
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 لبنان: القوى والفصائل الفلسطينية ترد على كالم عباس حول مخيمات منزوعة السالح
 "إسرائيل"وزير الخارجية الكويتي ينفي وجود أي تعاون استخباراتي مع 

 مليارات دوالر 10يوقع اتفاقية الستيراد الغاز اإلسرائيلي بقيمة األردن 
 ّباس بدأترئيس الموساد السابق: "حّل الدولتين" مات ونهاية ع

 عن الطعام لـستة آالف أسير فلسطيني إضراب مفتوح

حماس ترفض عرضًا فتحاويًا 
ابات لها مخالفًا للقانون: االنتخ

 مسارات وقنوات قانونية ودستورية
 

 4... ص 

 4060 27/9/2016الثالثاء 

file://ibmserver/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/التحرير%20اليومي%20لنشرة%20فلسطين%20اليوم/اسرائيليات%2027-9-2016.doc%23w33


 
 
 
 

 

 2 ص             4060 العدد:        27/9/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 عريقات يدين تصريحات ترامب حول القدس  2.
 5 ائيليعام إنهاء االحتالل اإلسر  2017إعالن العام قرار ع منصور: سنشرّ    3.
 6 الحمد هللا: نتطلع إلى إجماع دولي قوي وفاعل الستصدار قرار يوقف االستيطان  4.
 6 وزارة اإلعالم الفلسطينية: استشهاد حمدونة دليل دامغ على إرهاب "إسرائيل"  5.
 6  من سفراء وقناصل أوروبا على آخر المستجدات  دداً الحمد هللا يطلع ع  6.
 7 المالكي يشيد بالتعاون الفلسطيني الفرنسي إلنجاح المؤتمر الدوليرياض   7.

 
  المقاومة:

 7 2016سلسلة اجتماعات لفتح وقيادة جديدة قبل نهاية : مقبول  8.

 8  مراجعة نقدية لسياسات حماس السابقة دّ عخطاب مشعل ي  : فتح  9.

 8 نتخاباتاال عبر  ممن يمثله ون تفق على ضرورة إزاحة عباس وأن يختار الفلسطينيالزهار: ن  10.

 9 دحالنو  المخابرات المصريةبالملف الفلسطيني  التسريب الصوتي بين مسؤول" تستغرب الشعبية"  11.

 10 لبنان: القوى والفصائل الفلسطينية ترد على كالم عباس حول مخيمات منزوعة السالح  12.

 12 لمعالجة ترّهل القوة األمنية الفلسطينية الفصائل"السفير":   13.

 12 كشف النقاب عن صاروخين جديدينتألوية الناصر صالح الدين   14.

 13 الجيش والمستوطنين بممارسة نشاطات ضدّ  فلسطينيًا من الضفة بتهمة 19االحتالل يعتقل   15.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 13 أنه لن يتساهل في فتح تحقيق جنائي بحق نتنياهو المدعي العام اإلسرائيلي يؤكد  16.
 14 ية لفرض القانون على المستعمراتمري بينيت: لنستغل االنتخابات األ  17.
 14 تقديم الئحة اتهام ضّد مقربين من ليبرمان بتهم تلقي رشاوي   18.
 14 موساد السابق: "حّل الدولتين" مات ونهاية عّباس بدأترئيس ال  19.
 16 استطالع: "اللي ود" في المحل الثاني بعد "يش عتيد"  20.
 16 تدريبات إسرائيلية في محيط غزة  21.
 17 اث العالممعاريف: "إسرائيل" غير قادرة على مواكبة أحد  22.

 
  :األرض، الشعب

 18 عن الطعام لـستة آالف أسير فلسطيني مفتوح إضراب  23.

 18 أسيرًا صحفيًا فلسطينيًا يخوضون إضرابًا في سجون االحتالل 24نادي األسير:   24.

 19 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين منذ انتفاضة القدس 489كثر من أ تقرير:  25.

 19  ناشطًا فلسطينيًا بدعوى "التحريض" على شب ات التواصل االجتماعي 185االحتالل اعتقل   26.

 20 األسير أنس شديد يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام  27.

 20 تعرض إلهمال طبي ممنهج ومتعمد ةاألسير الشهيد حمدون :هيئة األسرى   28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4060 العدد:        27/9/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 20 يوم اإلثنين مستوطنًا اقتحموا المسجد األقصى المبارك صباح 66القدس:   29.

