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صابة جند .1  ي إسرائيلي في عمليتي طعن في الخليلاستشهاد ثالثة فلسطينيين وا 
، عن  نننبيها ا ياليالنا ت، م  نيانننا ، اداشن با منن ، 20/9/2016صحيفة األيـام، رام هللا، نشرت 

جراء إنالق قنيات ا تناالا الننار عما ننا هنبد هنارب، قنر  التنرد ا هرااانند  ند الهمنبم الةبانن  هنبانن  
المذا  معبن نا جنيب ا تاالا، اننا: الشنا  ن ننب جنانا  الخماا. يم ابت يزارم الصت  هأ  الش ابا 

 عانًا(. 17عانًا(، ياه  عنه الفاى منار جناا الرجهد ) 21الرجهد )
يقاا ش يب عاا : إ  قيات ا تاالا النانرالزم قر  الترد، منمةنت الرصناص صني  الشناها ، هنزعد 

 انا اداشن ب اخخنر نانأثرًا هجريتنه  نتايلا نا نع  جنيب، نا مبى إلى اداش اب متبانا عمى الفير،
هعب نتي ثالث داعات. يهتد  رياان  الشنرن  ا دنراياما ، مثنار الشناها  الشناليا لنبى اقاراه ننا نن  
تاجز إدرايامد  د الترد ا هراااند،  نم  نن نا تر  التنبيب الانتند جانهنًا لافااشن نا، لالن ننا لند 

ت  متنبانا دنالانًا، يتنايا نعن  الةنيات الاند ربت اداجاها. يعنبنا اقانر  تنر  التنبيب نن ننا، دن
هنننقنالق الننننار عمانننه، يبعنننت الثننناند إلنننى ا هاعننناب تانننى   اصنننا  هنننأذى، لالننن  الثننناند دنننت  دنننالانًا 
يتايا نع  شرند قاد هفاح النار هااجااه ماضًا. يقالت الشرن : إ  متب عناصنراا أمصنا  هجنرا  

 خفاف  لمغاا   د ابهأ.
عشرات ن  النياننا  ياالناذ النبار  هتا ت اخانناق خنالا النياج نات  د غضي  ذلا، مصا  ال

الانند انننبلعت ننن  قننيات ا تنناالا ا دننرايامد هنياقنن  نافرقنن  ننن  نباننن  الخماننا،  نند معةننا  اداشنن اب 
 النيانَنا  الرجهد.

، عنن  نرادننمه متنننب برايشنن ، م  قننيات ا تنناالا ا دننرايامد، 20/9/2016، 48موقــع عــرب يجنناء  نند 
 عبنت  اًى قر  نبان  الخماا، صها  الايد، الثالثاء، هزعد نتايلاه انفاذ عنما  نع .م 

يقالننت نصننابر صننتا اا  إ  الفاننى اقاننر  ننن  ناجننر قننر  ندننةن رمدننه،  نند همننبم هننند نعنناد، يادنناا 
 دالاانه لنع  متب جنيب ا تاالا إ  من د منمةيا النار عماه يمربيه ش اًبا.

عاننا(، نالن   ند الصنت الاادن  ا دادند نن  همنبم  16عهب صهح نراارم )يالش اب اي الفاى عادى 
هند نعاد شرقد الخماا. يقاا ش يب عاا  إ  ا تاالا انرا الشن ار نراانرم اننزت يقاًنا ننيااًل، يننن  
دننعا ه. ياننأاد إعننباد الشننا  الاننيد، هعننب إعننباد شنناهاا   ال ننالا ا تنننر الفمدننناند ننن  اليصننيا إلاننه ياي

  الخماننننا، معننننبد ا تنننناالا ا دننننرايامد، مننننن  ا ثنننننا ، شنننناها   مدننننناناا ، هننننزعد آخننننرا   نننند نباننننن
 نتايلا نا انفاذ عنما  نع   د الترد ا هراااند الشرات، هالخماا.
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 العمالء والجواسيس الفلسطينيون.. عين إسرائيل الثالثةعرض كتاب لمركز الزيتونة:  .2
ات يا داشارات  د هاريت الاا  جباب صبر ع  نرالز الزااين  لمبراد: تد  اهتاص عرض

هعنيا  أالعنالء يالجيادا  الفمدناناي : عا  إدراياا الثالث أ، اانايا نتاي ت ا تاالا ا درايامد 
  خاراق النجان  الفمدناند  د الضف  الغرها  يقناع غزم، ن  خالا زرع العنالء ياجناباد.

ظياار عمى النداج الفمدناند، عمى الصعاب اشالا الالاا  نتايل  جبابم لف د إتبى مخنر ال
ا نند يالداادد يا جاناعد، هاعاهاراا نا ازاا مالثر مبيات ا تاالا  اعما   د اليصيا لمةاابات 
يالاليابر الداادا  يالعدالرا  لمنةاين  الفمدنانا ، دياء ها غاااا مد ا عاةاا، ي د جن  النعمينات 

فمدناناا ، الانازاع ا عارا ات ن  ا درى مي الشت عنماات الاد اعانب عما ا  د ترهه ضب ال
النةاين ، مي تاى التصيا عمى الافاصاا النابانا  الاد اتااج ا خالا مي عبيا  مي عنما  

 عدالرا .
يعمى الرغد ن  خنيرم اذه الظاارم،  ق  عبب البرادات الاد انايلا ا نا ازاا نتبيبا يقاصرا ع  

يانه ا، ين  انا اهرز مانا  اذه البراد ، الاد معباا الهاتث متنب تانب ا تان  ه ا ن  نخامت ج
الهااايي، يالاد اد  د مصم ا ردال  ناا ه ا الالاا  ش ابم الناجداار ن  جانع  النجا  اليننا  

  د ناهم .
صفت  ن  الةن  النايدن، ياضد مرهع   صيا، اهبم هاةباد لنت  ااراخا   192اة  الالاا   د 

ع  الجيادا  الفمدناناا  يالاجد  ا درايامد عمى الفمدناناا  زن  ا تاالا الهراناند، نيجزم 
ثد اانايا مدها  الاخاهر لصالح ا تاالا ا درايامد يبيا عه، ييدايا اجناب الجيادا  ياأاام د 

الا، يالافا  الاياصا نع د، نريرا هنناقش  الن اد الناعببم الاد انفذاا الجيادا  لصالح ا تا
يمشالاا اعانا الفمدناناا  يا دراياماا  ن  الجيادا ، يانا اء هاةباد عبب ن  ا دانااجات 

 يالايصاات.
 العنيا : العنالء يالجيادا  الفمدناناي .. عا  إدراياا الثالث -
 النؤلت: متنب تانب الهااايي-
 صفت  192عبب الصفتات: -
 هاريت –ات الناشر: نرالز الزااين  لمبرادات يا داشار -
 2016النهع : ا يلى، -

 العمالء والجواسيس خالل االحتالل البريطاني
تنا ميا  صيا الالاا  عنيا  ألنت  ااراخا  ع  الجاديدا  ينف ين اأ، يلال  الالاا   د ياق  
ا نر اداعرض  اه هقاجاز شباب ظ ير الجيادا  الفمدناناا  خالا زن  ا تاالا الهراناند 
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إلى م  إتبى مهرز ن ان د الانت اأجاج الخال ات يالفا  ها  العايالت الفمدنانا   لفمدنا ، نشارا
النانا د ، ياشياه صيرم الثيار، ياغاااا قابم  صايا النةاين ، إلى جان  عنم د الدنادرم د ميا 

 ادرا  ا راضد الفمدنانا  لمهراناناا  يالا يب.
اجددد لمص اان  عمى الفمدناناا  خالا ا تاالا النا انايا الالاا   د اذا الفصا هباا  النشان ال

الهراناند، نيضتا م  اذا النشان رالز  د اما النرتم  عمى منرا : النعمينات الاد انالن د ن  
 ا دااالء عمى ا راضد الفمدنانا ، يجن  النعمينات ع  النةاينا  لمنشريع الص ايند.

 
 فهم الدوافع واألسباب

يا الالاا  ا تان  ها دها  يالبيا   الاد اؤبي هالشخص إلى العنال  اتايا الالاا   د ثاند  ص
يالجاديدا ، ياداعب عمى ادانرار اذه الظاارم، نةدنا إاااا إلى ثالث   يات مي عيانا ريادا : 
ميل ا العيانا ا داعبابا  مي الالانن ، الاد اراهن هخمفا  الفرب ينشأاه يعالقاه هيالباه يمقرانه. منا 

الثانا   اضد العيانا الن اي  مي النعززم، ياد نيجيبم  د هاي  الفرب ياؤثر  اه، الالظريت  الفي 
النابا  يا درا  ينعانم  العايم  لمفرب. يآخراا  ي  العيانا الضاغن  مي النعجم ، ياد الضغين 

 النزنن  الاد ااعرض ل ا الفرب ياافاعا ن  صفااه يدنااه الباخما .
ا دها  النهاشرم يغار النهاشرم الاد قب اؤبي إلى يقيع الفرب  د العنال   د  ياجنا الالاا  مهرز

دهها مداداا، قب ااباخا  انا هان ا، اهبم هضعت التصان  الذااا  لمفرب باناا يمخالقاا يينناا،  12
نداش با  د اذا الدااق هالالد لمريا  الداهق لمشاهاا، اعةي  هاري، اذالر  اه م  اليازع الباند 
لبى الشها  الفمدناناا  اعب متب مهرز العةهات الاد اتيا بي  اجناب العنالء. النا اشار الالاا   د 
الدااق نفده إلى م  الفداب ا خالقد اي متب نباخا الدةين ا نند الاد قب اداغم ا ا تاالا 

 لاجناب العنالء.
اد الشخصد ن  النجان  يا  راب ين  ضن  العيانا الفربا  الذلا اانرق الالاا  لبا   التةب يا ناة

الأتب مدها  اليقيع  د العنال ، نشارا إلى م  اذا النيع اي ن  مخنر منياع الجيادا  يمالثراد 
عنةا يعنفا، يااد اجنابه هد يل ، مي لرهنا االي  اي النهابر هنم  الاعانا ن  مج زم النخاهرات 

العالدا  الاد قب انجد ع  نظرم النجان   ا دراياما . ياتذر الالاا   د اذا الدااق ن  الناايج
 الدمها   اا الجادي  يمقارهه، ياب ع د لالناةاد ن  النجان  الذي عاقه د عمى جران  لد اةار ياا.

النا اناقش بير ضعت اليعد ا نند لبى الفمدناناا  هصيرم عان ، ياشاش  الهناء الانظاند 
الا النفاذ عهراا، نشارا إلى يجيب عبب ن  النظاار لمفصايا، الذي مبى إلى إاجاب ثغرم اااح لالتا

يالدميالاات الدمها  الاد انارد ا نده  الهارم ن  ا  راب نااج  لضعت اليعد ا نند؛ مهرزاا الثرثرم، 
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يالفضيا، يالابخا  د منير الغار، يالناا لمافاخر، يت  الظ ير، يا داعراض، يالنهااام، يالثة  
مى الصعاب الفصايمد،  اهرز إشالالاات انالشات الانظاد يالاليابر ن  خالا النفرن  هاخخرا . منا ع

الن رجانات النخامف ، يا ناخاهات الباخما  العمنا ، يد يل  ا نضناد إلا ا بي  اناةاء مي اخاهار 
لخمفا  الننادها  الجبب، ياالنا  الخالاا العدالرا  ياشعه ا، يالثرم معباب عناصراا ينعر   هعض د 

 ض.الهع
ثد اانايا العيانا الضاغن  الاد اداغم ا ا تاالا لنتايل  اجناب العنالء عهر اهازازاد مي إغراي د، 
الاناشار الفةر يالهنال   د صفيت الفمدناناا ، يلجيء الالثار نن د لمعنا باخا الننانق النتام  

ناناا  يدفراد لماعماد ، يدانرم ا تاالا عمى النعاهر يالتياجز، نةابا هذلا ترال  الفمد1948دن  
 مي العالج مي العنا.

ين  ها  ا دها  الاد اداعرض ا الالاا  الذلا مدالا  الارها  الخاني ، الاد قب اب   ا هناء إلى 
نناردات يدميالاات خاني  اد ا يقيع د  د شهاا العنال ، يشهال  ا نارنت، ينياق  الاياصا 

الء، يالنشانات الانهاعا  ها  الفمدناناا  ا جاناعد الاد اعب اره  خصه   دةان العن
يا دراياماا ، يالبير الذي انارده هعض ننظنات النجان  النبند الننيل  ن  الخارج، إلى جان  

 غاا  العةيهات الرابع  يالاراخد  د الاعانا ن  العنالء يالجيادا .
دمنات ا تاالا هاعاهاره متب النا اايقت الالاا  عنب نمت الانداق ا نند ها  الدمن  الفمدنانا  ي 

مدها  العنال ،   دانا يم  النعمينات الاد انمه ا ا داخهارات ا دراياما  ن  عنالي ا اشهه الثارا 
 د نهاعا ا النعمينات الاد اتصا عما ا ن  ا ج زم ا ننا  لمدمن ، ياي نا اد ا عمى عناصر 

ت، هعب م  اد مصال الدر التاجز النفدد الذي ا ن  الداهةا   د الدمن  انرار نثا اذه النعمينا
 اتيا بي  ذلا.

 
 وسائل التجنيد والتواصل وعملية التأهيل

اداعرض البراد  يدايا يمدالا  اجناب ا تاالا لمجيادا  الفمدناناا ،  ي د الفصا الثاند نفده،
اااره اهعا لعبب نشارم إلى انيع ا ياخاال  ا هتد  اةااد شخصا  الندا بت اجنابه، يالذي ااد اخ

ن  النعااار، النبى قرهه ن  النعمينات الننمي  التصيا عما ا، ينبى نالءناه لاأبا  الن اد 
نالانا  اداجاهاه لنتايل  الاجناب هعب براد  نةان قياه يضعفه لنعر   أالنفاا أ  الننميه  ننه، ياي

جناب، الاد اادد عابم هالابرج النناد  لميصيا إلاه. النا ااد اناظار اليقت النناد  لهبء عنما  الا
 ينيا النف .
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ياةدد البراد  يدايا ا تاالا  د الاجناب إلى ثالث  منياع ريادا : ا غراء، يا هازاز، يا قناع. 
ياشنا اليدايا ا غرايا  اةباد الناا، دياء عمى شالا راا  ش ري ثاهت مد نهمغ نعا  اب   نةاها 

مد اةباد اد االت اعيب عمى الشخص هننفع  نالا ، الننته  الا ن ن  انجح الجادي   د انفاذاا،
، مد نداعباه  د إقان  نشريع نعا . يانال  م  1948اصراتا لمعنا باخا الننانق النتام  دن  

اشنا ماضا لد شنا العايم ، مي اخفات عةيه  الدج ، مي ا  راج ع  ا قار ، مي اي ار العالج، مي 
 اراا.الدفر، مي إالناا الاعماد، يغ

منا اليدايا ا هازازا   ااضن   د النةاها الا باب هالترنا  ن  مي ن  ا نير الاد دهق ذالراا 
نفد ا، ينداين  الشخص الندا بت عما ا، نةاها النيا ة  عمى العنا لصالح ا تاالا، الذي 

ا ااضن  اداغا اتالنه هنخامت نياتد تاام الفمدناناا  العانا ضغن يمبام ريادا   هازازاد. الن
 ا دةان ا خالقد يالا باب هالفضات  هعب اصيار الشخص الندا بت  د ميضاع نخم  هاخبا .

ي د تا  اانم  المجيء  دمي  ا قناع ج با مالهر ياهةى خاارا مقا اداخبانا اداهعب نجاته ن  
اد ا الثر  ا شخاص الذا  انمالي  تدا ينناا، إ  م  الجيادا  الذا  ااد اجناباد ه ذه النراة 

ي ء لالتاالا، تاث اصهح بيا ع د نهنا  عمى رغه  باخما ، الا ناةاد ن  مشخاص نتببا  مي  ي  
 نعان  مي ن  النجان  هالانمه، ياصهح نظرا د نندجن  ن  ننظير نشغما د لألصبقاء يا عباء.

عبابه هعب اجنابه، دياء ه بت ضن ا  ي يه النا اعرج البراد  عمى عنما  اأااا الجادي  ياي
يادانراره، مد الاثهت ن  نصباقا  النعمينات الاد اةبن ا، مد هةصب إالداهه الن ارات الاد اتااج 
إلا ا  باء الن اد النيالم  إلاه، يالاد قب ااضن  الابرا  عمى ن ارات الب اع ع  النف  مي اداخباد 

هاشر مي غار النهاشر الاد الدال  مي مج زم ا اصاا، يغاراا. ياانرق ماضا ليدايا الاياصا الن
 ااهع ا ا تاالا عابم ن  الجيادا ، يمناال  المةاء ه د.

