللتزام  ال�سابق  موقفها 

.
80

العملية يف اأقرب وقت ممكن

اإعالم  وو�سائل  قيادات  حديث  اأهمية  من  الربدويل  �سالح  حما�ش  حركة  يف  القيادي  قلل   •

جديدة،  اأ�رسى  تبادل  ل�سفقة  اإ�رسائيلية  ملقرتحات  حما�ش  رف�ش  عن  الإ�رسائيلي  الحتالل 

وعّد ذلك “جمرد معلومات يطلقها الحتالل لال�ستهالك الداخلي لي�ش اإل”. وقال الربدويل: 

الأ�رسى  حول  مبا�رس،  غي  ول  مبا�رس  ل  والحتالل،  حما�ش  بني  حوار  اأي  يح�سل  “مل 
اأي حديث عن تبادل الأ�رسى  األ يتم  “موقف حما�ش هو  اأن  اإطالقاً”. و�سدد الربدويل على 

اإعادة  متت  والذين  املحررين،  �ساليط  �سفقة  اأ�رسى  عن  الإفراج  بعد  اإل  اأحياًء  اأو  اأمواتاً 

.
اعتقالهم، وعددهم يفوق اخلم�سني اأ�سياً”81

�سنفت وزارة اخلارجية الأمريكية وزير الداخلية الفل�سطيني ال�سابق فتحي حّماد “اإرهابياً   •

دولياً ذي ت�سنيف خا�ش”. ونتيجة لهذا الت�سنيف، “حُتَظر جميع املمتلكات التابعة، اأو ذات 

اأي  تعامل  عامة  ب�سفة  ويحظر  املتحدة،  الوليات  ل�سلطة  خا�سعة  وت�سبح  حلّماد،  ال�سلة، 

اأمريكي مع حّماد”. واأ�سافت اخلارجية: “ب�سفته م�سوؤولً كبياً يف حما�ش، �سارك حّماد يف 

.
ن�ساط احلركة الإرهابي حلما�ش، التي ت�سنفها وا�سنطن باأنها منظمة اإرهابية اأجنبية”82

يف  البناء  اأعمال  حول  الإ�رسائيلي  لالإح�ساء  املركزي  املكتب  ن�رسها  بيانات  اأظهرت   •

وحدة   1,195 ببناء  العمل  بدء   ،2016 �سنة  من  الأول  الن�سف  يف  مّت  اأنه  امل�ستعمرات، 

من الثاين  بالن�سف  مقارنة   %40 ن�سبتها  زيادة  ي�سكل  ما  امل�ستعمرات،  يف   ا�ستيطانية 

.
83

�سنة 2015، حيث مّت املبا�رسة ببناء 850 وحدة ا�ستيطانية
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ال�سبت، 2016/9/17

جلنة  اأن  عن  اأ�سيع  ما  كل  مرزوق  اأبو  مو�سى  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  نفى   •

العدل  حمكمة  اأمام  املرفوعة  للم�سائل  خمرجات  عن  حما�ش  مع  تبحث  املركزية  النتخابات 

العليا، لأن جلنة النتخابات هي جهة حمايدة ولي�ش لها عالقة باأي تنازع اأمام املحكمة. واأكد 

اأبو مرزوق على موقف احلركة من قرار حمكمة العدل العليا باإيقاف النتخابات املحلية، باأنه 

.
84

قرار �سيا�سي

قلل وزير الداخلية الفل�سطيني ال�سابق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش فتحي حّماد،   •

من اأهمية قرار اخلارجية الأمريكية باإدراجه على لئحة “الإرهاب الأجنبي”، موؤكداً اأن القرار 

“لن يرهبنا ولن يثنينا عن خدمة اأبناء �سعبنا والدفاع عن حقوقه العادلة مهما كلفنا ذلك من 
.
ثمن”85

اأمام قمة دول حركة عدم  األقاها  الفل�سطينية حممود عبا�ش، خالل كلمة  ال�سلطة  قال رئي�ش   •

الفنزويلية:  مارغريتا  جزيرة  يف   ،17 الـ   Non-Aligned Movement )NAM( النحياز 

“نتطلع لدعمكم للمبادرة الفرن�سية لعقد املوؤمتر الدويل لل�سالم، ومبا ينهي ال�رساع جذرياً، 
.
وينزع الذرائع من املتطرفني ودعاة الإرهاب، فنحن نريد ال�سالم للجميع دون ا�ستثناء”86

باأن  اإياد م�سك وطارق برغوث،  القانونية  الوحدة  الأ�رسى، مدير  اأفاد حماميا هيئة �سوؤون   •

القا�سي  مالك  الطعام؛  عن  امل�رسبون  الثالثة  الأ�رسى  بها  اأ�سيب  تام  �سحي  انهيار  حالة 

وال�سقيقان حممد وحممود البلبول، وباأن الأجهزة الداخلية لأج�سامهم يف تاآكل و�سمور، ما 

.
87

يهدد حياتهم

اأردين و�سوداين،  100 �سهيد بينهم  اإىل   2016 ارتفع عدد �سهداء انتفا�سة القد�ش منذ بداية   •

كما ارتفع عدد ال�سهداء منذ ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2015 اإىل 245 �سهيداً. وحتتجز �سلطات 

الحتالل 15 جثماناً. ي�ساف اإىل �سهداء النتفا�سة 19 �سهيداً ا�ست�سهدوا يف اأنفاق املقاومة يف 

.
88

قطاع غزة خالل عمليات التجهيز والإعداد

قالت هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين يف تقرير لها، اإن �سلطات الحتالل اأ�سدرت 26 األف   •

اأمر اعتقال اإداري منذ �سنة 2000، وذكرت اأن العتقالت الإدارية خالل �سنة 2016 تزايدت 

بن�سبة 50% عن �سنة 2015، ون�سبة ت�سل اإىل 100% عن �سنة 2014، ما رفع عدد املعتقلني 

مرة  من  لأكرث  العتقال  لهم  جدد  قد  منهم   %60 واأن  معتقالً،   750 يقارب  ما  اإىل  الإداريني 

 .
89

واحدة
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الأحد، 2016/9/18

اإ�رسائيلياً بجراح يف عملية طعن  اأ�سيب �ساب فل�سطيني بجراح بالغة بعد اأن اأ�ساب �سابطاً   •

يف م�ستعمرة اإفرات، جنوب بيت حلم. كما اعتقلت قوات الحتالل فتاة فل�سطينية قرب مدينة 

.
90

نابل�ش بدعوى حيازتها اآلة حادة )�سكني(، وحماولة تنفيذ عملية طعن

قال رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش اإن ال�سباب الفل�سطيني يحمل ال�سكاكني وينفذ   •

عمليات ب�سبب فقدان الأمل. وقال عبا�ش، خالل لقائه طالباً فل�سطينيني يف فنزويال: “كل يوم 

هنالك �سهداء واأطفال يحملون ال�سكاكني. الأطفال يحملون ال�سكاكني من تلقاء اأنف�سهم، ول 

فقاموا  الأمل  فقدوا  فقد  ذلك،  على  وحتر�سهم  تدفعهم  جهات  هناك  اإن  يقول  من  ت�سدقوا 

.
يحملون ال�سكاكني”91

قيادات  من  العديد  طالت  وا�سعة،  واعتقالت  مداهمات  حملة  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  نفذت   •

بزعم  التجمع،  رئي�ش  بينهم  )بلد(  الدميوقراطي  الوطني  التجمع  بحزب  بارزين  ونا�سطني 

.
92ً

خمالفة قانون الأحزاب، وهو ما نفاه التجمع جملة وتف�سيال

قال رئي�ش الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو، معلقاً على امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية   •

لـ“اإ�رسائيل”، خالل الجتماع الأ�سبوعي حلكومته: “هذه هي اأكرب رزمة من امل�ساعدات التي 

تقدمها الوليات املتحدة لأي دولة يف تاريخها، وهذه التفاقية ت�سكل دليالً على عمق ومتانة 

مبلغ  اأبداً  علينا  يعر�ش  “مل  اأنه  نتنياهو،  واأكد  املتحدة”.  والوليات  اإ�رسائيل  بني  العالقات 

اأكرب. مل يعر�ش علينا حتى دولر اإ�سايف واحد، ومل تعر�ش علينا تكنولوجيات خا�سة. هذه 

.
ت�سويهات وافرتاءات”93

اإخالء  ملنع  عري�سة  الحتالل،  حكومة  يف  وزراء  بينهم  الليكود،  حزب  عن  نائباً   25 وّقع   •

اخلا�ش  “التنظيم”  قانون  اإقرار  على  والعمل  اهلل،  رام  مدينة  قرب  املقامة  عمونا  م�ستعمرة 