 21 شقق س نية عأربالقدس: االحتالل يهدم   30.

 21 آبار مياه أربعةاالحتالل يهدم  :الخليل  31.

 21 جنين: االحتالل يستولي على منزل ويحرق محاًل ويعتقل شاباً   32.

 22 الشريفوفاة مقرئ المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد رشاد   33.

 22 مؤسسات حقوقية في غزة تطالب بحماية القافلة النسائية  34.

 23 إطالق نار شرق خان يونس واستهداف مراكب الصيادين في رفح  35.

 24 غل حاجتهم للعالجمركز حقوقي: االحتالل يبتز مرضى القطاع ويست  36.

 24 موظفون باألونروا يتعرضون لـ"العقاب" بسبب آرائهم السياسية  37.

 25 فلسطينيو بريطانيا يأملون أن ي ون انتخاب كوربين زعيما "للعمال" داعما لقضيتهم  38.
 

  : ثقافة
 25 .. المقاومة بالسينما"قطار المستوطنات"  39.
 25 "اليهود العرب.. قراءة ما بعد كولونيالية في القومية والديانة واإلثنيةكتاب "  40.

 
  األردن: 

 26 ارات دوالرملي 10األردن يوقع اتفاقية الستيراد الغاز اإلسرائيلي بقيمة   41.

 27 "إسرائيل"عّمان: "الحملة الوطنية" تدين صفقة استيراد الغاز من   42.

 27 وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة  43.
 

  لبنان: 
 28 "إسرائيل"بد بحق طنوس الجالد لتعامله مع المح مة العس رية اللبنانية تح م بالسجن المؤ   44.
 28 األسير الفلسطيني ياسر حمدونة "قتل"مسؤولية  "إسرائيل"حزب هللا يحّمل   45.

 
  عربي، إسالمي:

 28 القدس إلىتوصية بتبني استراتيجية عمل لتنشيط السياحة اإلسالمية   46.

 29 "إسرائيل"وزير الخارجية الكويتي ينفي وجود أي تعاون استخباراتي مع   47.

 30 من األتراك يرون أن جهود المسلمين ليست كافية لتحرير القدس %78: استطالع  48.
 

  دولي:
 31 ريات على أراضي الضفة المسروقةترعى مبا "الفيفا"رايتس ووتش:   49.
 31 موقع "فيس بوك" يعتذر عن إغالقه موقعين فلسطينيين  50.
 32  ية بارزة تدعو لمقاطعة المستعمرات في الضفة الغربية المحتلةيشخصيات يهودية أمر   51.
 32 المقبل / نوفمبرإلى تشرين الثاني "بورغاسهجوم "جاء محاكمة مّتهَمي بلغاريا: إر   52.



 
 
 
 

 

 4 ص             4060 العدد:        27/9/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 33 "األونروا": التعليم الشامل نهجنا بغض النظر عن اإلعاقة  53.
 

  حوارات ومقاالت:
 33 هاني المصري ... وحدة "فتح" ... لماذا وكيف؟  54.
 36 د. زياد ثابت... (2-1المناهج اإلسرائيلية والتحريض الممنهج )  55.
 39 محمد عايش... تسريبات المخابرات المصرية وضرورة المصالحة الفلسطينية  56.
 40 مسكيدمتري شو ... إسرائيل تغرق في وحل االحتالل بدعم أمري ي  57.
 43 يهودا بن مئير... سر المساعدات األمري ية  58.

 
 44 :كاري اتير

*** 
 

 االنتخابات لها مسارات وقنوات قانونية ودستورية: فتحاويًا مخالفًا للقانون  اً حماس ترفض عرض .1
خالفززا لانززانو  مززن كر ززا فززتت ابزز   ا نتخااززا  رفضززت كر ززا كمززاا  عر ززا م: نبيززس وزز ونو -غزز   

المحايزززا فزززي الضزززفا الار يزززا شددزززاى غززز    مبزززدد  عازززن ن  لالنتخاازززا  مسزززارا  دانونيزززا شدوزززتوريا 
شنكززد ال ززااس ااوززس  كمززاا  كززاز  داوززس  ن  فززتت عر ززت ا ززازا كر تزز  عززن دا مززا  ززانيون   محزدد .

ش  اء عازن للزإ رازراء ا نتخاازا  اهزد شزهر مزن  منابس ا ازلها عن دا ما اولكر  في الضفا الار يا 
 موعدها الذي  ا  منررًا في الثامن من نكتو ر/ ابرين األشا المنبس.