 
 المهام

اداعرض الفصا الثالث ن  الالاا  الن اد الناعببم الاد انفذاا الجيادا  لصالح ا تاالا، يمهرزاا 
ا د، مد زرع النشارال   د اغاااا مي اعاةاا ناشند النةاين  يقابا ا، دياء ن  خالا ااهع د ينراقه

النافجرات  د دااراا د مي ايااف د، مد هيض  إشارات خاص  اناز نالا  يجيباد مي يدايا انةم د 
نالق النار عمى  يانال  ا تاالا ن  ادا با  د، مد تاى النشارال  النهاشرم  د انفاذ ا غاااا ياي

 الشخص الندا بت.
اين  الفمدنانا ، ن  خالا اجناب ين  مهرز ن اد الجيادا  ماضا نتايل  اخاراق  صايا النة

ا تاالا لعناصر ن  باخم ا، مي نتايل  زرع د  ا ا هعب اجناباد، يذلا ه بت التصيا عمى 
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نعمينات بقاة  يتداد ، ع  الانظاد الباخمد نثال، يمدناء ا شخاص الةااباا  يندؤيلااا د، 
عنماات العدالرا   تهان ا قها ينيان  الضعت يالةيم الباخما ، يآلاات ااخاذ الةرار، يالشت ال

 انفاذاا، يغاراا ن  النعمينات.
النا انشن الجيادا  ماضا باخا دجي  ا تاالا ه بت اتصاا نعمينات مي اعارا ات ن  ا درى 
الجبب عهر نا هات اعرت هنأغرت العصا ارأ، تاث اعنا الجادي  عمى الد  ثة  ا دار 

 ةا هعباا نا اتصا عماه ن  نعمينات لمنتةةا  ا دراياماا .يادابراجه هابعاء انانايه لمنةاين ، لان
ياضات إلا ا ماضا ن ن  شراء ا راضد يالعةارات الفمدنانا  يادراه ا لالتاالا، ينتايل  اعزاز 
ثارم الفان  ها  عايالاه ينالينااه الداادا ، ينشر  ا نةداد ها   يات النجان  الفمدناند ياي

دةان د، يغاراا ن  الن اد.ا شاعات، ينشر الفداب ا   خالقد يالنخبرات، ياجناب عنالء آخرا  ياي
 

 التعامل مع الجواسيس
اانايا البراد   د  صم ا الراه  مشالاا اعانا النر ا  الفمدناند يا درايامد ن  الجيادا ، ن  
الارالاز عمى النرت ا يا. ياد اشار  د اذا الدااق إلى م  مشالاا اعانا الفمدناناا  ن  
الجيادا  اغارت هاغار اليض  الداادد العاد، تاث ازاننت النراتا الاد ش بت اصعابا  د 
ا نا االات ا دراياما  هتق الفمدناناا  ن  ارافاع  د ياارم نالتة  الجيادا ، يخصيصا  د 

 .2014ي 2012ي 2008ا نافاضاا  ا يلى يالثانا ، يالتري  عمى قناع غزم  د 
انا الاد اداعرض ا البراد ،  اشنا قاا الجيادا  يالنا نا  هالاعانا ن  منا مهرز مشالاا الاع

ا تاالا عمى اب  صايا النةاين  مي إعبان د عمى اب الدمن  الفمدنانا ، مي إاةاع ا ذى الجدبي 
 هتة د، مي دجن د، مي الاش ار ا عالند ه د ن  قها الفصايا مي تاى ن  قها عايالا د.

ها ع   اح ها  الايه  منان د، يا دافابم نن د  د معناا النةاين  ياجناباد النا ااتبث  د النةا
 الجيادا  نزبيجا ، يا عاذار يب   البا  لن  ثهات هراءاه نن د.

*** 
ياتد  لمالاا  اةبانه إتصاياات يردنا لمندار الذي ااخذاه مشالاا اعانا الفمدناناا  ن  

فصايا يالدمن ، ينعالجاه ل ذا النيضيع ن  نخامت الجيادا  ننذ ا نافاض  ا يلى ن  قها ال
جيانهه، ياي  هشالا نيجز، تاث ناقش يج ات النظر الناعارض  إزاء اذا النيضيع يمهرز انعالادااه 
الدمها  عمى اتةاق العبال  يعمى النداج ا جاناعد  د هعض ا تاا ، ياالات الج ات النعنا  

 لاال د نثا اذه ا نعالادات.



 
 

 
 

 

 10 ص             4053 العدد:        20/9/2016 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

اد  هعب ذلا  داعراض الافا  اعانا ا تاالا ا درايامد ن  الجيادا ، تاث اترص ياناةا البر 
هباا  عمى عبد انالشا  د لضنا  ادانرار دار الن ن  النيالم  إلا د يادانرار اب ق النعمينات، يقب 

هعاب الشه ات عن د.  امجأ متاانا لنناربا د مي اعاةال د ه بت امنا  صيرا د ياي
جادي ،  غالها نا ااد الاعانا نعه هقاناا، يقب ااعنب ا تاالا أترقهأ مي اد اا منا هعب انالشات ال

الشفه هنراة  غار نهاشرم، يخصيصا إذا لد اال  له مانا  الهارم، ين  ادنح له ها ناةاا لمعاش 
،  قنه اياجه إالناا هاقد تاااه ننهيذا تاى لي ناا الجندا  1948باخا ا راضد النتام  دن  

، ن  م  1948ا ، تاث امةى ر ضا ن  قها النجان  ا درايامد، ين  قها  مدناناد ا درايام
ا عالد ا درايامد يعببا ن  الشخصاات الداادا  ادعي  ن  يقت خخر لادمان الضيء عمى 

 قضاا د يالبعيم لاتدا  ميضاع د.
يااا عبم، ي د هصيرم عان ، نجح الالاا   د اةباد ايصات لظاارم الجيادا  الفمدناناا  ن  ز 

الاعانا ن  إشالالا  النةص  د ا بهاات الاد انايلت اذا النيضيع يالنصابر الناي رم تيله، ن  
خالا المجيء لمنةاهالت النهاشرم هصيرم مدادا . يلال  قم  النصابر ب عت الالاا  متاانا لمجيء 

رنت، ياي نا جعا لنصابر قب   االي  نيثيق  انانا ن  الناتا  ا الابانا  عمى شهال  ا نا
 النعمينات النداةام نن ا هتاج  إلى ابقاق، ياي  لد اؤثر  د الاةااد العاد لمبراد  الالا.

ياج  الانهاه منه هالرغد ن  خنيرم ظاارم العنال ، يهالرغد ن  الج يب يالنصارات ال ايم  الاد 
ر الفمدناند، ياهةى العناا انفة ا ا دراياماي   د اجناب العنالء،  قن ا اهةى ظاارم شاذم  د ا نا

شخصا ننهيذا نر يضا ن  هاياه ا جاناعا  ينجانعه الفمدناند. ي د متاا  الثارم الا  ااد اصفا  
العنالء مي الاخمص نن د المنا اي رت لبى الشع  الفمدناند ا بيات النناده  مي مجياء العنا 

 النةايد.
اد  انتصر  د إنار ايصات ظاارم ن  مخنر  د اليقت نفده،  ق  ا ضا   الاد اةبن ا اذه البر 

الظياار الاد افت  د عضب النجان  الفمدناند ياؤذي قضااه اليننا ، يلا  اذا عاها  د البراد  
هتب ذاا ا هاعاهاراا تصرت نفد ا مصال  د ا نار اليصفد، يلالنه نةص اج  عمى الهاتثا  

عاهار م  خنيرم اذه الظاارم يادانراراا يالالاا   د الشأ  الفمدناند النظر  اه هشالا جبي، ها
لزن  نياا هات ادابعد ا ناةاا إلى الهتث  د التميا يآلاات نعالج  ا دها ، يالخيض هصيرم 

 مالهر  د الاتماا، يلا   ةن نياج   الناايج يالاهعات.
 19/9/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
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 الرئاسة الفلسطينية: عباس يجتمع مع كيري  .3
 : معمنت الرياد  الفمدنانا  م  ريا  الدمن  الفمدنانا ، نتنيب عها ، اجان   د ااشد تنبا

نايايرا ايد ا ثنا ، ن  يزار الخارجا  ا نراالد جي  الاري. يذالر هاا  لمرياد  منه جرى خالا 
المةاء هتث آخر النداجبات عمى صعاب العنما  الداادا  يالج يب البيلا  النهذيل   د اذا ا نار، 

ضا   إلى نجنا ا يضاع يالانيرات  د نننة  الشرق ا يدن، يالعالقات الثنايا  ها  الجانها . إ
يجاء المةاء قهاا اجاناع الريا  ا نراالد، هاراا ميهانا، ن  ريا  التالين  ا دراياما ، هناانا  

 ناناااي، النةرر  د نايايرا ايد ا رهعاء.
 19/9/2016، 48عرب 

 
 اس سيطلب دعما  دوليا  للمبادرة الفرنسية في األمم المتحدةأحمد مجدالني: عب .5

قاا ندؤيا  مدناند ايد ا ثنا  إ  الريا  الفمدناند نتنيب عها  دانم   د خناهه مناد 
 الجنعا  العان  لألند الناتبم النةرر هعب غب ا رهعاء بعنا بيلاا لمنهابرم الفرندا .

ترار متنب نجب ند ليالال  ا نهاء ا لنانا  )ب. .م( م  يذالر عضي المجن  الانفاذا  لننظن  الا
عها  داشبب عمى التاج  إلى االاات ج يب النجان  البيلد  د بعد عةب النؤانر البيلد لمدالد 
هناء عمى النهابرم الفرندا . يمشار نجب ند إلى م  خنا  عها  ل  اتنا نضانا  داادا  

هابرم الفرندا  لمخريج ن  النأزق الراا  لعنما  الدالد، جبابم، يلالنه دارالز عمى ضريرم بعد الن
ياندباب م ق العنما  الداادا  هفعا النياقت ا دراياما . يمضات نجب ند م  عها  داالرر اتذارااه 
ن  نخانر قاا تا البيلاا  هفعا ادانرار ا داانا  يالا ياب ا درايامد  د ا راضد الفمدنانا ، 

  يب البيلا   داينات عنما  الدالد.ييض  عةهات مناد الج
 19/9/2016، 48عرب 

 
 "الخارجية الفلسطينية": إجراءات نتنياهو القمعية دعوة إسرائيلية رسمية لمزيد من التصعيد .0

ي ا: قالت يزارم الخارجا   د هاا  صتفد مصبراه ايد ا ثنا  إ  تالين  الانا   د  - راد هللا
 ن  إجراءاا ا الةنعا  ضب النياننا  الفمدناناا  العزا. إدراياا صعبت  د اخين  ا خارم

يمضا ت م  ريا  اليزراء ا درايامد هناانا  ناناااي معم  ع  دمدم  ن  ا جراءات العةاها  
الانالاما   د الضف  النتام  يهشالا خاص  د نتا ظاد الةب  يالخماا. ينالهت أالخارجا أ 

خاص  أهالخريج ع  صنا ا ير   صيا ا عالاا  د يجه النجان  البيلد يال ايات ا ننا  الن
الاصعاب يالغنرد  ا دراياما  ضب النياننا  الفمدناناا  العزا، ينعاقه  إدراياا عمى إجراءاا ا 
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يجراين ا الاينا ، يابعيه إلى درع  الاترا ن  مجا إنةاذ نا اهةى ن   رص  تااء عنما  الدالد، 
 افايضد اي الخاار الياقعد لتا الصراعأ.عمى قاعبم م  التا الداادد ال

 19/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الحمد هللا: الجئو فلسطين ُحرموا ظلما  من حقوقهم بما في ذلك حقهم في العودة .6
نايايرا: مالب ريا  اليزراء راند التنب هللا ضريرم اتةاق تا عابا يشانا لةضا   جيد  مدنا  

 .194يبم ي ةا لةرار ا ند الناتبم هنا اضن  تة د  د الع
جاء ذلا خالا المناه، نداء ايد ا ثنا ،  د قن  ا ند الناتبم لالجيا  يالن اجرا  الاد اننمةت 
  عالااا ا الايد  د نةر ا ند الناتبم  د نايايرا، هنشارال  عبب الهار ن  رؤداء البيا يالتالينات.

داادا يقانيناا يمخالقاا هقن اء نتن  النالاا  ن  ن اجري يقاا التنب هللا أإ  النجان  البيلد نمزد 
ي جيد العالدأ، نؤالبا أضريرم هذا الا ج ب ننال  لضنا  بعد ياتاراد يايعناا تةيق الالجيا  
يخاص  تق العيبم، يالشريع هنعالج  جذير النآدد الاد ادههت  د نعاناا دأ. يااه  التنب هللا: 

  تةيق د، هنا  د ذلا تة د  د العيبم إلى بااراد لمعاش هدالد أإ   جيد  مدنا  ترنيا ظمنا ن
ياي نا مجهر ا جااا الناالتة  عمى خيِض نشةات الهرى، ياتنا النزاب ن  الترنا  يالا ناِش، 

   ها يالا جار الناالرر هده  اباعاات ا زنات الناالررم  د النننة  يالعالدأ.
 19/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

رهاب منظم .7  وزير العدل الفلسطيني: إعدام الشهيدين الرجبي جرائم حرب وا 

ي ا: قاا يزار العبا عمد مهي بااا، إ  جران  إعباد النفا الش اب منار جناا الرجهد  –راد هللا 
عانًا( قر  الترد ا هراااند  د الخماا، الايد ا ثنا ،  21عانًا( يالش اب ن نب جناا الرجهد ) 17)

ا  بيل  ننظد يبلاا آخر عمى نياصم  إدراياا اراالا  جرايد التر  يالجرايد ضب اد إرا
ا ندانا ، يانا اا الةاني  البيلد يا نداند، يعمى العالد نتاده  إدراياا ينةاضاا ا عمى جراين ا 
الهشع  هتق مهناء شعهنا. يميضح مهي بااا م  الضف  الغرها  مصهتت ندر  جران  ندانرم لةيات 

 تاالا، نؤالبا م  نعظد ضتااا اذه الجرايد اد ن  الفاا  يا نفاا.ا 
 19/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 
 



 
 

 
 

 

 13 ص             4053 العدد:        20/9/2016 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

 تقديرات إسرائيلية بـ"موجة جديدة" من العمليات .8
اعاهننرت اتمنناالت إدننراياما  م  العنماننات ا خاننرم  نند الةننب  يالخماننا انند نيجنن  جباننبم ننن  العنماننات 

اننينا  ا خاننرا ، هعننب ثالثنن  شنن ير ننن  الاراجنن   نند عننبب العنماننات، لالن ننا الانند يصننمت ذريا ننا  نند ال
 اتنا الدنات ذاا ا الاد تنما ا ال ه  ا خارم الاد شنمت عنماات نع  يبا   د العاد ا خار.

يمشارت صتاف  أاآرا أ الايد الثالثاء إلنى م  الاةنبارات ا دناخهارا  اشنار إلنى م  ا دناها  النةهمن  
 نزاب ن  العنماات ضب قيات ا تاالا.قب اش ب ال

هجنري  هالغن  عمنى ا قنا.  3يننذ ايد الجنع  الناضد دةن دا  ش باء هرصاص ا تاالا يمصا  
عنماات نع  نننذ الجنعن ، عنماانا   ند الةنب  النتامن   8يهتد  النعناات ا دراياما   ةب دجمت 

عنمان  بان   ند الخمانا. يميقعنت يعنما  نع  قر  ندناعنرم غنيش عادناي  يمرهن  عنمانات نعن  ي 
نن  عناصنره هانن د  5اذه العنماات عبب الهار ن  ا صاهات ندهاًا  د صنفيت ا تناالا، إذ مصنا  

 إصاهات هالغ .
يهتدنن  النتمننا العدننالري  نند صننتاف  أاننآرا أ، عنناني  ارياننا،  ننق  العنماننات ا خاننرم لنند افنناج  

نيجن  عنماناتأ جبانبم  ند الفانرم الننانبم ننا هنا  مج زم ا داخهارات ا دراياما ، الاد قبرت تصنيا أ
يمشنننار إلنننى م  نياصنننفات مي دننننات  ن ااننن  عانننب ا ضنننتى يا عاننناب الا يباننن   ننند ا دننناها  النةهمننن .