.
94

مبنع اإخالء اأي م�ستعمرات مماثلة

احتياجات  جممل  من  تلبيته  مّت  ما  باأن  الطباع،  ماهر  املخت�ش  اأعده  اقت�سادي،  تقرير  اأظهر   •

اإعمار قطاع غزة يف اأعقاب حرب 2014 بلغ نحو 16% فقط. واأو�سح التقرير اأن عدد الوحدات 

ال�سكنية التي متت اإعادة بنائها بلغت 1,181 وحدة �سكنية، من اأ�سل 11 األف دمرت كلياً، اأي 

ما ميثل فقط 10.7% من كافة ما مّت تدميه، وما يزال نحو 50% من املنازل املدمرة تدمياً 

.
95

جزئياً و�سديداً بحاجة اإىل ترميمات

الدول  روؤ�ساء  م�ستوى  على  يعقد  اجتماع  يف  با�سيل،  جربان  اللبناين  اخلارجية  وزير  قال   •

التحركات  ملو�سوع  ويخ�س�ش  نيويورك،  يف  املتحدة  الأمم  مقر  وي�ست�سيفه  واحلكومات 

احلا�رسين  اأحد  مطالبة  لدى  ت�سفيقاً  �سمعنا  حني  “البارحة  واملهاجرين:  لالجئني  الكبية 



404

اليوميات الفل�سطينية

مبنح اجلن�سية لأولد املراأة اللبنانية املتزّوجة من اأجنبي، واأنا اأ�سّفق معه اأي�ساً، واأقول اإن 

هذا حّق، لأن املراأة ل تختلف عن الرجل. ولكن لأن د�ستورنا هكذا، وتركيبتنا هكذا، ولبناننا 

بّد  ل  لبنان  على  للحفاظ  اأنه  معرفة  علينا  فل�سطيني.  األف   400 اإىل  اجلن�سية  اأعطي  ل  هكذا، 

الفل�سطينية  اجلن�سيتني  حلاملي  اإل  اإعطاءها  ميكننا  اإنه  القول  ون�ستطيع  ا�ستثناءات.  من 

.
وال�سورية، لأن بلدنا �سي�سبح فارغاً عندها من اللبنانيني”96

قررت قمة حركة دول عدم النحياز اعتبار �سنة 2017 �سنة اإنهاء الحتالل الإ�رسائيلي، كما   •

2016 حلل ال�رساع  “موؤمتر دويل لل�سالم” قبل نهاية  اأعلنت دعمها املبادرة الفرن�سية لعقد 

فل�سطني،  بدولة  تعرتف  مل  التي  الدول  جميع  القمة  طالبت  كما  الإ�رسائيلي.   - الفل�سطيني 

.
97

حتى الآن، باأن تبادر لالعرتاف

الإثنني، 2016/9/19

ا�ست�سهد �سابان جراء اإطالق قوات الحتالل النار عليهما بدم بارد، قرب امل�سجد الإبراهيمي   •

�ساب  على  النار  الحتالل  �رسطة  اأطلقت  كما  جنود.  طعن  حماولتهما  بزعم  اخلليل،  يف 

باب  عند  اثنني،  اإ�رسائيليني  �رسطيني  اإ�سابة  عن  اأ�سفرت  طعن  عملية  تنفيذه  بعد  فل�سطيني 

.
98

ال�ساهرة بالقد�ش

لالجئني  املتحدة  الأمم  قمة  يف  كلمته  خالل  اهلل،  احلمد  رامي  الفل�سطيني  الوزراء  رئي�ش  اأكد   •

لق�سية  و�سامل  عادل  حّل  حتقيق  �رسورة  نيويورك،  يف  املتحدة  الأمم  مقر  يف  واملهاجرين 

.
لجئي فل�سطني مبا ي�سمن حقهم يف العودة وفقاً لقرار الأمم املتحدة 99194

و“زيتونة”،  “اأمل”  غزة  قطاع  اإىل  املتجهتني  الن�سائيتني  لل�سفينتني  املنظمة  اجلهات  اأعلنت   •

متنها وعلى  الفرن�سية،  كور�سيكا  جزيرة  يف  اأجاك�سيو  ميناء  اإىل  و�سلت  الثانية  ال�سفينة   اأن 

وقت  يف  القطاع،  عن  احل�سار  ك�رس  تعتزم  التي  الن�سوية  وال�سخ�سيات  النا�سطات  من   15

.
100

جرى فيه التاأكيد على وجود نية ل�ستبدال “اأمل” لإ�سابتها بعطل فني

ا�ستدعت احلكومة الأردنية ال�سفية الإ�رسائيلية يف عّمان وطالبتها بتقدمي تو�سيحات حول   •

يوم  القد�ش  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  بر�سا�ش  العمرو،  �سعيد  الأردين  املواطن  مقتل  ظروف 

.
اجلمعة 1012016/9/16

الثالثاء، 2016/9/20

الحتالل  قوات  اإطالق  جراء  طرايرة  حممود  �سامل  عي�سى  الفل�سطيني  الفتى  ا�ست�سهد   •

وزعم  اخلليل.  �رسق  نعيم  بني  بلدة  مدخل  على  وقوفه  اأثناء  يف  عليه  النار  الإ�رسائيلي 
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 جي�ش الحتالل باأن الفتى اقرتب من نقطة للجي�ش على مدخل بلدة بني نعيم حماولً تنفيذ

.
102

عملية طعن

قال اجلي�ش الإ�رسائيلي اإنه مّت اإ�سقاط طائرة بدون طيار تابعة حلركة حما�ش يف غزة. وقال   •

الناطق با�سم اجلي�ش اإنها كانت حتت مراقبة تامة من قبل �سالح اجلو منذ اإقالعها. واأ�ساف 

.
103

اأنها مل تخرتق الأجواء الإ�رسائيلية واأنها اأ�سقطت داخل اأجواء غزة

ال�ستثمارات وفر�ش  املقاطعة و�سحب  �ساكيد حركة  اأييلت  الإ�رسائيلية  العدل  عدَّت وزيرة   •

العقوبات )بي دي اأ�ش( “منظمة اإرهابية، يجب على اإ�رسائيل اإحباط جهودها”. ونقل موقع 

لإ�رسائيل  القومي  “ال�سندوق  موؤمتر  اأمام  خطابها  يف  قولها  �ساكيد  عن  الإ�رسائيلي  وال 

اأركان لتقوي�ش  اأنفاقاً  حتفر  املقاطعة  “حركة  اإن  نيويورك  يف   ”Jewish National Fund 

.
دولة اإ�رسائيل، ت�سبه الأنفاق التي حتفرها حما�ش على حدود قطاع غزة”104

ت�سي الإح�سائيات، التي ت�ستند لأعمال الر�سد والتوثيق التي يوا�سلها مركز امليزان حلقوق   •

الإن�سان، اإىل اأنه منذ مطلع 2016 اأطلقت قوات الحتالل النار 93 مرة جتاه مراكب �سيادي 

 37 على  ا�ستولت  حني  يف  �سياداً،   119 اعتقلت  كما  �سياداً،   13 خاللها  اأ�سيب  غزة،  قطاع 

.
105ً

قاربا

برف�ش  اإ�رسائيل  حكومة  تكتفي  “ل  قطر،  دولة  اأمي  ثاين،  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  قال   •

�سيا�سة  فر�ش  على  تعمل  بل  العربية،  ال�سامل  ال�سالم  ومبادرة  الدولية  ال�رسعية  قرارات 

الأمر الواقع”. واأ�ساف قائالً، خالل كلمته اأمام املداولت العامة للدورة 71 للجمعية العامة 

لالأمم املتحدة: “يف ظّل �سمت العامل وان�سغال الدول العربية بق�ساياها الراهنة، قد يعتقد قادة 

اإ�رسائيل اأنهم جنحوا يف �سعيهم، واحلقيقة اأنهم ف�سلوا يف حّل اأي ق�سية، فال�سعب الفل�سطيني 

اأكرث مت�سكاً بحقوقه اأكرث من اأي وقت م�سى، ول ميكن اأن تقبل ال�سعوب العربية باأي نوع 

اإ�رسائيل مع ا�ستمرار الحتالل ملمار�ساته، وقبل حتقيق حّل عادل  من تطبيع العالقات مع 

 .
للق�سية الفل�سطينية”106

رف�سوا  اإذا  اأف�سل  بحالة  �سيكونون  الفل�سطينيني  اإن  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�ش  قال   •

اجلمعية  اأمام  كلمته  خالل  اأوباما،  واأ�ساف  “اإ�رسائيل”.  ب�رسعية  واعرتفوا  التحري�ش 

العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك، اأن “اإ�رسائيل” تدرك اأنها ل ميكن اأن حتتل اأر�ساً اإىل الأبد. 