لكن داوزس  شزدد فزي اصزريحا  لصزحيفا  فاسزدين   نمز  عازن ن   ا نتخاازا  لهزا مسزارا  شد زوا  
غير  ا ها لالعتبارا  الح  يا دانونيا شدوتوريا محدد  شفنا لانانو  شالدوتور شالاوا ت  االتالي هي 

 ش  الصفنا  السياويا .
ش انزززت كمزززاا دزززد شمزززفت دزززرار محكمزززا الهزززدا الهايزززا فزززي را     بت ايزززس ا نتخاازززا  المحايزززا ا نززز  

  مسي    شدالت: رن   يهدف إلننال كر ا فتت اهد ونوط دوا مها في عدد من الموادع ا نتخابيا .
لابززها الفاسززدي ي . شنشززار رلززن ن  مودزز  كر تزز  مززن  ززس الهمايززا  شنكززد داوززس  ن  ا نتخااززا   كززس

ا نتخابيا  يتمثس في  ن  يتس ا لت ا  االنانو  ش نانو  ا نتخااا     فتا رلن ن  محكمزا الهزدا الهايزا 
 في را    ليست لا  عالدا بهذا المو وى.

محافظتز   هزي المحكمزا المختصزا فزي ششفنًا لنانو  ا نتخااا  المحايزا فز   محكمزا البدايزا فكزس فزي 
 ال ظر في الدهو  عان درارا  لج ا ا نتخااا  المر  يا  اب   النوا س.
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شنش ت داوس  ن  درار  الهدا الهايا  بت ايس ا نتخااا   نفرغ الهمايا ا نتخابيا من مضمونها . شنب  
البها الفاسدي ي   داعيا كر زا فزتت  رلن  رشر  ا لت ا  االنانو  الفاسدي ي  شن  يتس التالعا ا راد 

 رلن  التود  عن التهرب من اوتحناق ا نتخااا  .
 26/9/2016فلسطين أون الين، 

 
 يدين تصريحات ترامب حول القدس عريقات .2

ما ا عرينا  اصريحا   الندا: ندا  نمين ور الاج ا الت فيذيا لم ظما التحرير الفاسدي يا د.
يا دشنالد اراما التي نعان فيها ع م  ا عتراف مريك  الر اوا األالمرشت   الجمهوري  نتخااا

 االندا عامما موكد  إلورا يس كاا انتخاا  ر يسًا لاو يا  المتحد .
شداا عرينا   اظهر اصريحا  اراما عد  اكترا  النانو  الدشلي شالسياوا الخارايا لاو يا  

غير النانوني  ا كتالا شالضسو ع الندا اما في للإ المتحد  المهتمد  م ذ فتر  اوياا فيما يتهاس ب
 لاندا البرديا المحتاا .

شن اف  كما يهمس بيان  الدعوا  التي ناانها الماليين من مواا ي الو يا  المتحد  لاسال  بين 
شاااع عرينا  ر   التصريحا  الساانا التي  رورا يس شفاسدين عان نواا الحريا شالهدا شالمساشا  .

ن ا  مستباره في رورا يس اظهر التخاي الكامس عن كس الدشلتين شالنانو  الدشلي شدرارا  األمس ندل
المتحد  لامجتمع  لألمسالمتحد   شاؤ د عان الحااا الماحا لدعو  الر ي  عباا في الجمهيا الهاما 

 الدشلي رلن ش ع كد لالكتالا شإلننال كس الدشلتين دبس فوا  األشا  .
 27/9/2016هللا، األيام، رام 

 
 عام إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 2017إعالن العام قرار ع منصور: سنشرّ   .3

رياض م صور  م دشب فاسدين الدا س لدى األمس المتحد   في كديث داا  عبد الرؤشف نرناؤشط:
ان  اهد كصوا فاسدين عان مفا دشلا مرادا  اآل  و برى اضها درارا  اديد   شهي   لز األيا  

عا  رنهاء ا كتالا اإلورا ياي شو برى  عتماد درار آ ر يمك  ا من ن  نتب ن  2017  الها  رعال
شا  نند  مباريع درارا  كوا  س موا يع األا د  نما  المتحد   شلي  فنط ن  اكو  منصور  عان 