العنماننات  نند اننذه النرتمنن  ي نند ال هنن  الدنناهة  ناشنناه   جننبًا، يها دننا  الين ننا أعنماننات  نند معةننا  
عنمانناتأ، هتاننث اةنن  نعظنند العنماننات  نند النياقنن  ذاا ننا عنمانناتأ مي نننا منمننق عماننه أعنماننات اةماننب ل

 ياالي  ننفذ العنما  عمى صم  عايما  لننفذ عنما  داهة .
 20/9/2016 ،48عرب 

 

 فتح: "إسرائيل" تنفذ مجازر وجرائم حرب والمطلوب تدخل دولي عاجل .9
ا دننننرايامد  راد هللا: بعننننت ترالنننن   نننناح الشننننع  الفمدننننناند إلننننى اليتننننبم يالاالنننناات لنياج نننن  العننننبيا 

الناصاعب، يالنجازر يالجنرايد هتنق شنهاهنا، يخاصن   ند الخمانا يالةنب ، نؤالنبا م  ننا اةنيد هنه بيلن  
ا تاالا اي إراا  بيل  ننظد ا بت إلى افجانر ا يضناع، ينتايلن  إدنراياما  لفنرض التنا ا ننند 

نفنناذ الةنناني  هننب  عنن  الداادنند، يربا عمننى الج ننيب البيلانن  الرانانن  إلننى إن نناء ا تنناالا  ا دننرايامد ياي
البيلد. يقاا الناتبث هادد الترال  مدان  الةيادند  د اصراح صتفد، انيد ا ثننا ، إ  الننمني  
دالناًا عمى يجه الخصيص الاترا الفيري قهاا يمثناء انعةاب الجنعا  العانن  لألنند الناتنبم  عرهاا ياي

 لنجان  البيلد هأدره ليقت اذه النجازر. د نايايرا، ن  مجا اي ار تناا  لشعهنا يالضغن عمى ا
 19/9/2016القدس، القدس، 
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 ممثل حماس في لبنان يزور السفارة الهندية ويبحث دعم القضية الفلسطينية .15

هاننريت: الاةننى ننثننا ترالنن  تنننا   نند لهنننا ، عمنند هرالنن ، الةايننن  هأعننناا الدننفارم ال نبانن   نند لهنننا  
م ال نبانن  ههاننريت، هتضننير ندننؤيا العالقننات ا عالنانن   نند النداشننارم مييادنن  إقهنناا،  نند نةننر الدننفار 

 الترال  ا خ عهب النجاب العيض.
يهتث الجانها  آخر النداجبات عمى صعاب الةضا  الفمدنانا ، يميضاع الالجيا  الفمدنناناا   ند 
لهنننا . يمالننب هرالنن  م  ا تنناالا الصنن ايند انني مصننا النشننالم   نند  مدنننا  يالنننةنن ، يم  النةايننن  

لفمدننننانا  اننند النننرب النهاعننند عمنننى جنننرايد ا تننناالا الصننن ايند النننذي اياصنننا عبياننننه عمنننى شنننعهنا ا
الفمدنننننناند ينةبدنننننااه. يمشنننننار إلنننننى م  دنننننمنات ا تننننناالا ادنننننانر  ننننند ا دنننننااالء عمنننننى ا راضننننند 
الفمدنننننانا  يهننننناء الندننننايننات الا يبانننن  ياقاتنننناد الندننننجب ا قصننننى النهننننارا ايناننننًا هتناانننن  شننننرن  

ياراالا  إعبانات هتق مهناء شعهنا الفمدناند  د الةب  يالضف  الغرها  يادانرار التصار ا تاالا 
 النفريض عمى قناع غزم ننذ عشر دنيات.

ينال  هرالن  التالينن  ال نبان  هالانبخا العاجنا لنبعد قضنا  ا دنرى يالنعاةمنا   ند دنجي  ا تناالا 
 ى الشع  الفمدناند.الص ايند، يالضغن عمى تالين  ا تاالا ليقت عبيان ا عم

هننبيراا، معمنننت الةايننن  هأعننناا الدننفارم ال نبانن  م  هالباننا اننبعد الةضننا  الفمدنننانا  يتةننيق الشننع  
قانن  البيلن  الفمدننانا  الندناةم  يعاصننا ا  الفمدناند، يخصيصًا تةه  د العيبم ياةرار النصار ياي

لهننننا ، يخصيصنننًا لنننبى يالالننن  الةنننب . الننننا مهنننبت اعانف نننا نننن  ننالننن  الالجينننا  الفمدنننناناا   ننند 
ا ينريا الاد اراجعت خبناا ا نؤخرًا، نؤالبم مانا  ايتانب ج نيب الفصنايا الفمدننانا  لاتةانق مانبات 

 الشع  الفمدناند.
 19/9/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 "لجان المقاومة" تتبرأ من تهديد الرعايا األمريكيين حال دخولهم غزة .11

ننت ألجنا  النةاينن   ند  مدننا أ هراءا نا نن  ادنجاا نصنير اظ نر  انه ندنمح رايب   ند: معم -غزم 
ا ننبب الرعاانننا ا ننننراالاا  ياايعنننباد  ننند تننناا بخنننيل د قنننناع غنننزم، عمنننى خمفاننن  إبراج يزارم الخارجاننن  

 ا نراالا  لمةاابي  د ترال  أتنا أ  اتد تناب، ضن  قاين  أا راا  ا جنهدأ.
  لذراع ا العدالري أمليا  الناصر صال  البا أ، أ  مدا  له ن  يقالت المجا   د هاا ، إ  نا ند

الصننننت أ. يمضننننا ت منننننه هننننالرغد ننننن  ر ضنننن ا لةننننرارات ا بارم ا نراالانننن  يأنياقف ننننا النعابانننن  لمشننننع  
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الفمدناند يانمعااه هالترا أ، إ  من ا اؤالب عمى مانا  النعانم  التدن  لمرعااا ا نراالاا  يا جانن  
 خاص   د غزم.

 20/9/2016الخليج، الشارقة، 
 
 إبعاد نائب أمين سر فتح في إقليم القدس عن المسجد األقصى لمدة ستة شهور .12

ننى الةيادند: مهعبت الشرن  ا دراياما  من  ناي  منا  در إقماد  اح  ند الةنب  شنابي  -الةب  
امالنننات شننن ير، هتجننن  مننننه اشنننالا خننننرا عمنننى تانننام ينن 6دنننعب نننننير، عننن  الندنننجب ا قصنننى لننننبم 

الندايننا . يميضح شنابي نننير م  النخناهرات ا دنراياما  دنمناه قنرار ا هعناب الصنابر نيقعنا نن  
قايننب شننرن  الةننب ، لننبى ادننابعايه ااافاننا إلننى نرالننز شننرن  الةشننم ، عمنننا م  نننبم ا هعنناب انا نند  نند 

نةبداا ، إلنى . يمالب ننير  د ااصاا ااافد م  ا تاالا ا بت ن  إهعابه يغاره ن  ال19/2/2017
جراءات اراب انراراا.  افراغ الندجب ا قصى، يابلا عمى م  اناا داادات نداةهما  ياي
 19/9/2016القدس، القدس، 

 
 فلسطينيا  بحملة عسكرية واسعة بالضفة بينهم نشطاء في حماس و"الجهاد" 18االحتالل يعتقل  .13

د ا ثنننا ، تنمنن  اعاةننا ت يادننع   نند ي ء عاننب: شنن  جنناش ا تنناالا ا دننرايامد، ي جننر انني  –راد هللا 
نيانننننا  مدنننناناا. يذالنننر اةرانننر صنننابر عننن  جننناش ا تننناالا، م  قياانننه  18الضنننف  الغرهاننن ؛ نالنننت 
 مدناناا  ننا  يصف د هن أالننمنيها أ؛ نن  هانن د دنا  نا ننا  هنناردن   10اعاةمت المام  الناضا ، 

 ا .منشن  ااعماق هالنةاين  ضب جنيب ا تاالا يالنداينن
يهنننا  الاةرانننر العهنننري م  ا عاةنننا ت نالنننت ناشننننا  ننند ترالننن  أتننننا أ نننن  همنننبم انننا قنننر  نننناهم ، 

 ها ضا   لشاهْا  آخرْا  ن  نخاد هالن  شرقد النبان .
ي د جنني  الضنف  الغرهان  النتامن ، اعاةمنت قنيات ا تناالا خندن   مدنناناا  نن  نبانن  هانت لتند؛ 

أالجهعن أ،  اننا اند اعاةناا ناشنَنا   ند ترالاند أتننا أ يأ  هان د ناشن  ند ترالن  تننا  نن  نننةن 
 الج اب ا دالندأ ن  نننةاد أخرداأ يأإذناأ قر  نبان  الخماا.

 19/9/2016قدس برس، 
 
 مليارا   50ثّم تراجع إلى  مليار دوالر 05أوباما بداية بدعم يبلغ  نتنياهو طالب .15

 ، إ  الننريا  ا نراالند هنناراا ميهانننا يريننا  قالننت نصنابر إدننراياما  مننن: هراننيد جراادنند - الناصنرم
اليزراء هناانا  ناناااي ارابا  ن  المةاء هان نا الذي دناعةب غنب  ند ياشننن ، إلنى اعظناد تجند بعند 
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 نند الدنننيات العشننر النةهمنن . هعننب م  اا نننت ج ننات إدننراياما  ناناننااي،  أإدراياانأالعدننالري ا نراالنند لنن
 نمانناراً  45ننن   هننب ً  نمانناراً  38لالافنناق  ا جنننالد ، جعننا الننبعد هننأ  شننالا ن جننه ننن  ا بارم ا نراالانن

 .أإدرايااأاتااج ا 
من ، إ  اناا نصمت  لناناااي يميهانا،  د الاأالانب عمنى جنيبم اافناق  ،يقالت صتاف  أاباعيت مترنيتأ

 إلنىاراجن   ، ثندا نمانار بي ر 50م  نانانااي نالن  هباان  هنبعد اهمنغ  نن  رغدهنال، أإدراياانأالبعد ا نراالد لن
. يارانب نانانااي نماناراً  38، ي د ن اا  الننات، قها هالشرين ا نراالا ، يم  االني  تجند ا افناق نمااراً  45

النند  صننب ا ا انننات النيج نن  لننه،  نند تننا  اراننب ميهانننا الظ ننير الننن  قننبد الننبعد ا الهننر  دننراياا، ماضنناً 
 لنةهم ، هتد  الاةبارات ا دراياما .قراند  د ا ناخاهات ا نراالا  اي اداعب التز  البان

 20/9/2016 ،الغد، عّمان
 
 مسؤول عسكري إسرائيلي سابق يدعو لـ"تصفية" منفذي العمليات .10

قاا ناي  ريا  ااي  مرالا  الجاش ا درايامد داهةًا، عيزي باا ، من ، إنه لبى يجيبه  د  :الةب 
أإرانناهاي أ تاننى ياي  الننانيا   اشننالمي  مي الخبننن  العدننالرا  الننا  اننأنر هةاننا  مدننناناا  ابعننى من نند 

 خنر.
جنناءت مقننياا باننا  لننبى إب يننه هشنن اباه، مننن ، خننالا نتاالننن  الجنننبي إلايننير آزراننه النننا د هقعننباد 

 الش اب عهب الفاا  الشرات  د الخماا ننذ مش ر.
منا يقاا باا : أمصبرت ميانر هةاا ن  اشالمي  خنرًا هصرت النظر عنا إذا النا  انناا خننر  ند ا

ياعاهنر م  قياعنب ا شناهاا ادننح لمجننبي  المتظ . ا رااهاي  اج  م  اةاميا، نصاراد النيت  ةنأ.
 هتناا  نفده تاى ياي  الا    اعرت َن  منانه، أإرااهدأ مي أ أ. 

 20/9/2016 ،األيام، رام هللا
 
 أكبر مزود لبرامج التجسس في العالم "إسرائيل"القناة العبرية العاشرة:  .16

هثانت الةنننام العهران  العاشنرم، اةراننرًا نصنيرًا عن  هننرانج الاجدن  الاند الشننفا ا  :خاصن  ارجنن -هللا راد 
شرال  أآهناأ هعنب شناليى اةنبد ه نا الناشنن ا ننارااد أمتننب ننصنيرأ تنيا اعنرض ااافنه لماجدن  نن  

 قها ج ات تالينا ، اها   تةًا من ا اعانب عمى هرانج اجد  إدراياما .
هاانت مالهنر ننزيب لهنرانج الاجدن   ند  أإدنرايااأبقاةن ، مظ نر م   15لذي اهمغ نباه الاةرار الننيا ا

، اعانننب عمننى امننا الهننرانج أإدننرايااأالعننالد، يم  بيً  عرهانن  يمجنهانن    اننراهن هعالقننات بهمينادننا  ننن  
عباباا يتبم   ا ننا  ا داخهارا . 8200الاد اشرت عمى إنااج ا ياي
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الةنام العهرا ، إلى اةرانر بيلند مشنار إلنى اعانناب بيلن  جنني  الدنيبا  عمنى ياشار الفاباي الذي هثااه 
 اما الهرانج ا دراياما   د اعة  النعارضا  ياعاةال د.

ياعنا عشرات الشرالات ا دراياما  هشالا دري  د نجاا هرانج الاجد  يهاع ا لبيا نخامفن ، ي نق 
ياماا  الهنار، عنمنيا دناهةًا  ند الجناش يا دناخهارات نا ميربه الاةرار النذي هناا  ماضنًا م ا ضنهانًا إدنرا

 يا ن ، اةفي  خمت اأدا  اما الشرالات.
يي ةنا لماةراننر  ننق  بيً  نثنا ريدنناا يارالاننا يا ننارات يالالياننت يبيا إ راةانن  يمدنايا  يمخننرى ميريهانن ، 

 الانت.اشارت اما الهرانج ا دراياما  الاد ادانا  ن  خالل ا الاجد  ياخاراق مي مج زم 
ياأاد هثا اذا الاةرار هعب ماناد نن  اةرانر نشنراه صنتاف  انباعيت متريننيت مشنارت  انه إلنى م ا إلنى 

 هها  الهرانج الاد لبا ا لعبب ن  البيا.  NSOم  يزارم الجاش ا درايامد دنتت لشرال  
 19/9/2016 ،القدس، القدس

 
 تفتتح بعثة في مقر حلف األطلسي في بروكسل "إسرائيل" .17

هعثننن   ننند نةنننر تمنننت شنننناا  ردننننااً  أإدنننرايااأا ااتنننت : اترانننر ااشننند تننننبا  ،يالنننا تالننننر  ي 48عننننن
، ا نمدد  ند هريالدنا ا نبت إلنى اعزانز العالقنات نن  التمنت النذي اةنيبه تمافا نا الي انات الناتنبم

 .19/9/2019ايد ا ثنا  هتد  هاا  لمدفارم ا دراياما ، 
اننار، ميراق اعانننابه لألنننا  العنناد لتمننت  -د مانناري  لاشنن يقننبد دننفار إدننراياا  نند ا اتنناب ا يريهنن
 أإدننرايااأيننناقش ا ثنننا  خننن  عنننا نشننارا جباننبم هننا   شننناا ا نمدنند اننن  دننايلانهر. الجنعنن .

ينةننا عنن  دننفار إدننراياا قيلننه أاعمننق إدننراياا مانانن  هالغنن  عمننى عالقاا ننا ننن  تمننت شننناا  يالتمننت.
 إدراياا  د نشر الدالد يا داةرار  د النننة أ. ا نمدد. ياعال   اح نالا  بايد ل ا بير

يقالننت الناتبثنن  هادننند التمننت النننارن  ريناننري أإن نننا خنننيم ن نننن  لاعزاننز التنننيار الداادنند يالاعننناي  
 شنراالاً  يمضنا ت م  أإدنراياا اند نننذ مالثنر نن  عشنرا  عانناً  العنمد لمتمنت ا نمدند نن  إدنرايااأ.

 أ لمتمت. اعالً 
 19/9/2016 ،48عرب 

 
 في الخليل لفلسطيني عبد الفتاح الشريفل تئناف محاكمة الجندي القاتلاس .18

، جمدنننات نتاالنننن  الجننننبي الةاانننا إلاينننير 19/9/2016 ادننناؤنفت، انننيد ا ثننننا : متننننب برايشننن  راتراننن
 مزاراا، الذي معبد الشا  الفمدناند عهب الفاا  الشرات  د الخماا، هالنتالن  العدالراا   د اا ا.
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الن  ماضًا ا ليا  الداهةي   د جاش ا تاالا ا درايامد بيند هانا  يعيزي باا ، يانثا مناد النت
 الذي اتباث ميً  يمثارت ش اباه دجاً  ها  ا بعاء يالب اع.