“اإ�رسائيل” بوقف احتالل مزيد من الأرا�سي الفل�سطينية من خالل عمليات  اأوباما  وطالب 

.
107

ال�ستيطان
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اأولند، يف موؤمتر �سحفي يف نيويورك على هام�ش اجتماع  الفرن�سي فران�سوا  الرئي�ش  قال   •

ِ واإمنا  اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اإن “املبادرة الفرن�سية لل�سالم يف ال�رسق الأو�سط مل تنته

.
بداأت”108

ال�سيا�سية  القيادتني  تعمد  عن  النقاب  بت�سيلم،  احلقوقي  املركز  عن  �سادر  تقرير  ك�سف   •

يف غزة  قطاع  بحق  ارتكبت  التي  واجلرائم  احلقائق  طم�ش  الإ�رسائيليتني   والع�سكرية 

.
حرب 1092014

الأربعاء، 2016/9/21

النار عليها على حاجز ع�سكري  اإطالق  ال�سهيوين، عقب  الحتالل  فتاة بر�سا�ش  اأ�سيبت   •

.
110

بقلقيلية �رسق القد�ش املحتلة، بزعم حماولة تنفيذ عملية طعن

يف  البلدية  النتخابات  لإجراء  املقرر  املوعد  اأن  الفل�سطينية  املركزية  النتخابات  جلنة  اأعلنت   •

القا�سي  العليا  العدل  حمكمة  رئي�ش  اأعلن  اأن  بعد  للتطبيق”؛  قابل  “غي  اأ�سبح   2016/10/8

متثل  التي  العامة،  النيابة  طلب  قبول  دقائق،  ا�ستمرت  للمحكمة  جل�سة  يف  احلتو،  ه�سام 

احلكومة الفل�سطينية، تاأجيل نظر الق�سية لإعداد دفاعها. وا�ستجابت املحكمة “تاأجيل القرار 

.
اإىل 3 ت�رسين الأول املقبل”111

قال الناطق با�سم حركة حما�ش، �سامي اأبو زهري، اإن تاأجيل البّت يف احلكم باملحكمة العليا   •

اأن هناك تورطاً يف تعطيل  اإجرائية يوؤكد  اأمور  برام اهلل يف ق�سية النتخابات، وما واكبه من 

العملية النتخابية. وبنّي اأبو زهري، يف لقاء متلفز عرب ف�سائية الأق�سى، اأن غياب احلكومة 

لتاأجيل جل�سة املحكمة،  اأن تقدم طلباً  النيابة العامة  2016/9/21، وطلبها من  عن اجلل�سة يف 

.
112

لي�ش �سوى خمرج �سكلي لتعطيل العملية النتخابية

القا�سي  مالك  والأ�سي  البلبول  وحممود  حممد  ال�سقيقني  الأ�سيين  اأن  الأ�سي  نادي  اأعلن   •

علقوا اإ�رسابهم عن الطعام الذي ا�ستمر لأكرث من �سبعني يوماً، بعد التو�سل اإىل اتفاق يحدد 

.
113

اعتقالهم الإداري وي�سمن عدم جتديده

خالل  اأوباما،  باراك  الأمريكي  الرئي�ش  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  �سكر   •

اإنها  وقال   ،2016/9/14 يف  توقيعها  مّت  التي  التفاهمات  مذكرة  على  نيويورك،  يف  لقائهما 

عديدة،  مرات  عليه  اأكدَت  قد  كنَت  الذي  املبداأ  وتر�سخ  ملمو�ش،  ب�سكل  اإ�رسائيل  اأمن  “تعزز 
اأي الذاتية من  الدفاع عن نف�سها بقواها  اأن تكون قادرة على  اإ�رسائيل  باأنه يجب على   وهو 

.
تهديد كان”114

و�سل اإىل قطاع غزة نحو خم�سني حاجاً فل�سطينياً، فيما ما تزال 17 حافلة تقل نحو �سبعمئة   •

الت�سييق  من  �سكاوى  و�سط  الربي،  رفح  معرب  من  امل�رسي  اجلانب  على  تنتظر  اآخرين 
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املوؤدية للمعرب، ومنعهم من دخوله،  الطرق  الدويل وعلى  القاهرة  التفتي�ش يف مطار  وق�سوة 

.
115

وتعطيلهم خارجه لعدة �ساعات

ال�سوري،  التلفزيون  “اإ�رسائيل” عن ت�سلمها �رسيط م�سّجل )فيديو( كان قد �سوره  اأعلنت   •

يوثق لعملية اإعدام اجلا�سو�ش الإ�رسائيلي اإيلي كوهني Eli Cohen يف �ساحة املرجة بدم�سق 

.
يف �سنة 1161965

قال الرئي�ش امل�رسي عبد الفتاح ال�سي�سي، خالل خطابه اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة:   •

والقيادة  الإ�رسائيلي  ال�سعب  اإىل  نداء  اأوجه  املكتوب...  الن�ش  عن  اأخرج  اأن  يل  “ا�سمحوا 
“ما زال لدينا فر�سة  اأنه  اإيجاد حّل للق�سية الفل�سطينية”، و�سدد على  اأجل  الإ�رسائيلية من 

بالتجربة  م�ست�سهداً  التاريخ”،  يف  م�سيئة  �سفحة  وفتح  ال�سالم  حتقيق  لإيجاد  حقيقية 

“من اأجل حتقيق ال�ستقرار للفل�سطينيني، واملزيد من  اإياها بـ“الرائعة”،  امل�رسية، ووا�سفاً 

.
ال�ستقرار لالإ�رسائيليني”117

اجتماع  مبنا�سبة  لنيويورك  زيارته  خالل  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�رسي  الرئي�ش  التقى   •

واأثنى  املدينة.  يف  البارزة  اليهودية  اجلاليات  عن  مبمثّلني  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 

ال�سي�سي، خالل اللقاء الذي �سارك فيه ممثّلون عن منظمة بناي بريث Bnai Brith واملوؤمتر 

“اإ�رسائيل” وم�رس  الناجح بني  التعاون  World Jewish Congress، على  العاملي  اليهودي 

.
118

للق�ساء على الإرهاب يف �سبه جزيرة �سيناء

اأطلقت ال�رسطة الرتكية النار على �سخ�ش حاول اقتحام حميط ال�سفارة الإ�رسائيلية يف اأنقرة،   •

.
119

واأثبت حتقيق ال�سلطات الرتكية اأن مهاجم ال�سفارة خمتل عقلياً ول �سلة له باأي تنظيمات

قال املر�سد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان، يف تقرير له، اإنه ر�سد “ارتفاعاً غي م�سبوق”   •

يف عمليات اإرجاع امل�سافرين القادمني اإىل الأرا�سي الفل�سطينية عرب “اإ�رسائيل”، “مبا يظهر 

للمر�سد  املتابعة احلقوقية  فاإن  التقرير،  الفل�سطينيني”. وبح�سب  فر�سها عزلة دولية على 

الفل�سطيني  لل�سعب  ومنا�رس  نا�سط   300 نحو  “اإ�رسائيل”  منع  تظهر  الأورومتو�سطي 

بينما الن�سطاء واملنا�رسين،  320 من  2015 منع نحو  �سنة  فيما �سهدت   ،2014 �سنة   خالل 

.
مّت منع نحو 400 �سخ�سية منذ بداية 1202016

اخلمي�س، 2016/9/22

ال�سلطة  اأن  املتحدة،  الأمم  من�سة  على  من  عبا�ش،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  اأعلن   •

طالب  كما  الدويل.  الأمن  جمل�ش  اأمام  ال�ستيطان  �سّد  م�رسوعاً  تطرح  �سوف  الفل�سطينية 

.
121

عبا�ش، يف خطابه، بريطانيا بالعتذار عن وعد بلفور
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القد�ش،  يف  الفل�سطينية  املدار�ش  اأن  �سيدم  �سربي  الفل�سطيني  والتعليم  الرتبية  وزير  اأعلن   •

والتي تطبق املنهاج الفل�سطيني، حتتاج اإىل قرابة 30 مليون دولر دعماً اإ�سافياً لل�سمود يف 

وجه الإغراءات الإ�رسائيلية املقدمة لتبنّي املنهاج الإ�رسائيلي، وكي ت�سمد وتتجنب الإغالق. 