 ا .فاسدين شالحالا في البرق األشوط  ني نن ا و تند   دو  ر افيا عان اريس الهضويا الكاما
شداا: نهمس عان ارح مبرشى درار اب   ا وتيدا   درارنا هو نن ا نريد لمجا  األمن ن  يتحمس 
مسؤشلياا  بهذا الب     اما شن  ه اك راماعا في مجا  األمن عان ردانا ا وتيدا  شاعتباره 

 غير دانوني شان  الهنبا الر يسيا في اريس السال .
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 2019دشلا عا   135زا د الصين التي امثس  77ا مجموعا ش ب  م صور عن وهي فاسدي ي لر او
شداا: ع دما نصبت نحن الر اوا التي افاشض نيااا عن ثاثي الببريا في هذه المسا س ف   هذا 
يكرا لانامي شالداني ن  فاسدين ليست فنط دشلا مسؤشلا شإنما دشلا اتحمس مسؤشليتها شوتنو  

 دشلا. 135بذلإ اكفاء  عاليا ااوس 
  27/9/2016يام، رام هللا، األ

 

 الحمد هللا: نتطلع إلى إجماع دولي قوي وفاعل الستصدار قرار يوقف االستيطان .4
داا ر ي  الوزراء رامي الحمد  :  رن ا نتداع اليو   رلن راماى دشلي دوي شفاعس شرادى  : را   

وها وياد  الر ي  محمود عباا  يود  انتهاكا  رورا يس شيساند اهود النياد  الفاسدي يا  شعان رن
 وتصدار درار لود  ا وتيدا  اإلورا ياي من  الا مجا  األمن  شدعس عند مؤامر وال  دشلي  
يضمن رنهاء  افا نشكاا ا كتالا شا وتهمار ا وتيداني  شإداما دشلا فاسدين المستناا  اماا 

   شعاممتها الندا .1967السياد  عان كدشد عا  
الا مبار ت   يو  ا ث ين  في ا كتفاا االيو  الوا ي الصي ي في را     احضور ااء للإ  

السفير الصي ي ابن شي غ ابونغ  شنمين عا  الر اوا الديا عبد الركيس  شعدد من نعضاء الاج ا 
 الت فيذيا  ششزراء ششخصيا  روميا شاعتباريا.

 26/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وزارة اإلعالم الفلسطينية: استشهاد حمدونة دليل دامغ على إرهاب "إسرائيل" .5
 نااوتبهاد األوير ياور لياب كمدش  ر شزار  اإلعال  الفاسدي يا  دالتفادي نبو وهدى:  –را    

 دا س وجن رامو  دليس دامغ عان ررهاب رورا يس ششكبيتها احس الحر ا الوا يا األوير  شإمها  في
 الحيا  شاإلنسا  ماكا الردس  نان  كمدش الوزار  وياوا النتس البديء التي يماروها الجالد. شاؤ د 

في مدافن األكياء ويالكس النتاا شيداس نداء اوتااثا لام ظما  الحنوديا شاإلنسانيا لمحاوبا  208
 ا .رورا يس عان ارا مها في  س المحافس األمميا  ش اما المحكما الج ا يا الدشلي

  27/9/2016القدس العربي، لندن، 

 

  الحمد هللا يطلع عددا من سفراء وقناصل أوروبا على آخر المستجدات  .6

را   : اوتنبس ر ي  الوزراء الفاسدي ي رامي الحمد   في مكتب  في را    عددا من وفراء 
اف. شاوتهرض مههس شد امس دشا ا احاد األشرش ي احضور ممثس ا احاد لدى فاسدين رال  ار 

آ ر المستجدا  السياويا شا دتصاديا. شداا  نهوا عان دشا ا احاد األشرش ي في الضاط عان 
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رورا يس إلل امها امتدابا  الهمايا الساميا شفس البرعيا الدشليا من ناس رنهاء ا كتالا شإداما 
 رديا .شعاممتها الندا الب 1967الدشلا الفاسدي يا المستناا عان كدشد عا  

شادد ا كيده عان ن  رورا يس ااوتمرارها في التووع ا وتيداني شمصادر  األرا ي شهد  البيو  
شانتهاكااها احس نب اء البها الفاسدي ي انضي عان كس الدشلتين شاتج  نحو الدشلا الواكد  ب ظا  

إلورا ياي فصس ع صري. شنشار رلن ن  انفجار األش اى األم يا في فاسدين وبب  ا كتالا ا
شممارواا  اليوميا المتمثاا اهمايا  النتس شا عتناا شمصادر  األرا ي شهد  الم ازا  مبددا عان 
ن  النياد  الفاسدي يا  د اله   شالتحريض شمات ما االهمايا الساميا شالمناشما البهبيا الساميا في 