 19/9/2016 ،48عرب 
 
 تحذر من السفر إلى تركيا وسيناء "إسرائيل" .19

ايا  رياد  اليزراء ا درايامد، جببت نا ادنى ااي  نالا ت  ا راا   د ب :ارجن  خاص  - راد هللا
 ، اتذاراا ن  نغه  الدفر إلى ارالاا يداناء  د اليقت التالد  دها  مننا .19/9/2016 ايد ا ثنا 

يهتدنن  ا ذاعنن  العهرانن ،  ننق  ال اينن  نصننتت ا دننراياماا  هعننبد زاننارم ارالاننا يشننهه جزاننرم دنناناء  نند 
  نصننبر  نند ال اينن  منننه   عالقنن  هننا  الاتننذار ينةمننت ا ذاعنن  عنن معةننا  ا باننب منننند هندننايى عنناا.
 لاةااد ا يضاع.  نه اصبر ي ةاً مإلى  ياافاق النصالت  ن  ارالاا، نشاراً 

 19/9/2016 ،القدس، القدس
 
نجاح مظاهرة المتابعة .25  مركزية التجّمع تدعو للتصدي للمالحقة السياسّية وا 

 د الننننبانةراند، ندنننناء اننننيد ا ثننننننا مالننننبت المجننننن  النرالزانننن  لماجننننن  الننننينن: اتراننننر ااشنننند تنننننبا 
، عمى ضريرم يتبم الصت لمترالات يا تزا  الداادا   د نياج ن  الداادن  العنصنرا  19/9/2016

يالفاشا ، يبعت إلى ميد  نشارال   د الاظاارم الاند بعنت إلا نا لجنن  النااهعن  العمانا، انيد الثالثناء، 
 ت ضب الاجن .عمى بيار الالدارم )الهاغ( ربا عمى تنم  ا عاةا 

يالانننت قننب اجانعننت المجننن  النرالزانن  لماجننن ، اننيد ا ثنننا ،  نند نةننر التننز  هالناصننرم، لنااهعنن  تنمنن  
ياننننايا ا جانننناع الاننننيرات ا خانننرم  ا عاةنننا ت يالاتةاةنننات ضنننب رينننا  التنننز  يقااباانننه ينشننننايه.

هتنننق قانننابات يمعضننناء لنالتةننن  الداادنننا  ا دنننراياما  يدنننها الاصنننبي لتنمننن  ا عاةنننا ت الجناعاننن  
الاجننن ، عمننى الندننايى الشننعهد يالةضننايد يا عالننند، تاننث انند اشننالاا لجننا  ينننياقد عنننا ن نانن  

بارم نعرال  الاصبي لم جن  الندعيرم.  لمنااهع  ياي
 19/9/2016 ،48عرب 

 
 تقرير يلخص عمل جهاز طمس الحقائق المسؤول عن تحقيقات في العدوان على غزة :"بتسيلم" .21

الشنننت اةرانننر صنننابر عننن  النرالنننز التةنننيقد أهادنننامدأ النةنننا  عننن  اعننننب  :خضنننار مهننني نتننننب-الةنننب  
نن  التةنايق يالجنرايد الاند اراالهنت هتنق قنناع غنزم  ند  ا درايامااا  الةااباا  الداادا  يالعدالرا 

اعنننا مدادننًا    ال ايننات الانند اتةاننق  نند متننباث أالجننرت الصننانبأإأ يقنناا الاةراننر: .ا خاننرالعننبيا  
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صنننيرم زايفننن  لج ننناز اةنننيد هالاننننا يظايفنننه ياهنننبي الأننننه ادنننعى إلنننى الشنننت التةاةننن  هانننننا  عمنننى خمنننق
الندؤيلي  التةاةاي  ع  ا نا االات   انادا الاتةانق نع ند هااانًا، يالناا ننا اجنري اني  تنص دننتدا 
ننم  ننن  ميا دننااق. اننذه انند النااجنن  الانند خمننص إلا ننا اةراننر أإجننراءات  لتننيابث ننفننربم نةنيعنن  الصا

ةنننننايق: الاتةانننننق النزعنننننيد  ننننند متنننننباث أالجنننننرت الصنننننانبأ، النننننذي انشنننننره )انننننيد الثالثننننناء ننننننن  الت
اا ننذ انا اء الةااا.20/9/2016  ( ننظن  تةيق ا ندا  أهادامدأ يامخاص  اه دناا  نرا

 20/9/2016 ،القدس، القدس
 
 المطالبات بتقديمه لجلسة تأديبية من رغمبال حاخام الفتاوى العنصرية ما زال طليقا   .22

الفمدننناناا  عمننى نر نند  الناصنرم: اياصننا التاخنناد العنصننري شنننيياا الاننااي هنث دنننيد  ااياننه ضننبا 
الخنننن ا خضنننر بي  مي نتادنننه  نننن  قهنننا دنننمنات الةننناني ، نننننا ب ننن  ننظننننات تةيقاننن   مدننننانا  

 يا يبا  لالداينات لمنتالن  العماا، ننالها  هنةاضااه ييقت انفالاه.
  يالبيلنن ، ينناننبى أاننا. نياننرأ )الننننااض لألعننناا ا ناةانانن  الةينانن  يقننباد النرالننز ا صننالتد لمننبا

الاننند انفنننذاا نجنيعنننات انننب ا  النننثن (، يا يننناالت لننااضننن  العنصنننرا ، يجنعاننن  تةنننيق الننننيان ، 
الانادًا لمنتالن  ا دراياما  العماا، ننالها  هقلزاد يزارم الةضاء هاةباد التاخاد شنيياا الاااي، تاخاد 

العنر  ي ينات مخنرى نن   فب، لجمد  اأباها ،  د معةا  اصراتااه العنصرا  الننن ج  ضنبا نبان  ص
الا يب. النا مشار النماندي  لمعماا  ناةابه البايد لمدمنات الةضايا  رغد منه اعننا النيظنت تالنيند 
 ند دنما الخننبنات العانن ، ا نننر النذي اننناقض قناني  الخنبنات البانانن  النذي انننن  هشنالا ياضننح مي 

 نيظت  د الخبنات العان  ا ب ء هاصراتات اعهر ع  نياقت داادا .
يرغنند الاع ننب يا لغنناء النشننرين لاليتنن  ا ا نناد، ادننانر التاخنناد الاننااي ههننث دنننينه العنصننرا   نند 

 ننار / آذار الناضند تانث نشنر نةنا ً  23نةاهالت ينةا ت نشرت  د ا عالد، آخرانا النا  هانارا  
  ننن  خاللننه بعننه لمجنننبي ألايننير ازراناأ، نعننبد الشننا  عهنب الفاننا  الشننرات  ند نيقنن  أياي نننتأ معمن

هنيا هصناغ   إهرانا/ نادنا  الناضند هنشنر أهيدنتأ عمنى الفنا  11  ندن  الخماا النتام . النا قناد 
زاانننر ه منننيا )النعدنننالر الصننن ايند( معمننن  نننن  خاللنننه ر ضنننه إهةننناء الندننناء  ردنننال  إلنننى النايننن  ضنننبا 
ج  ه منيا )الناي نام(  ند النداشنفى، باعننًا داادن  الفصنا  ند النداشنفاات، الا يباات إلى جان  زي 
منه يهعب نشر ا عاذار، ميضح التاخاد الاااي لجن يره منه لد ااراج  ع   إلىينخارقًا الاع ب. اشار 

 اصراتااه ها  دراا مالثر لمنبعا .
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م  ارشح التاخاد الاااي  اشار ماضا إلى م ا النداشار الةضايد معم  ين  خالا اصراح ياضح هعب
لننصننن  التاخننناد الريادننند لما نننيب الشنننرقاا  غانننر نةهنننيا  ننند تننناا الاننننت اعاراضنننات يايج نننات نننن  

 الجن ير لمنتالن  العماا. 
 20/9/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 تسعى لتقسيم الُمقّسم في العالمين العربّي واإلسالمي  "بوتين – أوباما"الشيخ رائد صالح: خارطة  .23

اياصا الشا  رايب صال ، ريا  الترال  ا دالنا   د الباخا  زاار منبراي : –صرم النا
، يانضد  ارم أمش ر  د النمت النعريت أهخنه  ياب الجيز 9الفمدناند، قضاء نتالينااه هالدج  

إناه  أدجنه  د نعاةا أراني أ هصتراء النة . يقاا النتاند خالب زهارق ،  د تباث إلى أالايهر 
ن  ا تب الشا  رايب صال   د دجنه،  د زاارم مصر الدجا  ا درايامدا عمى مْ  االي  الاةى م

 قصارم يلادت الداهةاا ا ن  الزاارات.
يالشت زهارق  م  الشا  رايب صال  اخض   د الفارم ا خارم  جراءات صارن  ن  قها إبارم 

  قها قيات خاص   د نرات، ن ده الدج ، تاث اعرضت زنزاناه لمافااش البقاق، مالثر ن  
 داعات ناأخرم ن  الماا.

مش ر عمى اعاةاله، قاا  مرهع يتيا نهاع  الظريت الاد اعاش ا الشا   د دجنه هعب مالثر ن  
زهارق  إ ا الشا  رايب يالنا مالب مالثر ن  نرم ااعانا ن  دجنه عمى منه اعاالات يصراع إرابات يمنه 

ه العنصرا  يالفاشا  ا دراياما ، النا منه نن نا هالعهابم داناصر إراباه عمى إرابم دجاناه  د نياج 
ب اًرا م ر.  ا ا الالثار ن   32يالاألات يالةراءم، ننياا إلى م ا الشا  الا  إلى اخ  مالثر ن  

 قصابم نراهن  ه نيد يقضااا ا ن . 13النالتظات يا  الار يالنذالرات، ها ضا   إلى نظنه نتي 
ق  إلى م ا ريا  الترال  ا دالنا  اعاش ااج  الانيرات ا خارم  د يلفت النتاند خالب زهار 

الباخا الفمدناند يالاصعاب ا درايامد ضب الجنااار العرها ، ننبابا ها عاةا ت الداادا  الاد 
نالت من  قاابات ن  تز  الاجن  الينند، يمالاب عمى ضريرم الاصبي لمتنم  الاد اناا الاجن  

 ياليقيت هتزد  د نياج   الهمنج  يالفاشا  ا دراياما .  يالةاابات العرها 
يتذار الشا  رايب، تدهنا نةا نتاناه، ن  نخنن ا بت إلى اتياا بير معضاء الالنادت العر  
لبير نالنا لرؤداء الدمنات النتما  ينزع صالتااا د ياجراباد ن  مي بير داادد، ياذا نا ارجد 

ا ن  عايالت الش باء  د الةب  يننع د ن  بخيا الندجب مالثر ن  نرم عهر ننع د ن  الاياص
 ا قصى النهارا، ينن  هعض د تاى ن  زااراه  د الدج .
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ي د الشأ  ا قماند، قاا النتاند خالب زهارق  إ ا الشا  رايب اااه  ا تباث ا قمانا  يالعالنا  
ند اليدند الذي ادعى إلى الترا  يالانيرات ا خارم  د النمت الديري، نؤالاًبا م ا النشريع ا دال

التةاةا  يقاابم راشبم لمعالد داناصر  د ن اا  الننات عمى نا يصفه هنشريع مي خارن  أميهانا 
هياا أ مي خارن  أ  ريت الاريأ الذي دعى إلى اةداد النةدد  د العالد العرهد يا دالند ياردا  

 نخمفات داا  هاالي.
 19/9/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 اإلعفاء من الديون مقابل الهجرة الحتالل يعرض على المقدسيين..ا .25

اتايا ا تاالا هالا   النرق الضغن عمى النةبدد لا جاراه ن   :باا  جياتا  -الةب  النتام  
اتباد ن  جنا  الباي  يالضراي  نةاها ال جرم خارج  هقعفاءمرضه يالاد الا  آخراا ا  عرض 

 الهالب.
رنامه ن  ماالد التد الثيري  مهي، ايد ا ثنا ، النيانن  د ار مجهرتا قب يالانت همبا  ا تاال

 النهارا ه بد هةالا ا هتج  هناءاا بي  ارخاص. ا قصىجني  
دمنت همبا  ا تاالا النيان  عناب مهي رنامه ن  التد نف  قرار ه بد الننزا  ه د الدااق نفد

ا تاالا ا بت لمدانرم عمى  م  يمالب رخاص.نار هتج  الهناء بي  ا 60يالاد اهمغ نداتاه 
الاد افرض عمى النيان  ارا  يا غراءاتالنبان  هالانم ا يا جار دالان ا، ن  اةباد العريضات 

 ر ضه مهي رنامه.االذي  ا نرن  الباي ،  ا عفاءالهالب يالدفر خارج الهالب، نةاها 
 19/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 عنون مواطنا غرب الخليليط إسرائيليون .20

ن   هأالثر مصا ، عمى نع  نيان  ن  همبم إذنا، تاث ا ثنا  قبد إدراياماا  نداء ايد: مالخماا
  د الخماا لامةد العالج. ا امدالنداشفى  إلىنعن   د منتاء نافرق  ن  جدبه، ياد نةمه 

ياي  ا امدنداشفى عانا قب يصا ال 25يقالت نصابر نها ، إ  النيان  نراب جناا ننازم 
، يقب اد اةباد العالجات النها  الالزن  يا نراتنصا  هعبم نعنات هآل  تابم  د الصبر يالظ ر 

 النداشفى تاى ااناثا لمشفاء، يتالاه الصتا  نداةرم. إلى إبخاله ا نهاءله يقرر 
نالنيا ن  المتاق هه الانيا اناربي  النيان  ننازم، قها م  اا إدراياماا نصابر نتما ، م   يم ابت

 يان اليا عماه نعنا هالدالاالا . عمى نبخا إذنا
 19/9/2016اإلخبارية،  معاوكالة 
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 مداهمات واعتقاالت وتخريب لمنازل أسرى وشهداء في بيت لحم وبيت أمر وسعير .26

اقاتنت قيات ا تاالا ا درايامد،  جر من ، نبان  هات لتد، ينفذت  أي اأ: -تد  عهب الجياب
يم ابت نصابر  نباان  يافااش ياخرا  ناعنب لننازا النياننا  الفمدناناا   د النبان .تنم  

نتما  هأ  قيم الهارم ن  جنيب ا تاالا بانت ننزا الش اب نتنب شتابم، يننزا ا دارا  نارق 
يشابي عااب،  د تد يابي نعالد. يميضتت النصابر م  قيات ا تاالا ا درايامد اعنبت 

اات الننازا الاد اقاتنا ا، تاث قانت هافااش ا افااشًا بقاةًا ياخرا  يابنار اخرا  نتاي 
النتاياات ن  ا ثاث الننزلد،  د نتايل  نن ا لماأثار عمى تاام النياننا  عهر اتناد نتاياات 

 ننازل د.
ش باء،  فد همبم هات منر،  ثالث ي د نتا ظ  الخماا، اقاتنت قيات ا تاالا، من ، ننازا 

 نبلعت نياج ات نناثم   د معةا  اقاتاد قيات ا تاالا الهمبم.ا
تاالا ننزلد الش ابا   ابي الفريخ يرايب جرابات، المذا  ي د همبم دعار، اقاتنت قيات ا 

معبنا نا  د نننة  نثمث هات عاني  شرق نبان  الخماا العاد الننصرد، ي اشت ننزلا نا، يادايلت 
 عمى يثايق ينتاياات خاص .

 20/9/2016األيام، رام هللا، 
 
 اإلسرائيلية دة الشرطةيمنعون عشرات المستوطنين من اقتحام قريتين بمسان 48 فلسطينيو .27

من  لعشرات الندايننا  الذا   48اصبت تشيب الهارم ن   مدناناد : هرايد جراادد - الناصرم
اقاتاد قرااا  عارم يعرعرم الناجايراا  يالةراهاا  ن  نبان  مد  إلىدعيا هندانبم الشرن  ا دراياما  

 ا رااها جيل  ادافزازا  لعصاه  أالاخأ  اءإجر الفتد، هعب م  صابقت النتالن  ا دراياما  العماا عمى 
النتظيرم  د عبم بيا  د العالد. يشنت قيات الشرن  ا دراياما  اجينا شردا عمى الناظاارا ، 

الناي  ايدت جهارا ، ياعاةاا شاها ، إ  م   د ن اا  الننات نجح  إصاه  إلىنا مبى 
 الناظااري   د صب العصاه  يننع ا ن  بخيا الةرااا .

 20/9/2016الغد، عمَّان، 
 
 ةشمل مناطق الوكالة الخمس إضراب جزئي في مرافق األونروا .28

نتا ظات، من ، إضراها النتنب هالص: ش بت جنا  نرا ق ا ينريا  د جنا  نخانات ي  -جنا  
 جزياا ع  العنا، يذلا اداجاه  لبعيم منمة ا ااتاب النيظفا   د ا ينريا.
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اب، م  ا ضرا  الجزيد شنا جنا  نرا ق ا ينريا هنا  ا ا النبار ، صبر ع  ا ات يم اب هاا   
 يجاء اتاجاجا عمى دااد  اةماص الخبنات يالاد انا ج ا يالال  الغيث هتق الالجيا  الفمدناناا .

  ا اتاب، م  ا ضرا  شنا ننانق اليالال  الخن  ياد قناع غزم يالضف  النتام  يلهنا  يها  
 يا رب  يديراا.

مالب منا  در ااتاب النيظفا   د أا ينرياأ، ايدت تنبين ، م  ا ضرا  شنا الا   النرا ق ي 
يمشار إلى م   ألينريا هنا  ا ا النبار  يالنراالز يالعاابات الصتا  يالنالاا  ا بارا .لالااهع  

ب النبار  عمةت بيان ا عنب العاشرم يالنصت صهاتا،  انا عمةت العاابات الصتا  بيان ا عن
ينيه تنبين ، إلى م  ا اتاب العاد لنيظفد ا ينريا هصبب انفاذ خنيات  الداهع  يالنصت صهاتا.