واأ�سار �سيدم اإىل اأن وزارة الرتبية والتعليم ت�رسف فقط على 14% )46 مدر�سة( من جمموع 

املدار�ش الفل�سطينية يف القد�ش، يف حني اأن بقية املدار�ش تتوزع بني مدار�ش خا�سة، واأخرى 

.
122

تابعة لبلدية الحتالل وتتبع لوزارة املعارف الإ�رسائيلية

فل�سطني  �سفارة  يف  اجتماعها  عقب  �سدر  بيان  يف  لبنان،  يف  الفل�سطينية  الف�سائل  اأكدت   •

الفل�سطينية  املخيمات  اأمن  على  واملحافظة  الفل�سطيني  الوجود  حماية  على  بيوت،  يف 

وا�ستقرارها. واأكدت الف�سائل حر�سها على ال�سلم الأهلي يف لبنان وتعزيز العالقات الأخوية 

اللبنانية الفل�سطينية، واأن اأمن املخيمات هو جزء من اأمن لبنان، واأن الفل�سطينيني عامل من 

.
123

عوامل ال�ستقرار وال�سلم الأهلي

قال رئي�ش احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو، يف كلمته اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة   •

يف نيويورك، اإن الدول العربية مل تعد ترى “اإ�رسائيل” كدولة عدو، واإن “اإ�رسائيل” بدورها 

تطمح لتطبيع العالقات معها. ودعا نتنياهو الرئي�ش الفل�سطيني حممود عبا�ش اإىل اإلقاء خطاب 

اإىل رام اهلل واإلقاء خطاب فيها، واأنه ما يزال يوؤمن  اأنه م�ستعد للقدوم  اأمام الكني�ست، زاعماً 

بحل الدولتني. واأن امل�ستعمرات لي�ست جوهر اخلالف بني “اإ�رسائيل” وال�سلطة الفل�سطينية، 

واأن هذه النقطة قابلة للتفاو�ش، داعياً الرئي�ش الفل�سطيني اإىل طاولة املفاو�سات دون �رسوط 

.
124

م�سبقة

املواجهة  اإن  اأفيجدور ليربمان قوله  الإ�رسائيلي  الدفاع  الإخباري عن وزير  نقل موقع وال   •

امل�ستقبلية مع حركة حما�ش يف غزة يجب اأن تنتهي بح�سم وا�سح ل�سالح “اإ�رسائيل”، بعيداً 

عن اأي نتائج �سبابية؛ يف ظّل اأن احلربني ال�سابقتني: لبنان الثانية )2006( واجلرف ال�سامد 

يف غزة )2014(، قد �سهدتا اأحداثاً ع�سكرية مل ُيرْدها اأحد. وزعم ليربمان اأن نظريته للحرب 

القادمة مع حما�ش وا�سحة، ويجب اأن يكون حمظوراً على اأي اأحد يف العامل اأن ي�ساأل: ل�سالح 

.
125

من انتهت احلرب؟ مع العلم اأن احل�سم الع�سكري لديه معانٍ كثية وتف�سيات عديدة

للقطاع  الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات  ا�ستهداف  من  الإن�سان  حلقوق  امليزان  مركز  حذر   •

التجاري يف قطاع غزة. وبح�سب غرفة التجارة وال�سناعة )غزة(، فاإن القطاع التجاري ي�سهد 

منذ مطلع �سنة 2015 هجمة �رس�سة جتاه التجار والتجارة، حيث اعتقلت قوات الحتالل ما 

يزيد على 100 تاجر، و�سحبت ت�ساريح 1,660 تاجراً، ميثلون ن�سبة 40% من التجار؛ 160 

ت�رسيحاً منها لكبار رجال الأعمال. كما منعت 200 �رسكة من التعامل بالتجارة اخلارجية، 
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ال�سناعة  مواد  مثل  لل�سناعة،  ال�رسورية  وال�سلع  اخلام  املواد  من  العديد  دخول  ومتنع 

.
126

املعدنية، والكيميائية، و�سناعة الأثاث

ويف  الدقيقة،  واملتابعة  الر�سد  “بنتيجة  اأنه  التوجيه  مديرية   - اللبناين  اجلي�ش  قيادة  اأكدت   •

خميم داخل  الطوارئ  حي  يف  �سباحاً  املخابرات  ملديرية  تابعة  قوة  متّكنت  نوعية،   عملية 

.
عني احللوة، من توقيف الفل�سطيني عماد يا�سني، املعروف باأمي داع�ش يف املخيم املذكور”127

 Court of Justice of the European Union اأو�ست امل�ست�سارة يف حمكمة العدل الأوروبية  •

)CJEU( اإلينور �سارب�ستون Sharpston Eleanor باأنه ل بّد من اإزالة ا�سم حركة حما�ش من 

قائمة الحتاد الأوروبي اخلا�سة باملنظمات الإرهابية، وهو ما يتفق مع حكم �سابق، ملحكمة 

اأدنى يف الدرجة، اأظهر اأن اإبقاء حما�ش على القائمة هو نتيجة لأخطاء يف الإجراءات. واأفادت 

املحكمة يف بيان، باأن �سارب�ستون اأكدت اأن الحتاد الأوروبي “ل ميكن اأن يعتمد على حقائق 

اإليها  التي تخل�ش  القرارات  الإنرتنت، عو�ساً عن  ال�سحفية ومعلومات يف  املقالت  واأدلة يف 

.
ال�سلطات املخت�سة، يف دعم قرار يتعلق بالإدراج على القوائم”128

اجلمعة، 2016/9/23

يف  لالأ�رسى  ن�رسة  حا�سدة  جماهيية  م�سية  غزة  قطاع  �سمال  يف  حما�ش  حركة  نظمت   •

�سجون الحتالل، وتنديداً بقرار اخلارجية الأمريكية اإدراج القيادي يف احلركة فتحي حّماد 

من  الفل�سطينيني  الأ�رسى  حترير  اأن  امل�رسي  م�سي  النائب  واأكد  الإرهاب.  قوائم  �سمن 

“اأب�رسوا فاإن فرجكم لن يطول،  الأ�رسى:  �سجون الحتالل الإ�رسائيلي لن يطول، خماطباً 

وحتريركم اأمانة يف اأعناقنا”. و�سدد امل�رسي موجهاً حديثه لنتنياهو قائالً: “لن ترى جنودك 

.
اإل بتحرير اأ�رسانا”129

ا�ستغل رئي�ش احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو اجتماع اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف   •

نيويورك، للقاء روؤ�ساء دول اإفريقية. ويف جل�سة جمعته بنحو 15 من قادة دول اإفريقيا، قال 

نتنياهو: “اأنا اأوؤمن اأن با�ستطاعة اإ�رسائيل اأن تكون �رسيكة جيدة لكم، التكنولوجيا تغي كل 

�سيء، والتكنولوجيا لي�ست ات�سالت فقط، بل طّب وزراعة وتعليم، ونحن نريد م�ساركتكم 

“توجد لذلك اأهمية كبية جداً بالن�سبة لنا.  اأنه  التكنولوجيا التي منلكها”. واأ�ساف نتنياهو 

اإفريقيا هي قارة تنطوي على 54 دولة. اإن الإمكانية لتغيي توجهها ومعاملتها حيال اإ�رسائيل 

.
ت�سكل تغياً ا�سرتاتيجياً مبا يتعلق مبكانة اإ�رسائيل الدولية”130

لتنفيذ حّل  باإعالن مناق�سة  الإ�رسائيلية قامت  الدفاع  اأن وزارة  الإ�رسائيلي  اأفاد موقع وال   •

ت�سمح  واملناق�سة  غزة،  قطاع  مع  احلدود  طول  على  احلفر  حماولت  ملنع  متقدم،  هند�سي 
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جدران  وبناء  كبي،  عمق  على  والهند�سة  احلفريات  يف  املتخ�س�سة  العاملية  ال�رسكات  لدمج 

 .
131

خر�سانية �سميكة

بنيامني  الإ�رسائيلية  التقى رئي�ش احلكومة  اأنه  الأمريكي جون كيي  اأعلن وزير اخلارجية   •

نتنياهو يف نيويورك، على هام�ش اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، واأن هناك احتمالت للتو�سل 

لت�سوية ب�ساأن الق�سية الفل�سطينية خالل �سهرين. وقال كيي يف نهاية اللقاء اإن “قلقاً حقيقياً 

ينتابنا حول اأمن املنطقة، احلاجة لال�ستقرار وحماية اإ�رسائيل ودول حليفة اأخرى هو اأولوية 

اأنه ير�سخ  ا�ستغالل عالقتنا للدفع مبا نعتقد  اأن نتمكن من  ناأمل  ق�سوى للوليات املتحدة، 

.
اأمن اإ�رسائيل، ويعزز العالقات يف املنطقة”132

قالت اللجنة الرباعية الدولية، يف بيان لها، اإنها تعار�ش ب�سدة الن�ساط ال�ستيطاين الإ�رسائيلي   •

.
133

امل�ستمر، حمذرة من اأنه يهدد بتقوي�ش فر�ش حّل الدولتني مع الفل�سطينيني

ال�سبت، 2016/9/24

فيها  �ستجرى  القادمة  ال�سنة  اإن  م�سعل  خالد  حما�ش  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ش  قال   •

انتخابات داخلية للحركة و�سينتخب خاللها رئي�ساً للمكتب ال�سيا�سي، و�سيكون خالد م�سعل 