نهداف ا اا نضما  لكافا الم ظما   شنش ت الحمد  :  نريد احنيس وبيس احنيس كاس الدشلا المستناا.
شالمهاهدا  شالمواثيس الدشليا شهو كن ا شنحن مع  افا المبادرا  الدشليا التي اهدف رلن ركياء 

 الهمايا الساميا من زجس رنهاء الصراى شالتومس لحس الدشلتين . 
 27/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 سي إلنجاح المؤتمر الدوليالمالكي يشيد بالتعاون الفلسطيني الفرنرياض  .7

نشاد شزير الخارايا الفاسدي ي رياض المالكي امود  فرنسا الممي  شالداعس لامداا را   : 
شالنضيا الفاسدي يا في المجتمع الدشلي  اما في الجمهيا الهاما لألمس المتحد   مؤ دا عان 

 المستويا  السياويا. البراكا شالت سيس بين الدرفين إلنجاح المبادر  الفرنسيا في شتن
ااء للإ  الا اساس شزير الخارايا نسخا من نشراق اعتماد الن صس الها  الفرنسي الجديد بير 

 نشاهاالهالدا  الفرنسيا الفاسدي يا في  ن  رلنكوشار في منر الوزار  في مدي ا را   . شنشار 
تااها ا اتماعا  بين الحكومتين شام ن م يدا من التهاش  في ادوير الهالدا  الث ا يا  اما في م

 شما نتج ع ها شالب اء عاي .
 27/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 2016سلسلة اجتماعات لفتح وقيادة جديدة قبل نهاية : مقبول .8

   واساا ااتماعا  استمر كتن نهايا األوبوى  الثالثاءابدن المؤوسا  النياديا في كر ا فتت اليو  ف
 السياويا شالتحضيرا  الالزما لهند المؤامر الها  السااع دبس نهايا الها .ابحث فيها التدورا  

شداا نمين منبوا  ر ي  المجا  الثوري لاحر ا  ن  ا اتماعزا  وتبزمس الاج زا المر  يزا شالمجاز  
شن زززاف ن  الاج زززا المر  يزززا  الثزززوري شالمجاززز  ا وتبزززاري شنم زززاء وزززر األدزززاليس شالمكاازززا الحر يزززا.

ند ااتماعززًا لهزززا اليززو   اتبهزز  ااتماعزززا  لامجازز  الثززوري يزززومي األر هززاء شالخمززي   ثزززس لاحر ززا وززته
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ااتمزززاى مبزززترك يضزززس نعضزززاء الاج زززا المر  يزززا شالمجاززز  الثزززوري شالمجاززز  ا وتبزززاري شنم زززاء وزززر 
 األداليس شالمكااا الحر يا.

 الي.شرّات مسؤشلو  في الحر ا  عند المؤامر الها  السااع دبس نهايا الها  الح
شاززااع منبززوا ن  الززر ي  محمززود عبززاا وززياني  دااززًا وياوززيًا شززاماًل فززي ا اتمززاى النيززادي المبززترك 

 لمؤوسا  الحر ا  يهرض في  الو ع السياوي شالتدورا  السياويا األ ير .
شوززتنرر الحر ززا فززي ا اتمززاى المنبززس  عززدد نعضززاء المززؤامر شموعززد عنززده. شراززت نكثززر مززن مسززؤشا 

 شوي تخا المؤامر لج ا مر  يا شمجاسًا ثوريًا اديدين. برين الثاني فنوفمبر  المنبس.عنده نهايا ا
 اكتالا مراك  في المؤوسا  النياديا الجديد  لاحر ا. رلنشيتدّاع عدد من الناد  البباب 

 27/9/2016، الحياة، لندن
 

 مراجعة نقدية لسياسات حماس السابقة دّ عخطاب مشعل ي  : فتح .9
 داب ر ي  المكتا السياوزي لحر زا كمزاا  ن حدث ااوس كر ا فتت فاي  نبو عيدا نكد المت :غ  

ليزز  ا يجابيززا ر الززد مبززهس يهتبززر مرااهززا ننديززا لسياوززا  كر ززا كمززاا السززاانا  شا  كر تزز  نظززر  
 استفيد م ها. ن  نرادا هذه المرااها  دد اضع كماا عان السكا الصحيحا رلا  ن كبير  ويما 