اصعابا  ياتاجاجا  داةيد ه ا خالا ا ااد النةهم ، إ  لد اداج  إبارم يالال  الغيث لننالهه، رهنا 
 اصا إلى اعماق العنا هشالا الانا  د الا   النرا ق الااهع  لميالال .

 20/9/2016ام هللا، األيام، ر 
 
 مواطنا  بينهم زوجة شهيد ونجله 22قوات االحتالل تعتقل  .29

منفاا خالا عنماات باد  مرهع نياننًا هان د زيج  ش اب ينجمه ي  22اعاةمت قيات ا تاالا من ، 
 ياقاتاد  د نتا ظات هات لتد يالخماا يجنا  ينيلالرد يناهم  يمراتا يدمفات يالةب .

ي د  نياننا ، هان د زيج  ش اب ينجمه. مرهع د، اعاةمت قيات ا تاالا  فد نتا ظ  هات لت
ي د نتا ظ  جنا ، اعاةمت قيات ا تاالا  نياننا . مرهع نتا ظ  الخماا، اعاةمت قيات ا تاالا 

ي د  ي د نتا ظ  نيلالرد اعاةمت قيات ا تاالا شاهًا ن  قرا  الفر عهيش. دهع  نياننا .
ي د نتا ظ  مراتا اعاةمت قيات ا تاالا النفا  قيات ا تاالا شاها . نتا ظ  ناهم ، اعاةمت
ي د نتا ظ  دمفات اعاةمت قيات ا تاالا النيان  مان  عزاز  عانا(. 13نتنب متنب نتارن  )

 عانا(. 47جهر )
ي د نتا ظ  الةب ، مشار نابي ا دار إلى م  نياننا  ايعاةال، هان د نصا ، يانا: رشاب 

 النصا  مان  الالرب.ادالا د، ي 
 20/9/2016األيام، رام هللا، 

 
ا دينية استفزازية عند "القطانين" .35  المتطرف اليهودي غليك يؤدي طقوس 

قاد النانرت الا يبي ا يبا غماا، عضي الالنادت، هأباء نةي  بانا  ادافزازا   الةب  النتام :
 .ا ثنا  دجب ا قصى صها  ايدعنب ها  الةنانا   د الةب  الةبان ، هعب ننعه ن  اقاتاد الن
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يهتد  نيق  الةنام العهرا  الداهع ،  ق  غماا هث نهاشرًم عهر صفتاه عمى أ ادهياأ يجيبه  د 
 النالا  يمبايه النةي  البانا  النعاابم لبى الا يب.

ا تب، هالدر قرار ريا  اليزراء ا درايامد  ياأاد ذلا هعب داعات نعبيبم ن  ا باب غماا نداء
انا  ناناااي هشأ  نياصم  نن  معضاء الالنادت ييزراء تاليناه ن  اقاتاد الندجب ا قصى هنا

 هده  تدادا  ا يضاع النابانا .
 19/9/2016القدس، القدس، 

 
 معاناة متجددة… السفر المصرية في الكويت وثائقحملة  .31

 اهبي م  ماا نن ا   –عمى نتاير ثالث  نصرا   مدنانا  اليااا   خاص هنأراي الايدأ: - الاليات
اياصا الفمدناناي  ن  تنم  يثايق الدفر النصرا   د الاليات دعا د لمعاش  -اأهه لنعاناا د

الهةا  الجالاات ا خرى  د الهالب الاد اعر ين ا النا اعر ي  مهناءاد، يعاشيا  ا ا مالثر ننا عاشيا 
 التالاا  الاخاد:…  د هالباد يرهنا لد اعرت نعظن د ديااا

يخرج الدفار الفمدناند  ا ا عمى أنيانند بيل   2012 ااا  أدفارم  مدنا أ  د الاليات عاد معاب ا
 مدنا أ  د نؤانرات صتفا  عمنا  هشرى اعارات بيل  الاليات هجياز الدفر الفمدناند ، يبعا 
لى اتياا صالتا   الا   أالنياننا أ ن  تنم  يثايق الدفر إلى اداخراج جيازات دفر همباد ياي

ا د  د الاليات عماه اد اال ل د يلدفراد خارج الهالب تاث اعارت الا بيا العالد هه، النا إقان
بعااد إلى عبد ا لافات إلى الشايعات الاد اناا ن  شرعااه )شرعا  جياز الدفر( يا عارات هه 

اعاب البيل  اليتابم ن  بيا نجم  الاعاي  الخماجد يرهنا  د العالد الاد نا زالت    ، د الاليات
 هه اليثاة  ردنا  لبا ا.

ي د ظا الةايب الشبابم الاد افرض ا بيا العالد عمى ننح تنم  يثايق الدفر اأشارات بخيا 
خصيصا ن  افاقد مزن  الالجيا  تيا العالد،  ةب اضنر الثاري  نن  اتنمي  اليثاة  النصرا  

خاص  ميليا الذا  اانم  إلى اداخراج جيازات دفر  مدناند ن  دفارم أ هالبادأ  د الاليات، 
عنم د الدفر إلى البيا النجايرم يتيا العالد، ثد ايج يا إلى إبارات ال جرم النتما  لاتياا إقانا د 

النفاجأم الاد الانت هاناظاراد اناا م    ثن  اأالاب مي اافاق عمى م  الجياز … النا هشراد دفاراد
د لمدفار الفمدناند   اهبي ديى اجا اب   نا يرب  د النؤانر الصتفمي ، الفمدناند نعارت هه

 الازاد.  ميشخصد ننه ياي ن  ااتنا ناايج نا اصر  هه ، ي  افرض ذلا عمى تالين  الاليات 
الا   اةضد هللا منرا م  إلىرضد الفمدناناي  ها نر الياق  ياتافظيا هيثايق دفراد النصرا  

جه هعض د إلى الةنصما  النصرا  لاجباب اما . النفاجأم غار الدارم الثانا  تصمت عنبنا اي نفعي 
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اليثايق الاد قارهت عمى انا اء صالتاا ا  د إجراء ريااند نياا قب ادانر لثالث  مي مرهع  مش ر، 
يثاة  جبابم لن  اداخرج جيازا  مدناناا يذلا  مياناا انانعت الةنصما  ع  اجباب مي إصبار 
جياز دفر التق  د نم   ميي  انما ن  اداخرج  هتج  م  الجياز معمى راه  ن  يثاة  الدفر

اجباب يثاة  الدفر، يقانت هدت  اما اليثايق ن  مصتاه ا يانانعت ع  إعابا ا ينأت هنفد ا ع  
مي تا عمى مدا  م  النشالم  اليااا   مدنانا  ي  عالق  ل د ه ا، يمن د انهةي   إاجابنتايل  

يثاة  مي جياز  ميي يثايق دفر لن  اتنا ممي إصبار الةياعب يا جراءات الةاضا  هعبد اجباب 
 دفر آخر النا صرتت الةنصا النصري  د الاليات.

اةبر عبب ن  اداخرجيا جيازات دفر  مدنانا   د الاليات هخند  آ ت شخص جناع د اخ  
يرهنا الته ، ي ةبا  معنال د يعبد  ا قان ن ببي   د تاا ادانر اليض  التالد هنخالف  قاني  

قبرا د عمى ادجاا مهناءاد  د النبار  الاد انم  إقان  صالت  يعبد قبرا د الذلا عمى الايجه 
لمنراالز الصتا  لمعالج، ياراالد الغرانات النالا  ن  جراء ذلا يالاد اةبر هألت بي ر ش راا لعايم  

 ن  خند  م راب.
 ،هنداةهم د ينداةها مهناي د الفمدناناي   د الاليات ارببي  م  دفارم  مدنا  قب يرنا د يقانرت

هخريج دفاراد هاصراتات صتفا  ناعجم  يغار بقاة  بي  التصيا عمى اأالاب ردند ن  
يالذي مصهح نةن  عما د يلا   ،التالين  الاليااا  هاعارا  ا هالجياز الفمدناند الاد اصبره الدفارم

 نعن  النا هشراد الدفار.
 19/9/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 في صحة األسرى القاضي والشقيقين البلبول تدهور خطير .32

ناشب ا دار الفمدناند النضر  ع  النعاد نالا الةاضد، الريا  نتنيب :  اتد صهاا  -غزم 
عها  الابخا  نةاذ تاااه يتاام ر اةاه النضرها  الشةاةا  نتنب ينتنيب الهمهيا،  د يقت اناةب 

 الفمدنانا   د إجراء ا اصا ت ن  إدراياا. ريا  نابي ا دار قبيرم  ار ، ادانرار الدمن 
ينةمت نتانا  ا دار الةاضد متالد تباب، ردال  ننه اؤالب  ا ا ادانراره  د ا ضرا  النفاي  ع  

 النعاد تاى ااد إنالقه.
 ييصفت التباب يض  الةاضد الصتد هأنه أصع ، يار ض امةاد العالجأ.

ت ا ندانا  يالتةيقا  يالنها  الابخا  نةاذ تاام ذلا، ناشب مدرى دج  أجمهيعأ النؤددا إلى
 زنالي د النرضى.
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دن ( ن  نبان  جنا ، الذي منمةاه دمنات ا تاالا ا تب  25يقاا ا دار النترر مدعب البنج )
الناضد، هعبنا منضى خن  دنيات  د دجين ا، إ  دمنات ا تاالا اياصا دااد  عزا 

يمضات البنج م  اناا مدرى  د  انات نالا  هااظ  عما د.ا درى  د زنازا   ربا  ي رض غر 
نااهعا د نهاًا هده  ارباي ميضاع د الصتا ، يننانم  دمنات ا تاالا  د  إلىمن ا التاج  

 اةباد العالج الالزد ل د، نشببًا عمى ضريرم هذا نزاب ن  الج يب لنصرم قضا  ا درى.
 20/9/2016الحياة، لندن، 

 
 اية دولية" للسفن النسائية المتوجهة لكسر حصار غزةدعوة لتشكيل "حم .33

مالب ريا  أالمجن  الشعها  لنياج   التصارأ الناي  جناا الخضري، م  الدف  الندايا  الاضاننا  
ن  قناع غزم اياجه ا بابات ينعاةات تةاة  اانم  اشالاا تناا  بيلا  لضنا  يصيل ا قناع 

 غزم  د نتايل  لالدر التصار الهتري.
اا الخضري  د اصراح صتفد صبر عنه ايد ا ثنا : أإ  الرتم  ننذ هبااا ا ااعرض يق

 لنعاةاتأ.
يمشار إلى اعنا دفان  أمناأ هعب داعات ن  اننالق ا ن  ناناء هرشمين  نا اضنراا لمعيبم 

يشبب الخضري عمى م  اذه ا تباث اعند يجيب نخانر  يصعيه  عيبا ا لإلهتار ي ق الننظنا .
عمى النداء الناضاننات النشارالات  د الدف  يانذر هأ  نياج   الدف   د اذه النرم اهبي تةاة  
 نهالرًا.

يها  م  اي ار تناا  لمدف  ن د جبًا خشا  م  االقد نصار دفان  أنا د نرنرمأ الارالا  ضن  
مدنيا الترا  ا يا الاد اعرضت ل جيد إدرايامد يقاا  ا ا عشرم ناضاننا  ماراا يمصا  

 آخري .
يمشار إلى م  البيا اتا ظ عمى رعااااا ياذا اانم  ج با بهميناداا  يري ن  قها بيا النشارالات 

  د النتايل  الندايا   خاراق تصار غزم.
 19/9/2016، قدس برس

 
 بتوضيحات في شأن مقتل أحد مواطنيه بالقدس "إسرائيل"األردن يطالب  .35

ا  من  ا ثنا ، الدفارم ا دراياما   د عنا  ينالها ا ادابعت التالين  ا ربنأ: التاامأ –عنا  
هاةباد ايضاتات تيا ظريت نةاا النيان  ا ربند دعاب العنري، هرصاص الجاش ا درايامد  د 
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الةب  ايد الجنع  الناضد، يمالبت من ا اااه   د شالا تثاث افاصاا جران  نةاا نيانن ا لميقيت 
 عمى تاثااا ا الا  .
يل  لشؤي  ا عالد يزار الخارجا  يشؤي  النغارها  هاليالال  نتنب النينند، ن  ينم  يزار الب

ازياب اليزارم أالدفارم ا دراياما   د عنا  عانات شالا ، لبى لةاي ا  د يزارم الخارجا  من ، 
هالايضاتات الا   الاد نمها ا يالنعمينات الافصاما  ع  التابث  يالاتةاةات الجارا   د شأن ا 

 .أاذ النيقت النناد  اخ
ا رب  ين  خالا ا ج زم النخاص  الا  ، داااه  تابث  قاا الش اب أينةا الهاا  ع  النينند، م  

النيان  ا ربند اي نتير ا ااناد لمننمال  أيمضات م   .أالعنري ياليقيت عمى افاصام ا الا  
ا رب  نعند هنااهع  متياا  ا ربنا  ال اشنا  قاابم يتالين  يشعهًا، باخا الين  يخارجه يم 

 .أنيانناه يقضااااد يالب اع عن ا  د الا نالا  ن  العالد
ياأاد ا جراء التاليند ا ربند ن  اصاعب الغض  الشعهد باخا الننمال  عمى نا يصت هضعت 
النيقت الردند  د الاعاند ن  تابث  نةاا العنري، يدن ننال  شعها  يتزها  هنرب الدفارم 

 يايغالق دفارم اا مها   د عنا .ا دراياما  
يعجات نياق  الاياصا ا جاناعد هعهارات الشج  يالانباب هنا يصت هالنيقت الناخاذا لمتالين  

 ا ربنا  ن  التابث .
يشاا  النيات هعب صالم ظ ر من  ا ثنا ، جثنا  العنري إلى نثياه ا خار  د همبم النغار 

ا رب  نداء من ، هعب ارااهات  إلىلجثنا  قب يصا هنتا ظ  الالرا )جني  ا رب (. يالا  ا
 خاص  مجرا ا الدفارم ا ربنا   د اا مها  ن  الدمنات ا دراياما .

 20/9/2016، الحياة، لندن
 
 تصل إلى فرنسا في طريقها لكسر حصار غزة "زيتونةالسفينة " .30

منا أ اا  إلى قناع غزم ال ير: معمنت الج ات الننظن  لمدفاناا  الندايااا  الناج ن مشرتغزم 
 15 د جزارم اليرداالا الفرندا ، يعمى نان ا  أاجاالدايأم  الدفان  الثانا  يصمت إلى ناناء  أيزااين 

ن  الناشنات يالشخصاات النديا  الاد اعازد الدر التصار ع  الةناع،  د يقت جرى  اه الاأالاب 
 الاد مصاهت هعنا  ند. أمناأعمى يجيب نا   داهباا 

يصمت  أزااين أت المجن  البيلا  لالدر تصار غزم إتبى الج ات الننظن  لمرتم ، م  الدفان  يذالر 
إلى الناناء الفرندد، يمن ا رغد هريبم الجي  د اما الجزارم، تظات هاداةهاا ن  عبب ن  
الناضاننا  اناا. ين  النةرر م  االي  اناا ارااهات ن  قها الناضاننا ، لعنا هرنانج ارتا  



 
 

 
 

 

 28 ص             4053 العدد:        20/9/2016 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

ع هعب ظ ر الايد الثالثاء ل ذه الدفان  الاد داننمق صي  متب النيان  ا يريها  ا خرى، ييبا 
هراز قضا  التصار ا درايامد النفريض عمى الدالا  ننذ  ه بت تشب البعد إلى قناع غزم، ياي

 عشر دنيات، قها ا ننالق صي  غزم.
ات الاد اشرت عمى اداار الذي اضد العباب ن  الج  أاتالت مدنيا الترا أإلى ذلا معم  

، يذلا هعب عنا  ند تبث قها أزااين أل  اانال  ن  ا لاتاق هن  أمناأالدفاناا  الندايااا ، م  
يمالب الاتالت م  الننظنا   اننالق الةار ، يمن ا   ازاا تاى اخ   د ناناء هرشمين  ا دهاند.