رئي�ساً �سابقاً. واأكد م�سعل على تاأثر احلركة بالتحولت التي اأفرزتها ثورات الربيع العربي، 

لكنه قال اإن مقاومتنا ذاتية ولي�ست مو�سمية، ول عالة على الظروف الإقليمية واإن كنا نتاأثر 

بها. وك�سف م�سعل اأن ما لدى حما�ش من �سالح للمقاومة اأ�سعاف اأ�سعاف ما كان �سابقاً، 

اأقر م�سعل باقرتاف  الداخلي،  ال�ساأن  2014. ويف  املاأكول يف �سنة  الع�سف  وما كان يف حرب 

يف  تواجدنا  اأثناء  فتح  حركة  يف  مركزية  ع�سو  “زارين  قائالً:  جتربتها،  يف  اأخطاء  حركته 

دم�سق، وقلت له، اأخطاأنا ملا ظننا اأن زمن فتح وىّل واأننا البديل، واأنتم اأخطاأمت عندما تعاملتم 

مع حما�ش باأنها ميكن اأن تر�سى بنظام الكوتة، واأنه ل حاجة لل�رساكة معها”. واأ�ساف: “لقد 

ا�ست�سهلنا اأن نحكم وحدنا. ظننا اأن ذلك اأمر مي�سور، واكت�سفنا اأن ذلك لي�ش �سهالً. نظرية 

البديل نظرية خاطئة، املنهج ال�سحيح هو ال�رساكة والتوافق”. وا�ستدرك: “وقعنا يف اأخطاء، 

لكننا حققنا منجزات، وقدمنا مناذج غي م�سبوقة يف خو�ش احل�سار واحلروب والبقاء قريباً 

“حما�ش ل تنفرد بقرار احلرب، وفتح ل تنفرد بقرار  اأن  اأثناء احل�سار”. وذكر  من �سعبك 

الت�سوية، ل برناجمي ول برناجمك، القرار ال�سيا�سي والن�سايل قرار وطني لكن لالأ�سف ل 

.
تطبيق لذلك”134

ك�سف رئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش النقاب عن توجه لعقد املوؤمتر العام ال�سابع   •

حلركة فتح قريباً جداً يف رام اهلل، لفتاً اإىل اأنه �سيعقب ذلك مبا�رسة انعقاد دورة عادية للمجل�ش 

.
135

الوطني الفل�سطيني
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اإنه من  نتنياهو، يف حوار �سحفي مع موقع وال،  بنيامني  الإ�رسائيلية  قال رئي�ش احلكومة   •

اخلطاأ اعتبار ال�ستيطان “اأ�سا�ش ال�رساع” اأو اأنه مينع التو�سل لت�سوية. ما مينع الت�سوية هو 

 .
الإ�رسار الفل�سطيني الراف�ش لالعرتاف بـ“اإ�رسائيل” “وطناً قومياً لليهود يف حدودهم”136

الأ�رسى  �سفوف  يف  مر�سية  حالة   1,800 هناك  اإن  واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  قالت   •

داخل �سجون الحتالل، منها 120 حالة خطية، من اجلرحى وامل�سابني واملعاقني وامل�سلولني 

.
137

وامل�سابني باأمرا�ش خبيثة وم�ستع�سية

لدى  غزة،  قطاع  �سكان  من  حجاج  �سبعة  الدويل  القاهرة  مبطار  الأمن  �سلطات  احتجزت   •

عودتهم من الأرا�سي املقد�سة، للتحقيق معهم يف اتهامات متعلقة بالإرهاب يف �سمايل �سيناء، 

 .
138

وفق م�سدر اأمني م�رسي واآخر ديبلوما�سي فل�سطيني

ك�سف موقع �سحيفة يديعوت اأحرونوت عن زيارة �رسية لـ“اإ�رسائيل” قام بها وفد مكون من   •

12 �سابطاً متقاعداً يف اجلي�ش الأردين، وا�ستمرت ثالثة اأيام انتهت يوم اجلمعة 2016/9/23. 

و�سملت الزيارة جولت يف مناطق خمتلفة، ولقاءات مع م�سوؤولني اإ�رسائيليني و�سباط كبار 

يف جي�ش الحتالل الإ�رسائيلي. و�سارك الوفد يف موؤمتر دويل عقد يف كلية اأكادميية يف مدينة 

.
139

نتانيا �سمال تل اأبيب حول احلفاظ على الطبيعة والبيئة يف �سفوف جيو�ش املنطقة

انتقد وزير خارجية الوليات املتحدة جون كيي ال�سيا�سة الإ�رسائيلية جتاه الفل�سطينيني، يف   •

نقا�ش مغلق لجتماع الدول املانحة لل�سلطة الفل�سطينية. كيي، وح�سب امل�ساركني يف النقا�ش 

يف نيويورك يوم الإثنني 2016/9/19، كان غا�سباً واأكرث من رفع �سوته معلناً اأن “اإ�رسائيل” 

اإذا كان املجتمع الدويل يريد منع  والفل�سطينيني ي�سيون باجتاه دولة واحدة وحرب، واأنه 

هذا الأمر، “علينا عمل �سيء الآن اأو اأن نخر�ش ونغلق اأفواهنا”. كما انتقد كيي الفل�سطينيني 

.
على خلفية ازدياد العمليات والتحري�ش �سّد “اإ�رسائيل”140

الأحد، 2016/9/25

لوفاته  اأدت  يا�رس ذياب حمدونة، بعد تعر�سه جللطة دماغية  الفل�سطيني  الأ�سي  ا�ست�سهد   •

.
141

على الفور داخل �سجن رميون الإ�رسائيلي

رئي�ش  نتنياهو،  لبنيامني  الأمريكية،  للرئا�سة  اجلمهوري  املر�سح  ترامب،  دونالد  تعهد   •

ال�سفارة  ونقل  لـ“اإ�رسائيل”،  عا�سمة  “املوحدة”  بالقد�ش  العرتاف  الإ�رسائيلية،  احلكومة 

ال�سيد  “اأقر  اإليها. وقال مكتب ترامب، عقب اجتماع يف برج ترامب:  اأبيب  الأمريكية من تل 

واأن  �سنة،   3,000 من  اأكرث  منذ  اليهودي  لل�سعب  الأبدية  العا�سمة  كانت  القد�ش  اأن  ترامب 

الوليات املتحدة، يف ظّل اإدارة ترامب، �ستقبل اأخياً تفوي�ش الكوجنر�ش ال�سادر منذ فرتة 
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لرتامب،  م�ست�سار  وبح�سب  اإ�رسائيل”.  لدولة  موحدة  كعا�سمة  بالقد�ش  بالعرتاف  طويلة 

حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  مع  اخل�سنة  اليد  “�سي�ستخدم  اإنه  لنتنياهو  ترامب  قال 

.
عبا�ش؛ لإجباره على �سجب العنف والإرهاب”142

قال الناطق با�سم فتح اأ�سامة القوا�سمي اإن ت�رسيحات رئي�ش املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش   •

“اإيجابية،   ،” “خطاأ باأنه  غزة  يف  باحلكم  احلركة  ا�ستفراد  فيها  و�سف  التي  م�سعل،  خالد 

وا�ستخال�ش للعرب، واعرتاف �سجاع من ال�سيد م�سعل باأن يقول يف الإعالم باأنهم اأخطاأوا”. 

 .
وقال اإن هذا “العرتاف باخلطاأ وا�ستخال�ش العرب، واإن كان متاأخراً، هو �سيء اإيجابي”143

اأي  خطورة  من  �سحفي،  ت�رسيح  يف  زهري،  اأبو  �سامي  حما�ش  حركة  با�سم  الناطق  حّذر   •

زيارات اأو ن�ساطات لأي �سخ�سيات اأو وفود عربية اأو اإ�سالمية تطبيعية مع “اإ�رسائيل” مهما 

كان مربرها. واأ�سار اأبو زهري اإىل اأن العديد ممن زاروا فل�سطني ات�سلوا بالحتالل والتقوا 

مع قياداته، الأمر الذي يعك�ش خطورة هذه الزيارات، واأثرها يف ت�سكيل جمموعة من املثقفني 

.
144

املتاأثرين بالحتالل واملروجني للتطبيع معه

بنيامني  الوزراء  “رئي�ش  اإن  ال�سهيوين،  املع�سكر  من  الكني�ست  ع�سو  ليفني،  ت�سيبي  قالت   •

حتقق  اأن  ميكن  حقيقية  ملفاو�سات  تف�سي  خطوات  لأي  لالمتثال  م�ستعد  غي  نتنياهو 

ال�سالم”. وراأت ليفني، يف لقاء مع القناة العربية الثانية، اأنه من املمكن اتخاذ خطوات معينة 