اضاننات ا خراات. يميضح م  ادعي  إلى إاجاب دفان  جبابم  د مدرع يقت ننال  لتنا الن
يمنه هده  ذلا  ،أزااين أ  انال  اصمات ا  د يقت نناد   داالناا ا هتار ن   أمناأالدفان  

قرر الهبء هقجراءات دراع  لشراء دفان  مخرى االي  جاازم لنرا ة  اما الاد اننمةت. ين  مجا 
 لات شراء الدفان  الجبابم.الد  اليقت قرر الاتالت الهبء هتنم  دراع  لجن  اهرعات لاالا

ي د آخر اتباث لمجن  البيلا  لالدر التصار ع  غزم، تيا الدفاناا ، ذالرت م  ا عالنا  
لاللاتاق هالشخصاات النشارال . يذالرت م  لناف   أمجاالدايأخباج  ه  قن   د نراة ا إلى 

 .أ زااينأ إلىتهاشد، عضي الهرلنا  الايندد يصمت  رندا ننذ ا تب لالنضناد 
ي د الدااق ذالرت المجن  البيلا  لالدر التصار ع  غزم، الاد اضد هعضياا ا ناشنات مربناات 
م  رياد  همبا  هرشمين  مبا الي ي الاد شارالت  د تفا يباع الدفاناا ، مردمت ميا ن  من  ردال  

فاناا  الندايااا  نبراب، اؤالب  ا ا البعد الالانا لمد ا دهانا إلى الدفارم ا دراياما   د العاصن  
ردال  إلى التالين  ا دراياما   د اا مها  لر   التصار  ياناله ا هقاصاالالدر التصار ع  غزم 

 .دن  20 تيالدننذ  أعالق  ايمن أالظالد ع  غزم. يمالبت م  همبا  هرشمين  ارهن ا هنبان  غزم 
 20/9/2016، القدس العربي، لندن

 
 لحل القضية الفلسطينية ي يؤكد دعمه كل الجهودخليجالمجلس الوزاري لمجلس التعاون ال .36

عةب النجم  اليزاري لنجم  الاعاي  لبيا الخماج العرها  بيراه  د نةر الي ب البايد لمننمال  العرها  
 الدعيبا   د ا ند الناتبم  د نايايرا هرياد  يزار الخارجا  الدعيبي عابا الجهار.

رم الفرندا  يالا الج يب العرها  يالبيلا  لايدا  النشارال  لتا بعنه النهابأالنجم   د هاانه، يمالب 
الةضا  الفمدنانا  يا دراع هعةب النؤانر البيلد لمدالد يالعنا عمى إن اء ا تاالا ا درايامد 

قان  بيل   مدنا  النداةم  الالانم  الداابم يعاصنا ا الةب  الشرقا  . يشبب عمى عبد شرعا  أياي
 ا راضد العرها  النتام  هنا  ا ا الجي  . ا داانا ، يعريه 

 20/9/2016، الحياة، لندن
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 تنتقد باسيل: يقوض إصالح قانون الجنسية التمييزي "هيومن رايتس ووتش" .37

لنى  ةاه نياقت  أااين  رااا  يياشأاناةبت ناي  نبار قدد الشرق ا يدن  د ننظن  : هاريت
خارم الاد مبلى ه ا ن  نايايرا ع  اداهعاب النداء المهناناات يزار الخارجا  المهناند جهرا  هاداا ا 

 الميااد اازيج  ديراا  مي  مدناناا  ن  تق ننح مزياج   يمنفال   الجندا .
اةياض الج يب النهذيل   صال  قاني  الجندا  الاناازي، النانا د ن  الازانات أياا نت هاداا هأنه 

ذ يقت نياا، م  اعبا الةاني ، لضنا  تق جنا  النداء لهنا  التةيقا . يالا  عمى لهنا  نن
 .أالمهناناات  د ننح م راب عايالا   جنداا  

 20/9/2016، الحياة، لندن
 
 األونروا: التعليم جواز سفر نحو الكرامة بالنسبة لألطفال الفلسطينيين .38

النده  لألنفاا، جياز دفر قاا اةرار نصير لننظن  أا ينرياأ، الايد ا ثنا : إ  أالاعماد اعب ه: غزم
يجاء  د الاةرار أاعب الاعماد ياتبا ن  ا عنبم النرالزا  لماننا  الهشرا  يعانا ريا   نتي الالران أ.

، بمهت ا ينريا عمى العنا ن  مجا 1948 د نداعبم النفا عمى اتةاق الانا إنالانااه. يننذ عاد 
 صيا إلى اعماد نيعد يجان أ.ضنا  م  الا   منفاا  جيد  مدنا  ااناعي  هدها الي 

يقاا: لنالنا الانت الي اات الناتبم ا نارالا  ياتبم ن  مشب باعند اليالال  الذا  اعانب عما د 
ينبا عا قياا ع  تق  جيد  مدنا   د الاعماد. يهاعاهاراا مالهر نانح ثنايد لميالال ،  ةب قانت 

رد   د نخامت مرجاء غزم يا رب  يالضف  نب 26الي اات الناتبم هانياا إنشاء مي إعابم إعنار 
 نال  دنياا. 350,000لنا  اه ننفع  نا اةار  ن   2010الغرها  ننذ عاد 

عاليم عمى ذلا، يهاعاهاراا الناهرع ا الهر لنيازن  أا ينرياأ الهرانجا ، ميرب الاةرار م  البعد النةبد 
 د الا  500,000مه  الهالغ عبباد اةراها ن  الي اات الناتبم ا نارالا  اصا ماضا إلى الا   الن

 نبرد . 692نبرد  ن  النبار  الاد اباراا اليالال  يالهالغ عبباا 
يعهر ع  ذلا النفيض العاد لنأا ينرياأ هاار الرانهيا،  قنه أهالنده  لألنفاا،  ق  الاعماد اعب جياز 

 دفر نتي الالران أ.
نخصص  لماعماد.  2016ن  أا ينرياأ الهرانجا  لعاد يها  الاةرار م  مره  يخندي  هالني  ن  نياز 

يم  الاعماد ا دادد عالد الجيبم اي ر لالجيد  مدنا  الصغار نجنيع  نشارال  ن  الةاد 
ا دادا  الاد اشنا الالران  يالادانح يالندايام ها  الجندا  يتةيق ا ندا ، ننا اداعباد عمى 

 اشالاا نداةها م ضا.
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، يهبعد ن  الي اات الناتبم ا نارالا ، عالفت أا ينرياأ عمى انفاذ 2000ننذ العاد يميرب الاةرار منه 
هرنانج تةيق ا ندا  يتا النزاعات يالادانح  د نبارد ا ن  مجا اعزاز   د تةيق ا ندا  
يالادانح يالنيانن  الصالت  ين ارات الاياصا يتا النزاعات الدمند غار النهند عمى العنت. ياد 

الا   نعمند أا ينرياأ  د مقالاد عنمااا ا الخند  عمى نرق إبناج اذه النيضيعات  د  ابرا 
 تصص د الاينا .

يمشار إلى م  النعمنا  اعبي  النصبر الارهيي ا الثر مانا  لنأا ينرياأ. يمنه  د براد  مجرااا الهنا 
ا ينرياأ اد النالي  الريا  ع  هرنانج أا ينرياأ الاعماند، يجب م  نعمند أ 2014البيلد  د عاد 

 د تةاة  م  نبار  أا ينرياأ نافيق  عمى النبار   د الهمبا  النداضاف  ه انش ادايي مالثر ن  
 دن  اعمانا  إضا ا .

يقاا الاةرار ا نند النصير، إ  نمه  أا ينرياأ ن  ها  النمه  ا عمى اعمانا  د النننة . يننذ 
، تةةت أا ينرياأ الندايام ها  الجندا   د الا   نبارد ا لاصهح عةب الداانات ن  الةر  الناضد

 هذلا ميا نظاد نبردد  د الشرق ا يدن اتةق ادجاال ناداياا ها  الصهاا  يالفااات.
يها  انه ادانابا إلى الازاد نشارا تااا الاننا  الهشرا  لالجيد  مدنا ، ادعى أا ينرياأ يالي اات 

نداعبم ا نفاا يالشها  عمى االادا  النعر   يالن ارات النالين  يذلا ع   الناتبم ا نراالا  إلى
 نراق ازياباد هاعماد مدادد عالند.

 19/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 وزير خارجية ليتوانيا يجدد دعمه إلقامة دولة فلسطينية .39

ياداعباباا البايد لاةباد  الازاد هالبه  لانالافااش، جبب يزار الخارجا  المااياند لانا ي ا: - نايايرا
جانهه لناا  إلىالنداعبم يالبعد الننال   د دهاا اتةاق الدالد لمشع  الفمدناند ي د اليقيت 

قان تةيقه   البيل  الفمدنانا . ياي
جاء ذلا خالا ا جاناع الذي جنعه هيزار الخارجا  رااض النالالد، يالذي اأاد ضن  نجنيع  

 اناعات الاد اعةباا النالالد عمى اانش معناا الجمد  التابا  يالدهعا  لمجنعا  العان  لألند الناتبم.ا ج
 19/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مجددا بالطرد من الفيفا "إسرائيل"ات تهدد عمر أندية المست .55

لبيلد لالرم الةبد، ن  ضريرم ابخا ا اتاب ا إلىاياصمت التنالت العالنا  الباعا  : ي ا–الةب  
ت  د الضف  عنراالندا مراضدالنةان  عمى  ا دراياما  ا نبا النشان الرااضد  د  إاةاتمجا 
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ن  الننظين  الرااضا  البيلا   د تاا عبد الازان ا هةيانا   إدرايااالغرها ، يالنم  ردناا هنرب 
 ا اتاب البيلد هذلا الخصيص.

ت غار شرعا   د عنراندا مراضدالةبد لخند  منبا  نةان  عمى  لالرم ا درايامديادنح ا اتاب 
جان  النشارال   د الا    إلى، ا درايامدالضف  الغرها ، هالمع  يالنشارال   د هنيل  البيري العاد 

الناتبم هاعاهار  يا ندالنداهةات الردنا  النخامف ، ياي نا اخالت قيانا  ينياثاق ا اتاب البيلد 
ة  اتت ا تاالا ي  اجيز لمدمنات النتام  ننارد  مي نشان ردند عما ا، ياة  ا ا راضداما 

 د ندايننات أنعالاه مبينادأ، يأمراااأ، يأالراات مره أ، يأجهعات زياتأ، يأآر يت  ا نبا 
 اااربا أ )يابي ا رب (.

لالرم الةبد،  نؤخرًا عمى عراض  نيج   لالاتاب البيلد ا يريهدعضيا  د الهرلنا   66يقب يق  
نشارالا ا ضن  ا اتاب  إاةات، مي إدرايااباخا  إلى ا نبا انالهه هقرغاد إدراياا عمى نةا اما 

 لالرم الةبد. ا درايامد
 19/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 انتخابات محلية أم حكومة وحدة؟ .51

 ااند النصري
؟  أجها ا: نعد، ي . يدااضح الجيا  هعب دألاند مدااذم جانعا : اا دايجرى ا ناخاهات النتما 

جمد  النتالن  النةررم ايد غب ا رهعاء،  قذا ر عت قراراا هاليقت النؤقت  جراء ا ناخاهات  انال  
م  اجرى  د اليقت النتبب،    الفارم الناهةا  الا ا   جراي ا، منا إذا مجمت النظر  د الةضا ، 

 ااجايز الثان  ن  اشرا  ا يا الةابد إلى نيعب اتبب  تًةا.   ذا اعند م  ا ناخاهات النتما  د
اراب الريا  هشبم )يأ احأ هبرج  مقا( إجراء ا ناخاهات لننح الشرعا  لدمناه الاد اآالمت شرعاا ا 
 د ظا ا نةداد، يجرااء دانرم أتنا أ عمى قناع غزم، يعبد إجراء ا ناخاهات الريادا  يالاشراعا  

إضا   إلى  شا الندارم الداادا ، ياباعاات ذلا، خصيًصا عمى ا رض، ن  خالا  د نياعاباا، 
 نضد إدراياا  د اداالناا خمق منر ياق  اتااللد عنصري. 

النا مصهح اراباا مالثر هعب ازااب ضغين أالمجن  الرهاعا  العرها أ عماه لنصالت  نتنب بتال ، 
درا  ن اا  ع به، ياالرار نا تبث ن  دمفه اادر الاد اعند هالنده  إلاه إبخاا الب  إلى الرنه يا

 عر ات، ياي  هصيرم اناد  اليض  الةايد.
يانال  إجراء ا ناخاهات النتما     أتنا أ ماًضا هتاج  إلى إجراي ا لاعزاز دمنا ا، خصيًصا 

راا  د ظا ا عارات هتة ا ها شرات عمى ا ناخاهات، إبارًاا يقضايًاا يمننًاا، يتاى اااح  نصا
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شرعا  يترا  ترال  مالهر  د الضف  الفمدنانا ، ياذا افدر م  قرار الدنا  هقجراء ا ناخاهات جاء 
هعب ضغين نارد ا انظاد أتنا أ  د الضف . ياد اراب اناخاهات م  ارهح  ا ا مي م  اخرج 

 ا إ  ناعابل ، ين  مجا ضنا  ذلا ايدعت الثاًرا  د اداخباد دال  النعي ، الذي رغد منه ن  تة
 منه لد اجعم ا اانا  هالتالن  الالزن  ل ضد النالاد  الاد الانت داتةة ا لي جرت ا ناخاهات.

مبت نتصم  تال  الفيضى يا نةداد يالانازع عمى خال   نتنيب عها  يخال   خالب نشعا إلى 
عاء الةب  إذالاء الخال ات ها  ن  اراب إجراء ا ناخاهات النتما ، يها  ن    اراباا. ياد اداب

جرت ن  بين ا. النا م  ا ناخاهات الهمبا  جرت  د  2012ي 2005 جأم هالرغد ن  م  اناخاهات 
اتت إشرات ا تاالا، نا اعند م  ندأل  الةب  يشرعا  النتاالد  د غزم  1976ي 1972العانا  

ميً  يمداًدا لادت اد الده  التةاةد، يالندأل  لادت قانينا  عمى مانا  الةاني ، لالن ا داادا  
يقها الا شدء، يااعمق هاتانا ت الفيز يالخدارم لترالاد  اح يتنا ، يلنراالز الةيى الناصارع  

  ا نا.
هالرغد ننا دهق، ن  الصع  إجراء ا ناخاهات  د نيعباا، ين  ا  ضا عبد إجراي ا قها إزال  

اهات عمى نذهح انيا  نتالن  ا دها  الاد مبت إلى يقف ا النؤقت.  ال مديم ن  م  ايجرى ا ناخ
العبا العماا ينتالن  هباا  خاناين  لخبن  مغراض داادا ،   ذا إ  تبث داةضد عمى مي منا 
ناهٍق  داةاللا  الةضاء إذا الا  نثا اذا ا نا   ازاا هاقًاا. لذا ن  ا  ضا قها إجراء ا ناخاهات 

افاق عما ا إلى تبيث نا تبث، يانال  م  ا افاق عمى إزال  ا لغاد يا دها  الاد مبى عبد ا 
اؤبي إلى نا اي مديم ننا تبث تاى اخ  إذا دانر العناب يمجرات ا ناخاهات ن  بي  غزم، مي 

  د ظا ا جياء الاد افجرت عمى خمفا  عةباا.
انال  م  اؤبي النضد  د إجراء ا ناخاهات ن  بي  إزال  العراقاا إلى عةباا  د الضف  بي  

لى ايارات مننا  )انفجارات، إنالق نار، نياج ات  د مناال  ا قاراع(، مي ازيار الةناع ، ياي
لالناخاهات عمى ا قا  د هعض النياق ، النااج  نتانم   د ظا ي ء ا ج زم ا ننا  لةرارات  ربا  

 مي  صايما .
هناايج ا ن  يانال  م  اؤبي عةب ا ناخاهات ن  بي  إزال  صياعق الافجار إلى عبد ا عارات 

 خالا اعناا عنا النجال  الاد اناند الفايزي   ا ا لفاح  د قناع غزم مي لتنا   د الضف .
نهًعا، الا  ي  ازاا ن  النفارض تصيا ي اق ينند قها إجراء ا ناخاهات لالد االي  اناخاهات 

الا، ياناخا  ترم ينزا  ، ياص   د خبن  الفا  الشع  الفمدناند  نجاز الترا  يالعيبم يا داة
 نجال  قابرم عمى اي ار م ضا الخبنات لمنياننا .
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لةب نرم انير ن د  د ا ااد ا خارم انال  م  اعال  إاجاًها عمى ندأل  إجراء ا ناخاهات النتما ، 
ياي إعال  الريا  مثناء زااراه لنيراااناا ع  بعيم قنرا  جبابم  داضا   تيار  اتايي تندايي 

جراء   د البيت ، ياأنا الريا  م  اؤبي التيار اذه النرم إلى اشالاا تالين  يتبم يننا  ياي
 ا ناخاهات. 

  مجازت الثاًرا إذا قمت إ  الفرص  اخ  مالهر لالافاق عمى اشالاا نثا اذه التالين ، نظًرا  لاةاء 
قمانا  عمى إ شاا خن  أالمجن  الرهاعا  ال عرها أ؛ نصالح الريا  يأ احأ يأتنا أ يمنرات عرها  ياي

إذا اتةةت نةبن   نجاز اليتبم ها   -ي ق الخن   -لايجا  أتنا أ ن  م  االي  يتبم أ احأ 
دةان دانرا ا، مي اتاياي ا اتت نظم  الدمن .  الفصايا، ها لنياج   أتنا أ ياي

ذا أنجتتأ الجيل  الةابن  ن  التيار  ق  نجات ا ل  اخامت ع  أالنجاتات الداهة أ، مي داالي   ياي
اًتا نؤقًاا يشالمًاا، ي رضاه شرين ضاغن  درعا  نا اعيب هعبه أرانا لعابا ا الةبان أ هانا اي ا. نج

مي انال  م  نالي  مناد تالين  يتبم يننا  االي  غناء  بارم ا نةداد، ي  اؤبي إلى ايتاب 
ننا نتفاًل لمجباا يالصراع الناياص ا باخا النؤددات ياليزارات يا ج زم ا ننا  يالةضاء، ياي

التالين  تيا الا النمفات الاد لد ااد يض  هرنانج ل ا قها اشالام ا، يلد اتبب نرجعاات ينعااار 
ادار  د تةا ملغاد يانفجاراا  -إذا رمت النير  -يخنين عان  ل ا؛ نا اجعا نثا اذه التالين  

 ندأل  يقت   مالثر.
نرت  د البيرا  عمى نا اهةى ن  اناا  رص  لالدر اذه البيان  الرااه  الاد داةضد إذا نا ادا

 نالادهات ين  تضير لمةضا  الفمدنانا ، يذلا ن  خالا ا افاق عمى:
 إجراء تيار ينند شانا ادا بت هميرم رؤا  يننا  قابرم عمى شق ندار داادد جباب.• 
 هميرم هرنانج داادد اتبب ال بت الينند  د اذه النرتم ، يامزد الا ا نرات هأ  قرار أالدمد• 

يالتر أ قرار ينند   ااخذه شخص مي انظاد يتبه، يااضن  الازاًنا نشاراًلا هيض  خن  ياقعا  
 لماخمص ن  أاافاق ميدميأ يالازانااه.

الازاد ياضح يقان  ن  أتنا أ هقن اء دانرا ا ا نفرابا  عمى قناع غزم، نةاها الازاد ياضح • 
دمن ، يالشريع  د هناء نظاد داادد، عمى مدا  يقان  ن  أ احأ هقن اء ااننا ا عمى الننظن  يال

 النشارال  الالانم  عمى مد  يننا  يبانةرانا  ايا ةا .
صالت ا يافعام ا ياةماا عبباا عمى مدا  عةابم مننا  •  إعابم هناء يايتاب ا ج زم ا ننا  ياي

 يننا ، يعمى مد  ن نا  ييننا  هعاًبا ع  الفصايما  يالتزها .
ق، ايبعى ا نار الةاابي النؤقت لمننظن  لالنعةاب هعب ايداعه لاضد ننثما  ع  هعب إنجاز نا ده

النرمم يالشها  يالشاات، ي ق الصالتاات النتببم له  د أاافاق الةاارمأ، يا افاق عمى م  اةيد 
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هيض  خن  لهميرم الهرنانج الينند الناناد  ن  اتباات ينخانر النرتم  الراان ، يالةابر عمى 
الفرص الناات ، يعمى النظر هيض  الدمن  يالازاناا ا ييظايف ا يعالقا ا هالبيل  يالننظن ،  ايظات

عمى م  اتبب جبيً  زننًاا  جراء ا ناخاهات النتما  يالعان ، هنا  ا ا اناخاهات النجم  الينند، 
ات لخبن  يهصيرم ااد ا افاق  ا ا عمى م ضا الصاغ لنشارال  الةب ، عمى م  ايظات ا ناخاه

 نعرال  الشع  الفمدناند الاتررا .
ين  ضن  النةان الاد اايج  عمى ا نار الةاابي النؤقت ا افاق عما ا ارااهات لنرتم  نا هعب 
الريا ، إذ انال  اداتباث ننص  ناي  الريا  يافعاا النجم  الاشراعد إلى تا  اناخا  نجم  

 جباب خالا نبم اافق عما ا ضن  دةت زنند نتبب.
نهًعا، نثا اذه ا قاراتات ننيت  جًبا يانال  م  االي  غار ياقعا  هعب ندمدا تيارات ياافاقات 
النصالت  الاد لد انهق، يهعب اعنق ا نةداد م ةًاا يعنيبًاا ياعيب النا  عمى العاش  د ظمه، 

ى نر د يلالن ا انال  م  االي  قاهم  لمانهاق إذا اتراا الشع  الفمدناند هةيم لفرض إراباه عم
ا نةداد، ياد مالثر ياقعا  يجبيى ن  اشالاا تالين  نالاا  هنأالرهاعا  العرها أ نا اؤجج الخال ات 

 باخا أ احأ، ا نر الذي افاح الدات  الفمدنانا  لابخالت عرها  غار ندهيق .

 20/9/2016، األيام، رام هللا

 

 إعادة إعمار قطاع غزة باألرقام .52
 ب. ناار اادار النهاع

 يضري  يناتن  ادا ب تاعرض قناع غزم إلى تر  إدراياما  شرد   2014عاد   د صات
يمبت إلى ابنار  اايال،ا خضر يالااه  بي  انااز يخمفت بنارا  يالشجر يالتجر يترقتالهشر 

دالنا  اضررت هشالا هالغ يمصهتت غار صالت   يتبم 6,800ي المى،ملت يتبم دالنا  هشالا  11
 دالنا  اضررت هشالا نفات. يتبم147,500ياضررت هشالا الهار  يتبم دالنا  5,700ي لمدال ،

الامينار ن  الشيارع , يقبرت  75ياعرضت الهنى الاتاا  إلى بنار اايا ي اد التاق الضرر  د 
نماي  بي ر, ياضررت خالا 90يالال رهاء هأالثر ن   لمنااها ضرار الاد لتةت الهينى الاتاا  

نؤدد  لماعماد العالد،  12نبرد  ااهع  لألينريا،  91يخاص ،  نبرد  تالين 236التر  ا دراياما  
اراالها ا إدراياا هتق ا قاصاب الفمدناند ي  الادريض  منفاا , اذا ها ضا   إلى النجازر  199ي

ننشأم  5,153مبت إلى خداير نهاشرم نااج  لمابنار الالمى يالجزيد يالترايق لنا ازاب ع   الاد
انثا نجنا  الادلالهارم ي ا داراااجا  ي الننشآت النايدن  ي الصغارم ي اقاصابا  ن  الننشآت ا

 اقاصاب قناع غزم  د الا   الةناعات ) الاجارا  ي الصناعا  ي الخبنااا  (.
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 د نمت  إنجازهنرصب تةاة  نا اد  2014تر  صات  انا اءيهعب نرير مالثر ن  عانا  عمى 
ث  صابرم ع  نالانن  ا ننند الناتننبم لاندنناق الشننؤي  إعابم إعنار قناع غزم هناء عمى مرقاد تبا
ينؤدد  شامار المدار يالاد اةيد هنراقه   ،مياشا –ا ندننانا   نند ا راضنند الفمدنننانا  النتامنن  

 عنما  إعابم ا عنار يالهنا البيلد.
اشرا  ا يا/مالايهر  12همغ إجنالد الاع بات الاد معم  عن ا  د نؤانر الةاارم الذي عةب  د · 

هنهابرم ن  جن يرا  نصر العرها  يالنرياج يالدمن  اليننا  الفمدنانا ، خند  نماارات  2014
 .2014نماار بي ر ه بت بعد اعابم اعنار قناع غزم هعب تر  انيز/ايلاي  3,5ن  هان ا  بي ر،

نماار بي ر، اد 3,5مصا نماار بي ر ن   1,596مي نهمغ  %46غزم اي  إعنارنا اد صر ه  عابم 
نماي  بي ر لمنداعبم  د نازانا  ا ينريا  251نماي  بي ر لألنير النداعجم ، ي 612اخصاص 

نماينا لمهنا  الاتاا ،  386نماي  بي ر لميقيب، ي 89( يالفمدناناا )يالال  غيث ياشغاا الالجيا  
 لبعد النازانا  التالينا . نماينا 299ناري ، ي إنداناهنماينا عهارم ع  نداعبات  253ي
 مدناند ابنت ننازل د مي لتةت ه ا مضرار جدان  خالا   100,000ن  ها  نا اةار  ن · 

نصف د قب    يمالثر ن  ن جرا ، مدناناا 65,000نا زاا  2014التر  الاد يقعت  د عاد 
 .البيلدا هده  نةص الانيا 2016اتصمي  عمى مي نداعبات نةبا  خالا النصت الثاند ن  عاد

نفا  د  ملت 160ندانر نا اةار  ن   اجاناعدهمغ عبب ا نفاا الذا  اتااجي  إلى بعد نفدد 
 قناع غزم.

 11ن  مصا  دالنا ،يتبم  1181انت إعابم هناي ا ن  جباب قب همغت  الادعبب اليتبات الدالنا  
   اليتبات الاد ن  الا %10,7ياد انثا  ةن  2014ملت يتبم دالنا  بنرت الماا خالا تر  عاد 

 ن  الننازا النيبن رم ابنارا جزياا يشبابا هتاج  إلى ارنانات. %50نتي  ي  ازاا المد،اد ابناراا 
ا  % 16لد ااد امها  ديى  ت   د الاةااد النيفص  ن  اتاااجات إعابم إعنار قناع غزم الالما  النييض 

 .2014الذي ميِعب هعب تر  
ملت  915لمةناع الخاص  عابم إعنار قناع غزم   ااجايز   دننتانجنا نا اد ايرابه ن  نابم 

قناع  د اليض   اتاااجن   %30انثا تيالد  ياذه الالنا ن  ننذ إعال  يقت إنالق النار 
 النهاعد خالا الفارم الداهة .

 د الا   الةناعات ) الاجارا  ي الصناعا  ي  ادا با  ااد  الاد ا قاصابا ت آهمغ عبب الننش
نماي  بي ر يذلا ي ةا  150ع   نا ازابننشأه اقاصابا , يهمغ تجد ضرراا  5153لخبنااا  ( ا

لإلعنار, يقبرت االالات إنعاش ا يايعابم إعناراا هتد  نا اد رصبه  د  الينندلاةبارات الفراق 
 ق  نماي  بي ر , يتاى ايننا اذا  566هتيالد  ا عنار إعابمالخن  اليننا  لإلنعاش النهالر ي 
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نماي  بي ر  ةن ن   25اةبر هتيالد  ا قاصابيالنهالغ الاد اد اخصاص ا  عابم إعنار الةناع 
ننشأه  3200النهالغ  عابم إعنار ياعياض  اذهخالا الننت  الةنرا  يالاليااا  , ياد رصب نعظد 

 ن  الننشآت الصغارم الاد اضررت هشالا جزيد هدان.
الشباب  د عنما  إعابم إعنار قناع غزم يعبد  الهندءاتبث ع  ي د الن اا   ق  الا   ا رقاد ا

يديت اداغرق عنما  إعابم ا عنار دنيات  ا عنار،عنما  إعابم  ااجاهالنانتا  هيعيباد  الازاد
ن اء التصار  ااجاهنيام   د تاا لد اتبث مي اغار جياري  د الداادات ا دراياما   قناع غزم ياي

 مالثر ن  عشر دنيات. النفريض عمى الةناع ننذ
The Times of Israel, 18/9/2016 

 
 في المئة 70تراجع المساعدات الدولّية للسلطة الفلسطينّية  .53

 متنب نمتد
مت النداعبات النالاا  البيلاا  لمتالين   –راد هللا، الضفا  الغرهاا   ن  ن اا  آ /مغدن  الجاري، دجا

دنيات، إذ الشت ريا  التالين   4د الني  خالا   70الفمدناناا  اراجعًا غار ندهيق يصا إلى 
آ /مغدن ، م ا نا  27الفمدناناا  راند التنب هللا، خالا نةاهم  امفزايناا  عمى  ضاياا  أنعًاأ  د 

نماي  بي ر، هاننا قالت يزارم النالا   350يصا ن  نداعبات نالاا  ننذ هباا  العاد الجاري همغ 
 إجنالد م اينًا،  11التنب هللا هن إعال هعب  مي/دهانهر ماميا 7 عمى لدا  يزاراا شالري هشارم  د

 نماي  بي ر. 400النداعبات النالا  الخارجا  ننذ هباا  العاد همغت 
 1993ميدمي لعاد  اافاقهنيج   1994يالا  النجان  البيلدا ن  إنشاء الدمن  الفمدناناا   د عاد 

نماار بي ر دنيااًا، ياي نا الازنت هه  1,5-1,2ااراي  ها  قب اع اب هاي ار البعد النالدا ل ا هنهمغ 
تد  نا الشفه راند التنب هللا لبعد النيازن ، لالنا ا اراجعت هعب  2012البيا النانت  تااى عاد 

 نماي  بي ر  ةن تد  هاانات يزارم النالاا  الفمدناناا . 750إلى  2015ذلا لاصا  د عاد 
نماي   750نماار بي ر، نن ا  4.251العانا  يالانياراا  لمعاد الجاري،  يهمغت النيازن  الفمدناناا 

نماي  لمنيازن  الانياراا  يالاد  245بي ر النداعبات نالاا  خارجا  نايقاع  لمنيازن  الاشغاماا ، ي
عمى النراالز ذات العالق  هالةناع ا جاناعد الالارها  يالاعماد يالصت  يالشؤي   الأيليا اارالز 

، يالااد لد اصا نن ا 1998لعاد  7جاناعا ، يالاد يربت  د قاني  انظاد النيازن  العان  رقد ا 
 نماي  بي ر. 400تااى اخ  ديى 
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ياهمغ الفجيم الانياماا  )نفةات ن  بي  اغنا  نالاا (  د النيازن ، الااد صابق عما ا الريا  نتنيب 
ت  لالرافاع إذا نا هةات النداعبات نماي  بي  387الاني  الثاند/اناار  9عهاا   د  ر، لالنا ا نرشا

 الخارجاا  مقاا نناا اي نايقا   د النيازن .
يقاا التنب هللا  د النةاهم ، الااد ااهع ا أالنيناايرأ: أإ ا اناا تصارًا نالااًا عمى  مدنا  هده  

أ،  د  النفايضات الثنايا  ن   إلىنيقت الدمن  الداادد الرا ض لمعيبم  إلى إشارمنيقف ا الدااددا
 النعاابات يالنؤددات البيلا . إلىهشرين، يا نضناد  إ ، إدراياا

مضات: أالي اات النااتبم الانت اب   نماار بي ر دنياا ن  إنشاء الدمن ، لالنا ا لد اب   العاد 
دات، يلا  نةبًا لمخزان  الع 250الناضد ديى نا قاناه  انا ، هاننا لد نماي  بي ر لمنشارا  يالنؤدا

ريا  اليزراء الفمدناند  معمنهاةرا التالين  ا نارالاا  ننذ هباا  العاد الجاري بي رًا لنا، تد  نا 
 راند التنب هللاأ، لال  رهنا اةر الي اات الناتبم نداعباا ا لمدمن  قها ن اا  العاد.