على  حقيقية  فر�سة  توجد  ل  اأنه  هي  امل�سكلة  لكن  الأمن،  ي�رس  ل  مبا  الفل�سطينيني  ل�سالح 

.
145

الطاولة ب�سبب تعنت الطرفني، خ�سو�ساً اأن نتنياهو ي�ستعد لذلك لكنه ل يريد اأن ينفذ

ك�سفت نقابة ال�سحفيني الفل�سطينيني اأن 16 �سحفياً فل�سطينياً قتلوا على الأرا�سي ال�سورية   •

.
منذ بداية الأزمة يف �سنة 1462011

لنِي” ت�رسيباً �سوتياً جديداً، يت�سمن حواراً هاتفياً بني كل من اللواء وائل  بثت ف�سائية “مكمِّ  •

املف�سول  القيادي  وبني  امل�رسية،  املخابرات  جهاز  يف  الفل�سطيني  امللف  م�سوؤول  ال�سفتي، 

من حركة فتح حممد دحالن، يعود اإىل �سهر حزيران/ يونيو 2016؛ وي�سف ال�سفتي رئي�ش 

ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ش باأنه مل يعد قادراً على الإدراك والتفكي ول الرتكيز، واأن 

همه بالكامل هو البقاء يف ال�سلطة. وقال ال�سفتي: “الذين مل يتمكن عبا�ش من احتوائهم باتت 

.
147

مواقفهم اأقرب اإىل حما�ش”، م�سياً اإىل اأن “عبا�ش ِم�ْش عارف ِيلِْم”، يف اإ�سارة اإىل ف�سله

القدم  لكرة  الدويل  اإن الحتاد  فيه  قالت  اأ�سدرت منظمة هيومن رايت�ش ووت�ش بحثاً جديداً   •

)الفيفا( )Fédération Internationale de Football Association )FIFA يرعى مباريات 

من  قانوين  غي  ب�سكل  انتزعت   ٍ اأرا�ش على  الغربية،  بال�سفة  الإ�رسائيلية  امل�ستعمرات  يف 

ترعاها  التي  والأن�سطة  الألعاب  جميع  بنقل  الفيفا  الدولية  املنظمة  وطالبت  الفل�سطينيني. 



413

�أيلول/ �سبتمرب 2016

“اإ�رسائيل”. كما اأو�ست هيومن رايت�ش ووت�ش احلكومة الإ�رسائيلية باإزالة  اإىل داخل  الفيفا 

.
148

م�ستعمراتها املدنية من ال�سفة الغربية املحتلة

دعت جمموعة بارزة من املثقفني والروائيني وال�سينمائيني اليهود الأمريكيني احلا�سلني على   •

جوائز يف الأدب والكتابة والثقافة، يف ر�سالة لها موجهة اإىل حمرري جملة مراجعة نيويورك 

يف امل�ستعمرات  من  ي�سدر  ما  كل  مقاطعة  اإىل   ،New York Review of Books  للكتب 

.
149

ال�سفة الغربية

الإثنني، 2016/9/26

يف  املحلية  النتخابات  ب�ساأن  فتح  حركة  من  للقانون  خمالفاً  عر�ساً  حما�ش  حركة  رف�ست   •

ال�سفة الغربية وقطاع غزة. حيث اأكد الناطق با�سم حما�ش حازم قا�سم اأن فتح عر�ست تنازل 

حركته عن قائمة خانيون�ش مقابل تنازلها عن قائمة طولكرم يف ال�سفة الغربية، وبناء على 

2016/10/8. و�سدد قا�سم  ذلك اإجراء النتخابات بعد �سهر من موعدها الذي كان مقرراً يف 

على اأن “النتخابات لها م�سارات وقنوات قانونية ود�ستورية حمددة وفقاً للقانون والد�ستور 

.
واللوائح، بالتايل هي غي خا�سعة لالعتبارات احلزبية ول ال�سفقات ال�سيا�سية”150

ال�سعبية يف فل�سطني،  املقاومة  الع�سكري للجان  الدين، اجلناح  النا�رس �سالح  األوية  ك�سفت   •

النا�رس  األوية  وعر�ست  عالية”.  تدميية  بقوة  “يتميزان  جديدين  �ساروخني  عن  النقاب 

.
151

�سالح الدين ال�ساروخني خالل عر�ش ع�سكري اأقامته يف مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة

دعا وزير الرتبية والتعليم الإ�رسائيلي نفتايل بينت، خالل حوار مع اإذاعة “�سوت اإ�رسائيل”،   •

على  الإ�رسائيلي”  القانون  “فر�ش  اأجل  من  الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات  ا�ستغالل  اإىل 

ومعاليه  اأريل  م�ستعمرتي  مثل  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف  اليهودية”  “املناطق  اأ�سماها  ما 

.
152

اأدوميم

نفذ اأكرث من �ستة اآلف اأ�سي فل�سطيني يف �سجون الحتالل الإ�رسائيلي اإ�رساباً مفتوحاً عن   •

.
153

الطعام، احتجاجاً على ا�ست�سهاد الأ�سي يا�رس حمدونة، ب�سبب الإهمال الطبي املتعمد

الفل�سطيني،  ال�سحفي  مع  الت�سامن  يوم  يف  لها  بياٍن  يف  ال�سحفيني،  دعم  جلنة  قالت   •

يف القد�ش  انتفا�سة  منذ  ال�سحفيني  بحق  اإ�رسائيلياً  انتهاكاً   489 من  اأكرث  ر�سدت   اإنها 

ت�رسين الأول/ اأكتوبر 2015 حتى اآب/ اأغ�سط�ش 2016، �سمل 174 انتهاكاً يف الأ�سهر الثالث 

.
الأخية من �سنة 2015، و315 انتهاكاً منذ بداية 1542016

وّقعت الأردن و“اإ�رسائيل” اتفاقية ت�ستورد مبوجها الأوىل الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان   •

The Leviathan gas field البحري ل�سالح �رسكة الكهرباء الوطنية الأردنية. وذكرت اإذاعة 
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الغاز، على   من 
3
45 مليار م الأردن بنحو  ال�سفقة تن�ش على تزويد  اأن  اإ�رسائيل”  “�سوت 

.
155

مدار 15 عاماً، بقيمة اإجمالية تبلغ 10 مليار دولر اأمريكي

ق�سى الالجئ الفل�سطيني فوؤاد علي من�سور، من �سكان خميم اليموك لالجئني الفل�سطينيني   •

حتت التعذيب يف �سجون النظام ال�سوري، وذلك بعد اعتقال دام اأكرث من عام. وكانت جمموعة 

ق�ست  فل�سطينية  �سحية   452 �سابق  وقت  يف  وّثقت  قد  �سورية  فل�سطينيي  اأجل  من  العمل 

.
156

حتت التعذيب يف �سجون النظام ال�سوري، بينهم الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن

الثالثاء، 2016/9/27

حما�ش  حركة  باأن  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  يف  تقديرات  هناك  اأن  الإ�رسائيلي  وال  موقع  ك�سف   •

�ستغي ا�سرتاتيجيتها يف احلرب القادمة مع “اإ�رسائيل”، و�ستنقل املعركة اإىل داخل حدودها، 

وذلك عرب ت�سلل جماعات من قوات النخبة التابعة للجناح الع�سكري للحركة، على الدراجات 

النارية عن طريق الأنفاق الهجومية، وذلك بهدف الو�سول للتجمعات ال�سكانية الإ�رسائيلية 

ب�رسعة، يف ظّل توقع “اإ�رسائيل” اإمكانية اأن حتاول عنا�رس حما�ش الت�سلل لـ“اإ�رسائيل” من 

.
157

خالل البحر، م�ستخدمة الدراجات املائية

قطر  يف  امل�سوؤولني  مع  تت�ساور  حركته  اأن  فتح،  حركة  با�سم  املتحدث  عيطة،  اأبو  فايز  اأعلن   •

امل�ساحلة  ملف  يف  بحثه  مّت  ما  ل�ستكمال  حما�ش،  حركة  مع  جديد  لقاء  موعد  لتحديد 

للقاء  جديدة  جل�سة  لعقد  قطر  من  ر�سمية  دعوة  تلقت  فتح  اإن  عيطة  اأبو  وقال  الفل�سطينية. 