: أا نارات لد اب   برانًا ياتبًا يميقفت بيا عرهاا  نداعبا ا لمدمن  الفمدناناا ، إذ قاا التنب هللا
اشرا   12، يلد افد هالازان ا  د نؤانر الةاارم لمنانتا   د  2016 - 2013ها  عاند 

ا/مالايهر ن  عاد  نماي  بي ر  عنار قناع غزام، هاننا قنر ب عت  د عاد  200هب    2014ا يا
 2014ات، يلد اةباد ميا براد ها  عاند ب ع 3نماي  بي ر عمى  150لمخزان  الفمدناناا  نهمغ  2013

 مينثا نبان  تنب،  ا دالانا ، لالنا ا اةيد هنشارا  هشالا نهاشر  د غزامأ، الالنشارا  2016 –
 الا  الاهرع هراا  ش ر لنيظفد غزم. يآخرااانيار الهنا  الاتاا ، 

نماي   20   الدعيبا  يمشار إلى م ا الدعيباا  يالجزاير اب عا  هاناظاد لنيازن  الدمن ، تاث اب
نماي   4,4نماي  بي ر، هياق   52,8بي ر ش ري، هاننا همغت نداعبات الجزاير لمعاد الناضد 

اعم  الدفار  إذنصت دن  نرم ياتبم،  ميبي ر ش راا، لال  اذه البيا اب ع ا الا ره  دن  
/نااي ماار 10 د الدعيبي لبى نصر، يالننبي  البايد لبى جانع  البيا العرها  اتنب قنا  

أصنبيق الدعيبي لماننا ، تيا مقدان مش ر الاني  الثاند/اناار، يشهان/ هراار،  م الناضد، 
تدا  يزارم النالا   إلى( نماي  بي ر منارالد 60يآذار/نار  ن  العاد التالد، هقجنالد )

 الفمدنانا أ.
نجنيع   اجاناع د راد هللا  ارمدهماميا/دهانهر خالا  7يالا  يزار النالاا  شالري هشارم قب قاا  د 
، يالااد اضدا ننثاا صنبيق الناةب  يا قاصابيالعنا البيلاا  الخاصا  هالةناعا  النالدا  الفمدناندا

البيلدا راغنار جبننبدي  يننثام  الهنا البيلدا ناراانا يا  يالنهعيث النرياجدا اير يانز نب يننثاما  
اباا ، يالهمجاالاا : أ د تاا لد ات هعض البيا النانت  يالبيا ع  الةنصمااات ا نارالاا  يالدي 
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 650ا قماناا  هالازانااه اجاه بعد النيازن ،  ق ا الفجيم الانياماا   د ن اا  العاد داراف  إلى مالثر ن  
 يزارم النالا  الفمدنانا . معمناهنماي  بي رأ. ي ق نا 

ر م  اعةب لجن  نجنيع  الانداق ه جاناعًا  د اا  الج ات النانت  لمشع  الفمدناندا ين  النةرا
الجنعاا  العانا  لألند النااتبم،  اجاناعاتماميا/دهانهر الجاري، عمى اانش  19ي 18نايايرا هن

، يصنبيق النةب البيلدا ييزارم النالاا  الفمدناناا  تيا  يداادا خالله اةباد اةرار ن  الهنا البيلدا
دا يعنق ا زن  الناراالن   د عجز الخزان  يتاجات الدمن  النالاا ، الفمدنان ا قاصابياليض  

الفمدناندا لمااننا  يا عنار )هالبار( نتناب اشاا   ا قاصابيي ق نا الشفه ريا  النجم  
لنأالنيناايرأ، الاذي قاا ماضًا: أإ ا مهرز مدها  اراج  نداعبات النانتا ، اعثار الندار الدااددا 

ا إلى ا  -الفمدناندا  ،   ا ابت اما ا نياا النداعبم  د الايصا أ. اافاقدرايامدا  دااددا
ص لاأنا  رياا  النيظافا  الااهعا  لمتالين   مضات نتناب اشااه: أإ ا منياا النانتا  اخصا
الفمدنانا ، ياراج  البعد الخارجدا داالي  له مثر دمهدا عمى الدمن  الفمدناناا   نا ا اصارع ش رااًا 

ا   اايرم الرياا . يهالااالد، داؤثار ذلا عمى صرت التالين  عمى هعض الةناعات يالنشارا  لاأن
افاء باين ا إلى الةناع الخاص، الاذي داصا  ها رااق، نناا اؤثار  د النا اا  عمى  الانياراا ، ياي

 تجد ا داثنارأ.
شهال  منا   2010الاليات خالا عاد يالانت البيا العرهاا  قب مقرات  د الةنا  العرهاا  الااد عةبت  د 

نماي  بي ر لنداعبم الدمن  الفمدناناا  نالااًا، لال ا ذلا الةرار هةد تهرًا عمى يرق،  100نالاا  هةان  
 يلد انهاق.

يقاا اشااه: أشهال  ا نا  العرهاا  لد اارجد مهبًا، ياهبي منا ا الانت شعارًا داادااًا لد اخرج إلى تااز 
 رجد  عمااًا إلى منر انال  الااعياا عماهأ.الانفاذ يلد اا

نماي   350يرغد انالا  التالين  الفمدناناا  ن  اتدا  اتصام ا منياا النةاصا  ن  إدراياا ن  
 ش راا، إ ا م ا ذلا   اهبي الا اًا لنياج   مزن  اراج  البعد البيلدا ل ا. شاالانماي   600إلى  شاالا

، قاا مدااذ يعناا انماله التالين  ن  خاارات ل  ا قاصابنياج   اراج  البعد البيلدا يالعجز النالدا
 د جانع  هارزات نصر عهب الالراد لنأالنيناايرأ: إ ا اراج  البعد البيلدا داادها   د زاابم الفجيم 

ا إلى با  عاد مي ناأخارات لمةناع الخاص مي باي  هنالاا .  الانياماا  الااد دااتيا
  م  امجأ إلا ا التالين  لنياج   ذلا، قاا نصر عهب الالراد: أالخاارات مناد يع  الخاارات الااد انال

ت التاليندا ي ق دااد  نهرنج ،  التالين  نتبيبم جباًا، مد م ا يمقما ا المف  ارشاب النفةات يالاةشا
، يم  اضغن الدمن  عمى البيا  يالعنا عمى اتدا  الاتصاا الضراهدا ينتاره  الا را  الضراهدا

   ن  مجا افعاا قراراا ا الناعماة  هشهال  ا نا  العرهاا أ.العرهاا 
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ن  ج اه، مالاب الناانق هادد التالين  الفمدناناا  ايدت النتنيب لنأالنيناايرأ م ا أالتالين  
الفمدناناا  اياصا اااصا ا ا ن  البيا العرهاا  يالصباة  لماغما  عمى نعضم  اراج  النداعبات 

أيجيب ضغين عمى  مدنا  ن  هعض البيا هيادن  الناا لنياقف ا الدااداا أ،  ىإلالبيلاا أ، نشارًا 
 النعاابات البيلا . إلىاجنب النفايضات ن  إدراياا يا نضناد  إلى إشارم د 

الفمدناندا،  ا قاصابإ ا ادانرار جنيب النمت الدااددا ي شا عنماا  الااديا ، ملةى هظالله عمى 
رااه ، ياي ا نر الاذي مالابه صنبيق الناةب البيلدا  د  الاذي الا  متب نؤشا  7اراج  البعد البيلدا

يالدااددا امةد هظالا ثةام   ا قاصابيماميا/دهانهر، إذ قاا: أإ ا ميجه عبد الاةا  عمى الصعابا  
الفمدناندا   ازاا اياجه  ا قاصاب د ا رض الفمدناناا ، ياي ا  ا قاصابيعمى آ اق النني 

 ت تابامأ.اضنراها
 18/9/2016المونيتور، 

 

 الوالء هو األصل… االنتخابات في األردن .55
 دنبار هاري

ها  قصر النما  مابييالاد داجري  د ا رب  اننيي ننا د  إنزاا  18خمت ا ناخاهات لمهرلنا  الن
 2010 الندمنا .  ةب قان  ا دالناي  جيلاد ا ناخاهات الداهةاا   د ا خيا ا ربند يها  ترال  

الذا  اتايلي  ر    يميليا.  مد اصيايا يلد اانا ديا. ي د لعه  الةن يالفأر ها  الدمن  2013ي
اأاد لاةماص  أشخص ياتب، ادد ياتبأالرم  ضباا، لا  درا م  نراة  ا قاراع الاد قرراا النما ن 

الةصر عبد الراا  ، قرر نداشاري 1989قيم ا دالناا .  هعب م   ازيا هثمث نةاعب الهرلنا   د 
 عمى اداةرار التالد.

إلى ال يانش،  د صالح الي ء  أجه   العنا ا دالندألةب ارهت نراة  ا قاراع ا دنا  تز  
الةهمد.  ةب عر ت العشاير الالهرى الات اضن  النةاعب لمعايالت الناديرم. ي د النراق إلى 

ر النةبا ، يالتالد لد اعرقا. ن  انالنه م  نةاها البنانا ا صياتصنبيق ا قاراع انت صفةات شراء 
 .ا عمىلمهرلنا ، يالنما، عا  نةرهاه  د النجم   ا بنىادنح لنفده اشارى نةعبا  د النجم  

اذه النرم غار النما عهبهللا النراة . ن  قيايد تد  ادد النانا   إلى نراة  اقاراع نعةبم، اةيد 
اترص التالد عمى  مخرىإلى التاام الداادا ، ين  ج   اعيبي   أا خيا أ. ن  ج   أالالااأعمى 

 نالاا  يزج الزعناء الهارزا   د الدج . إغالقافااا د، 
تق ا قاراع  مصتا نماي  ن   4امي  هقجراء بانةراند.  م االذا اانال  النما ا ربند ن  

مغز الات اتا ال م نانا  . يلال  متبا   انجح  د  1,252عضي هرلنا  ن  مصا  130اتببي  
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ياي ايزا  دااد  جا ارالا  الالاا الداادا .  النراق إلى صنبيق ا قاراع قاد  ا صياتداتصى 
 .مابايليجدهتام  يهعثيا هنانا دا د إلى باخا الالاا النرشتا  نداةما  بي  لي   ماضا أا خيا أ

عمى تدا  داالي  اذا هرلنانا مصغر ن  داهةاه.  النما عهبهللا ترص عمى ايدا  صالتاااه 
 يا ن ، رؤداء النخاهرات ا رالا التالين ، ياي الذي داعا  ريا  اليزراء الاالد، اليزراء، ريا  

 ا عمىالنجم   معضاء ماضاالعاد يالذا الهار رجا ت ج از الةضاء. النما، النا مدمفنا، اعا  
صر، إذ ا  الي ء اي ن  النناص  العماا يياصا بعد دااد  الة م متلمهرلنا  ن نيع ن  ال با  لن  

 ادد المعه .
 مخرىنةاعب  3( ي9(، لمهبي )9(، لمنداتاا  )15 د اذا النداج اناا مناال  نخصص  لمنداء )

نضنين  لمشرال  يلمشاشا ، ن  تمفاء البايا  النمالد. يتد  الاةالاب،  ق  النجمدا  امازنا  
غد الخمان النرال   ق  لمهرلنا  ا ربند هالنراداد النمالا  يالةرارات الصابرم ع  الةصر. ين  ذلا، ر 

تميا يايصا  هنرق نعالج  ثالث نشاالا  هقاجابدااليني  ننالها    ا عضاءتاام خاص  هه. 
نمت : الالجيا  الذا  اثةمي  عمى ا قاصاب الفةار، مزن  نااه الشر ، هده  ا رافاع  د عبب 

داادا ، إدراياا تااا الفمدناناا . يمن  الالجيا  ن  ديراا ن يالجنيب الناياصا  د الندارم ال
الذي صفد  د الةب .  أالش ابأامةانا اذالارا عنبنا اناألت الصتت ا ربنا  هالاةارار ا نفعالا  ع  

 لد ااالهب عناء الذالر ها  الدايح ا ربند جاء لانفذ عنما  نع . متب
نةررم ندهةا.  الةصر نا الا    د نظرم جانها ، اذه لعه  الرادد نيداةا  هبي  نيداةى، ناايج ا

لادنح هعيبم ا دالناا  إلى التاام الداادا  لي لد انفصا الجنا  ا ربند ع  الترال  ا د  د 
ن  اعن   د الضف  الغرها ، داصا  هالرشح ن  أنصر. يعنبنا اااهعي  نا اجري تد  نهبم 

 .أ د الضف  الشرقا 
 د ا رب  يتنا   د الننانق،  فد النيا ذ  أخيا ا أالانت اا مها  اتذر ن  ا راهان ها   إذا

 د عنا  اياصمي  ا شاهاه هأ  إدراياا لد اانازا تةا ع  الخاار ا ربند ياد ادعى  ا عمى
هصنت إلى ايتاب ضفاد ا رب ، الاخمص ن  الريا  الفمدناند يالانالر لمخنيات الاد   اعنى 

 تةا. متبه ا 
 19/9/2016يديعوت 

 20/9/2016بي، لندن، العر  القدس
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 سيجد الجنراالت حلوال  لبيع السالح اإلسرائيلي .50
 ر ات بريالر

مجرى ريا  التالين ، نناتاد هاغ ، نةاهم  ن  الامفاز ا نارالد قاا  ا ا:  1979 د اشرا  الثاند 
 اات النماارات الثالث  ن  البي رات الاد داتصا عما ا ن  الي  أتاى الشهر ا خارأداعاب إدراياا 

 الناتبم هده  ا ندتا  ن  داناء. 
الا  اناا الثار ن  ا تاراد الةيند  د اذا الةيا يالةماا ن  النعر   )لد اعرت هاغ  م  قدنا ن  

 اد اعاهاراا اه (. ا نياااذه 
لريا  التالين  الجباب، هناانا  ناناااي، لمي اات الناتبم،  اجأ  ا يلى،  د الزاارم 1996 د العاد 

الينغر  عنبنا معم  م  إدراياا داانازا ع  النداعبات ا قاصابا  ن  الي اات الناتبم، الندأل  ال
 اداةان  ياتاراد.

 نالا  لنم  النداعبم ن  ا خت الثرا .  1979الا   دراياا  د العاد 
نماار بي ر النداعبم اقاصابا  )خالا عشر  1,2الانازا ع   1996ياداناعت إدراياا  د العاد 

نماار بي ر؟ اافاخر إدراياا  3,8نيات(. يلال  الات ااجرؤي  الايد هالنناله  هنداعبم دنيا  اهمغ د
انالاا إدهانااملت بي ر لمشخص الياتب، مي من ا ادهق  40هن  ياقاصاباا  د نالان  نرنيق   د  ياي

 ميريها ي د نالان  نناازم  د العالد. 
نخامت: لناذا الايقت؟ لةب مثهت ناناااي م  ناى دانب ابا؟ يانال  نر  الدؤاا هشالا  إلى

النماارات   اخمق مي اهعا . انال  الدعد ن  اجا التصيا عمى ننت  يهعباا عمى الفير الهصق 
 . يناذا ع  ا تاراد الةيند؟ اذه ندأل  نضتال .ا بارم د يجه 

رر هالصناعات  د ا افاق اد التاق الض إبخال اعمى  ا نارالاي العنزم اليتابم الاد اجرم 
 العدالرا  ا دراياما . 

نماي   800ره  النداعبم ) إنفاق د ن اا  العاد الداب  عمى ا افاق ل  االي  هاداناع  إدراياا 
بي ر( عمى شراء الصناعات العدالرا   د إدراياا. اذا اي الجزء النفر  اليتاب  د ا افاق. 

 .ا يايلألدت منه ل  اتبث ننذ الايد 
 زعزع  يالذي لد اال  له صبى الهار.  ا الثرنشر نراق  البيل  الاةرار  2012 د نادا  

انت بي  تصيل ا عمى  ا ننديقب الشت الاةرار ع  م  خن  صفةات عمى ا قا ن  الاصبار 
 نيا ة  يزارم الخارجا . اا اهبي ذلا ننال؟ لةب اااد متب نا هأ  اهبي ا نر ننال. 

 إلى)اا اناا جنراا  د الجاش ا درايامد   اخنر ههاله الذاا   ا ننا الميهد الةيي لمصناعات 
لا  صعها. ااد  ا نرم  اهةى الاةرار  د اغمهه دراا.  إلىاناا يا نبناج  د ايد نا؟( دعى 
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المجن  الثانيا   د لجن  رقاه  البيل .  النةاش اناا دري يااد اراا  اداشارم هأ  ذلا  إلىالايجه 
،  ااد ااخاذ قرار هأ  ا ننا لخارجا ، مي م  ذلا داترج رؤداء الصناعات داضر هالعالقات ا

 افاصاا الاةرار ل  ايعرت مهبا.
النراق  تان ا انالنه م  االا  نا اراب. يقب الا  يالا  هأ  نبار عاد يزارم الب اع، ميبي شند، 

ير ن  يزارم الذي اانم  الاشا ا نرااخذ قرارات هخصيص اصبار الدال  هشالا غار قانيند، 
 الخارجا . 

 يقب  عا ذلا هيعد يهشالا عمند، لال    باعد لمةمق  نه ل  اتبث له شدء. 
هاراا، قاا لنداعبي  إا يبن  دن  مصال ع  اذا الاةرار؟ اليزار الذي الا   د اما الفارم، 

 النراق  إنه   اعرت مي شدء.   ي نجرب يزار. 
دن  ع  ذلا ماضا. ن  ا اد هن  هعنا ين  اداخبد دالتنا؟ اليزار الذي معةهه، نيشاه اعمي ، لد ا

 –الاةرار الذي ااد نشره هبي  ذالر ادد البيا يمدا  الصفةات يافاصاا الدال  الذي اد هاعه 
 اةرار ال ذا   ا د متب هالفعا.

 ظاع   د العالد تصمت  ا الثر ا نظن ايجب  دراياا ناض نازت  د الا نا ااعمق هها  الدال . 
ظالنا   د ااراخ ا. يالتاضر النا اهبي لا  م ضا  ا الثرمى الدال  ن  إدراياا  د الفارم ع

 الثارا. اةراها لا  اناا صراع  د العالد لد انجح الصناعات ا دراياما   د ها  شدء نا  اه. 
ياذا ن  النفريض م  االهح، تد  الةاني ، يزارم الخارجا ، لال  اد هذا الج يب ن  مجا اةزاد 

 أثاراا.ا
،  ا  نتي مخرىا دراياما  ل ا هنا  خاص ، يخال ا لميض   د بيا  ا ننا إ  نبخي ت الصناعات 

  د الني  ن  البخا اأاد ن  الاصبار، ياذا اراهن هزاابم التري .  70
الجباب يم  انشييا النصان   ا نارالداةيلي  اناا إن د دانالن د الاعااش ن  الةرار  ا ثناء د اذه 

 د الي اات الناتبم، ياذا منر نؤدت. 
 "هآرتس"

 20/9/2016، األيام، رام هللا
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