الإخوة يف حركة حما�ش، مو�سحاً اأنه مل يتم حتى اللحظة التفاق على موعد ا�ستكمال لقاءات 

.
158

امل�ساحلة

برئا�سة  اهلل،  رام  مدينة  يف  الرئا�سة  مبقر  لها،  اجتماعاً  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  عقدت   •

الفل�سطينية  ال�ساحة  على  والأو�ساع  ال�سيا�سية  التطورات  خالله  ناق�ست  عبا�ش،  حممود 

نبيل املركزية  جلنتها  ع�سو  فتح،  حركة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال  جوانبها.  خمتلف   من 

فتح  حلركة  �سواء  العام،  ال�ستنها�ش  يف  ال�ستمرار  اأهمية  على  اأكدت  اللجنة  اإن  ردينة،  اأبو 

اأم للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ب�سكل عام، م�سياً اإىل القرار ب�رسورة عقد املوؤمتر ال�سابع 

حلركة فتح، واإجراء انتخابات للمجل�ش الوطني الفل�سطيني قبل نهاية ال�سنة احلالية، واإجراء 

.
159

انتخابات رئا�سية وت�رسيعية

قال ممثل حركة حما�ش يف لبنان علي بركة اإن مو�سوع ال�سالح الفل�سطيني يف لبنان مّت بحثه   •

�سابقاً مع اجلانب اللبناين، و�سدرت مقررات ب�ساأنه عن طاولة احلوار اللبناين يف �سنة 2006، 
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املخيمات  خارج  ال�سالح  ملف  معاجلة  مقابل  لبنان  يف  الفل�سطيني  للو�سع  �ساملة  مبقاربة 

املخيم  ت�ستخدم  باأن  جهة  لأي  ن�سمح  لن  “اأننا  على  بركة  و�سّدد  املخيمات.  داخل  و�سبطه 

ل�رسب ال�سلم الأهلي يف لبنان، اأو اأن يتحول املخيم اإىل �ساحة لت�سفية احل�سابات”، داعياً اإىل 

.
“مقاربة �ساملة مللف الوجود الفل�سطيني يف لبنان”160

خالل  قوله  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ش  عن  اإ�رسائيل”  “�سوت  اإذاعة  نقلت   •

اإن دولً  العربية”،  ال�سنة  “راأ�ش  الليكود مبنا�سبة قرب حلول عيد  لن�سطاء حزب  اأقيم  حفل 

يف ال�رسق الأو�سط “باتت تدرك اأن اإ�رسائيل لي�ست عدوها بل حليفتها �سّد اإيران وداع�ش”. 

اأو بالأحرى مع من يريد  الفل�سطينيني  اإىل ال�سالم مع  “هذا �سي�ساعدنا يف التو�سل  م�سيفاً: 

.
ال�سالم منهم”161

يبلغ  الدولة  �سكان  “عدد  اأن  له،  تقرير  يف  الإ�رسائيلي،  املركزي  الإح�ساء  مكتب  ذكر   •

املا�سي،  العام  عن  األفاً   173 مبقدار  زيادة  يعني  ما  ن�سمة،  األف  و585  ماليني  ثمانية 

ً حاليا يبلغ  اليهود  املقيمني  “عدد  فاإن  املعطيات،  وبح�سب   .”%2 بن�سبة  زيادة   اأو 

ال�سكان  اأما  ال�سكان،  جمموع  من   %74.8 ي�سكلون  �سخ�ش،  األف  و419  ماليني  �ستة 

جمموع  من   %20.8 ن�سبته  ما  ي�سّكلون  األفاً،  و786  مليوناً  عددهم  فيبلغ  العرب، 

ديانات  اأبناء  اأو  مل�سيحيني  هو  األفاً،   380 الباقي  “العدد  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار  ال�سكان”. 

“اإ�رسائيل” ت�سم  اأن  الإ�رسائيلية”. مع مالحظة  العرب يحملون اجلن�سية  اأخرى من غي 

اأبناء �رسقي القد�ش )التي هي جزء من ال�سفة الغربية( اإىل اأعداد �سكانها، بعد اأن �سمتها 

.
162

كيانها اإىل  ر�سمياً 

قال مركز بت�سيلم الإ�رسائيلي اإن �رسكة ميكروت الإ�رسائيلية قل�ست يف مطلع حزيران/ يونيو   •

الفل�سطينية �سمال  البلدات  التي تزودها لعدد من  املياه  2016 )خالل �سهر رم�سان(، كمية 

خطي  نق�ش  من  تعاين،  تزال  وما  ال�سيف،  طيلة  عانت  البلدات  هذه  اأن  اإىل  م�سية  ال�سفة، 

“تنتهج هذه ال�سيا�سة كل �سيف، بدرجات  “اإ�رسائيل”  يف املياه. وجاء يف تقرير لبت�سيلم اأن 

متفاوتة، وتفر�ش على ع�رسات اآلف الأ�سخا�ش الكتفاء بكمية من املياه ل تلبي احتياجاتهم 

.
163

الأ�سا�سية

قّدم امل�رسح الوطني الرنويجي اعتذاره لل�سعب الفل�سطيني عن تعاونه يف ال�سابق مع امل�رسح   •

با�سم  املتحدثة  ودعت  امل�رسح.  هذا  مع  تعاونه  وقف  وقرر   ،Habima هابيما  الإ�رسائيلي 

امل�رسح  لتحذو حذو  الأوروبية  امل�سارح  الرنويجي، يف �رسيط م�سور، كل  الوطني  امل�رسح 

.
164

الرنويجي
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الأربعاء، 2016/9/28

اأن  الفل�سطينية،  ال�سحة  الفل�سطيني ووزارة  الأحمر  الهالل  اإح�سائية وثقتها جمعية  ُتظهر   •

اإجمايل عدد الفل�سطينيني الذين قتلوا بال�سفة الغربية وقطاع غزة، بنيان اإ�رسائيلية، خالل 

عّراب  واأ�سارت  فل�سطينياً.   238 بلغ   2016/9/20 وحتى   2015/10/3 بني  الواقعة  الفرتة 

57 طفالً  ُفقهاء، املتحدثة با�سم جمعية الهالل الأحمر، لوكالة الأنا�سول، اأن من بني القتلى 

و16 �سيدة.

ويف املقابل، فقد ُقتل 40 اإ�رسائيلياً، وجرح 458 على يد فل�سطينيني، خالل الفرتة ذاتها، ح�سب 

.
165

اإح�سائيات ن�رستها جنمة داود احلمراء )جلنة الإ�سعاف الإ�رسائيلية الر�سمية(

.
166

تويف الرئي�ش الإ�رسائيلي ال�سابق �سمعون بييز عن عمر ناهز الـ 93 بعد �رساع مع املر�ش  •

الإ�رسائيلي  الرئي�ش  لعائلة  تعزية  برقية  عبا�ش  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  بعث   •

�سمعون بييز، معزياً بوفاته. وعرّب عبا�ش، يف برقيته، عن حزنه واأ�سفه، واأ�سار اإىل اأن بييز 

“�سالم” ال�سجعان مع الرئي�ش الراحل يا�رس عرفات، ورئي�ش الوزراء  كان �رسيكاً يف �سنع 

اإ�سحق رابني Yitzhak Rabin، كما بذل جهوداً حثيثة للو�سول اإىل “�سالم” دائم منذ اتفاق 

.
167

اأو�سلو وحتى اآخر حلظة يف حياته

قالت حركة حما�ش اإن �سمعون بييز مات قبل اأن ُيحاكم وفق العدالة الدولية، على ارتكابه   •

ال�سماح لأيٍّ  اإىل عدم  با�سم حركة حما�ش حازم قا�سم  الناطق  الإن�سانية. ودعا  جرائم �سّد 

الدولية.  للمحاكم  بتقدميهم  والإ�رساع  الإن�سانية،  العدالة  من  بالهروب  الحتالل  قادة  من 

واأ�ساف اأن بييز هو اأحد القادة املوؤ�س�سني لدولة الحتالل، والذي ت�سبب بت�رسيد املاليني 

.
168

من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني يف اأ�سقاع الأر�ش

اأعلن ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام الأحمد اأنه مّت حتديد 2016/10/29 يوماً لإنهاء   •

.
169

اللجنة التح�سيية للموؤمتر ال�سابع للحركة ا�ستعداداتها لعقد املوؤمتر

التي  احلركة  لقيادات  موجه  بيان  يف  دحالن،  حممد  فتح  حركة  من  املف�سول  القيادي  اأعلن   •

با�رست �سل�سلة اجتماعات يف رام اهلل يوم الثالثاء 2016/9/27، عن اإرجاء اجتماع “ت�ساوري” 

لأن�ساره كان دعا اإليه يف القاهرة. واأو�سح دحالن اأن اإرجاء اجتماع القاهرة يهدف “لإعطاء 

الفتنة  دعاة  على  الفر�سة  و“لتفويت  ال�سفة،  يف  فتح  قيادات  لجتماعات  كاملة”  الفر�سة 

.
الكارهني لوحدة فتح واأ�سحاب الأجندات اخلا�سة”170

قال وزير الطاقة الإ�رسائيلي يوفال �ستاينتز، يف موؤمتر �سحفي عقب قمة ثالثية مع نظييه   •

للغاز  م�سدرة  دولة  اأ�سبحت  بالده  اإن  اأثينا،  اليونانية  بالعا�سمة  والقرب�سي  اليوناين 

.
171

الطبيعي بعد التفاقية التي اأبرمتها مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولر قبل يومني



417

�أيلول/ �سبتمرب 2016

اإ�رسائيلي  نقلت �سحيفة معاريف العربية، على موقعها الإلكرتوين، عن م�سوؤول ع�سكري   •

اإنه “يتوقع اأن ي�ستكمل بناء اجلدار الذي يجري بناوؤه يف عمق الأر�ش ملواجهة اأنفاق حما�ش 

الهجومية، يف غ�سون ب�سعة اأ�سهر”. واأ�ساف ال�سابط الذي رف�ش الك�سف عن هويته، اإنه 

.
172

�سيتم اإغراق اأجزاء كبية على طول 60 ميالً من احلدود مع قطاع غزة، لتدمي الأنفاق

عدد  اإجمايل  اإن  له،  تقرير  يف  )اأوت�سا(،  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب  قال   •

املن�ساآت التي دمرت اأو �سودرت من ِقبل ال�سلطات الإ�رسائيلية يف ال�سفة الغربية منذ بداية 

اأي   ،2015 �سنة  كامل  مع  باملقارنة   %60 بن�سبة  زيادة  ميثل  وهذا   ،878 اإىل  ارتفع   2016

اأكرب عدد من املن�ساآت التي ُت�ستهدف يف �سنة كاملة منذ �سنة 2008، عندما بداأ مكتب تن�سيق 

.
173

ال�سوؤون الإن�سانية بالتوثيق املنهجي لهذه الظاهرة

من�ساآت  من   %40 اإغالق  مّت  اأنه  الإ�رسائيلية  املياه  �سلطة  ت�سمى  ما  عر�ستها  معطيات  بينت   •

.
174

ا�ستخراج مياه ال�رسب يف “اإ�رسائيل”، خالل اأقل من عقدين، ب�سبب التلوث

اخلمي�س، 2016/9/29

الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش  طلب  على  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي  احلكومة  رئي�ش  وافق   •

قيادات  اأربعة  م�ساركة  الطلب  وي�سم  بييز،  ت�سييع  مرا�سيم  يف  امل�ساركة  عبا�ش  حممود 

.
175

فل�سطينية لعبا�ش يف املرا�سيم اجلنائزية

دانت حركة حما�ش تعزية رئي�ش ال�سلطة حممود عبا�ش بوفاة رئي�ش دولة الحتالل ال�سابق   •

ذلك  �سحفي،  ت�رسيح  يف  زهري،  اأبو  �سامي  احلركة  با�سم  الناطق  وراأى  بييز.  �سمعون 

ا�ستخفافاً بدماء ال�سهداء ومعاناة ال�سعب الفل�سطيني. واأكدت احلركة اأن ال�سعب الفل�سطيني 

قانا وغيها من  ارتكب جمزرة  الذي  )�سمعون بييز(  املجرم  لرحيل هذا  بالرتياح  ي�سعر 

قرار  عن  الرتاجع  اإىل  عبا�ش  احلركة  دعت  كما  الفل�سطيني.  ال�سعب  بحق  واجلرائم  املجازر 

امل�ساركة يف ت�سييع املجرم بييز. واأكد اأبو زهري اأن مثل هذه اخلطوة �ستوفر غطاًء لالأطراف 

 .
176

الأخرى للهرولة ال�سيا�سية

اإن الرئي�ش الإ�رسائيلي ال�سابق �سمعون  قال ع�سو الهيئة القيادية حلركة فتح يحيى رباح،   •

قناة عرب  ت�رسيح  يف  رباح،  واأ�ساف  �سالم”.  ورجل  حمورية  �سخ�سية  “كان   بييز 

فران�ش 24، اأن بييز خدم “ال�سعب الإ�رسائيلي”، ويتمتع بالحرتام لدى ال�سعب الفل�سطيني، 

التفاق  يف  باملنطقة،  ال�سالم  �سنع  يف  م�ساركته  هي  حياته  يف  حمطة  “اأهم  اأن  على  و�سدد 

.
الفل�سطيني الإ�رسائيلي”177
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�سيب ثالثة اآخرون، اإثر انفجار �ساروخ من خملفات الحتالل 
ُ
ا�ست�سهد �ساب فل�سطيني، واأ  •

 .
178

يف قطاع غزة، يف اأثناء حماولة تفكيكه، واأعلنت كتائب الق�سام اأن ال�سهيد اأحد جماهديها

ن�رس  بييز،  �سمعون  ال�سابق  الإ�رسائيلي  الرئي�ش  وفاة  على  عربي  ر�سمي  تعليقٍ  اأّول  يف   •

وزير خارجية البحرين خالد بن اأحمد اآل خليفة، تغريدًة عرب موقع تويرت، قال فيها: “ارقد 

ب�سالم اأيها الرئي�ش �سمعون بييز، رجل حرب ورجل �سالم ل يزال �سعب املنال يف ال�رسق 

.
الأو�سط”179

 Union of European Football Associations القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد  فر�ش   •

 Celtic �سيلتيك  نادي  على  دولر(   11,241 )نحو  يورو  اآلف  ع�رسة  غرامة   )UEFA(

الإ�سكتلندي ب�سبب رفع م�سجعيه لالأعالم الفل�سطينية خالل اللعب يف دوري اأبطال اأوروبا 

.
لكرة القدم اأمام هبوعيل Hapoel بئر ال�سبع، خالل اآب/ اأغ�سط�ش 1802016

نعت منظمة التحرير الفل�سطينية منر حماد، امل�ست�سار ال�سيا�سي لرئي�ش ال�سلطة الفل�سطينية،   •

اللبنانية بيوت، بعد �رساع  73 عاماً يف العا�سمة  2016/9/29، عن عمر ناهر  الذي تويف يف 

مع مر�ش ع�سال. و�سغل حماد من�سب امل�ست�سار ال�سيا�سي للرئي�ش الراحل يا�رس عرفات، 

ومن�سب امل�رسف العام على املوؤ�س�سة الإعالمية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية منذ �سنة 2008، 

.
وكذلك من�سب �سفي فل�سطني يف اإيطاليا حتى �سنة 1812007

اجلمعة، 2016/9/30

الع�سكري  قلنديا  حاجز  عند  طعن  عملية  يف  متو�سطة  بجراح  الحتالل،  جنود  اأحد  اأ�سيب   •

.
182

�سمال القد�ش املحتلة، فيما اأعدمت قوات الحتالل ميدانياً منفذ العملية

وفود  وبينها  العامل،  دول  من  ر�سمياً  وفداً  ت�سعون  من  اأكرث  الإ�رسائيلي  الكيان  اإىل  توافد   •

ر�سمية عربية كان اأبرزها الوفد الفل�سطيني برئا�سة الرئي�ش حممود عبا�ش، حل�سور جنازة 

.
183

الرئي�ش الإ�رسائيلي ال�سابق �سمعون بييز

مني  وقال  بييز،  �سمعون  بجنازة  عبا�ش  حممود  الرئي�ش  م�ساركة  عن  فتح  حركة  دافعت   •

اأمام  “اإننا  فتح:  حلركة  والتنظيم  التعبئة  مفو�سية  يف  الإعالمية  اللجنة  رئي�ش  اجلاغوب، 

اإدراكها  الرئي�ش وم�ساركته للجنازة، يتوجب علينا كفل�سطينيني  اأهمية �سيا�سية يف ح�سور 

للعامل،  قوية  فل�سطينية  �سالم  ور�سالة  اأبعاد  من  امل�ساركة  هذه  خلف  يقف  ما  �سعيد  على 

فل�سطني دولة  موقف  اأهمية  بكل  الدويل  املجتمع  فيها  يراقب  التي  اللحظات  هذه  يف   حتديداً 

.
امل�سوؤول”184
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على  العتداء  �سحايا  لذوي  كتعوي�سات  دولر  مليون   20 تركيا  اإىل  “اإ�رسائيل”  دفعت   •

يف اأبيب  وتل  اأنقرة  بني  م�سبق  تفاهم  مبوجب  وذلك   ،2010/5/31 يف  مرمرة  مايف   �سفينة 

.
185

هذا ال�ساأن

الدينية  لل�سوؤون  الفل�سطيني  الرئي�ش  وم�ست�سار  ال�رسعيني،  فل�سطني  ق�ساة  قا�سي  دافع   •

والعالقات الإ�سالمية، حممود الهبا�ش، عن م�ساركة حممود عبا�ش على راأ�ش وفد مو�سع من 

ال�سلطة، يف جنازة �سمعون بييز، وقال اإن الر�سول حممد ] كان �سي�سارك بهذه اجلنازة، 

.
186ً

لو كان حيا
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