اعتزراف مبزهس امراه زا  ن بزوك  ي اصزريت مزحفي نبزره عازن مزفحت  عبزر الفزي شداا نبو عيدا ف
اكزززو  بزززديال وياوزززيا لم ظمزززا التحريزززر شلاسزززادا الوا يزززا  ن كمزززاا عازززن دواهزززا الذاايزززا شفبزززاها فزززي 

الفاسدي يا شلحر ا فتت  شاوتسهاا الحكس شالسيدر  عان دداى غ   لوكدها ابكس م فرد لتكتب  اهد 
 عسير شلي  وهال. راألم ن   عبر و وا

البها الفاسدي ي دفع  ن  عانالمرااها  ال نديا  مبددًا في لا  الودت  نهميا عانعيدا  نبوشاكد 
 رلزززناجزززارب اديزززد   داعيزززًا  نلزززرثم زززًا ااهضزززًا لهزززذه التجزززارب  شا  البزززها الفاسزززدي ي لزززي  احاازززا 
عيدزا كر زا كمزاا  نبزوا شاالز ا عتماد عان  يار البراكا شالتوافزس  مزا نشزار مبزهس فزي  دااز .

بترامت  عمايًا كتن يتس اصايت ن داء كماا شاوتهاد  دو  البها الفاسدي ي في موااها ا كتالا  
  ر ا دويا اواا فتر  ا ننسا  . رلن التي لألو  اهر ت 

 26/9/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 نتخاباتاال عبر  ممن يمثله ون تفق على ضرورة إزاحة عباس وأن يختار الفلسطينيالزهار: ن .11
ل ززد : بثزززت د زززا  مكمازززين الفضزززا يا المصزززريا المهار زززا لا ظزززا  المصزززري مزززن ار يزززا  اسزززريبا مزززوايا 
م عوما  شيتضمن كوارا هاافيا م عوما بين  س من الاواء شا س الصفتي مسؤشا الما  الفاسدي ي في 
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السزادا الفاسزدي يا محمزد دكزال . اهاز المخزابرا  المصزريا  ش زين النيزادي السزابس فزي كر زا فزتت ش 
شيصز  الج زراا المصزري الزر ي  محمزود  شلس يصدر ني اهايس من الجانا المصري عازن التسزريا.

 عباا ا ن  لس يهد دادرا عان اإلدراك شالتفكير ش  التر ي   شن  هم  االكامس هو البناء في السادا.
ي مدا ازا هاافيزا عازن د زا  مكمازين  داا محمود ال هزار  عضزو المكتزا السياوزي لحر زا كمزاا  فزش 

ر  الحر ززا اتفززس عاززن  ززرشر  رزاكززا محمززود عبززاا  شن  يختززار البززارى الفاسززدي ي مززن يمثازز  عبززر 
انتخااا  ديمنراايا  مضيفا ن  نبو ماز  كاشا  داى الدشا الهر يا اانتخاااا  األ يزر   شإيهزامهس از   

 امندشره ه يما كماا.
امززززا فيهززززا مصززززر  لززززس اهززززد ارغززززا بواززززود محمززززود عبززززاا فززززي السززززادا شن ززززاف ن  الم دنززززا الهر يززززا 

الفاسززدي يا شاريززد الززتخا  م زز ف لفبززا  فززي شاززود كززس اززوافني بززين الفصززا س فززي الززدا س الفاسززدي ي. 
شنش ت ال هار ن  البارى الفاسدي ي مسَّ من كيزس شن عيزا شا زاز   نبزو مزاز  شاصزريحاا   شآ رهزا 

صزززهيوني التهزززاش  األم زززي بززززالمندا  شهزززو مزززا يرفضززز  البزززارى ع زززدما شمززز  التجسززز  مزززع الهزززدش ال
الفاسززدي ي. شنشززار رلززن ن  مصززر امززارا  ززاواا عاززن نبززو مززاز  إلامززا  مصززالحا فتحاشيززا دا ايززا 

 شمود  المخابرا  المصريا م   ألن  رفض ا نصياى لألشامر شإاراء مصالحا.
 27/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 دحالنو  المخابرات المصريةبيب الصوتي بين مسؤول الملف الفلسطيني التسر " تستغرب الشعبية" .11

ل ززد : بثزززت د زززا  مكمازززين الفضزززا يا المصزززريا المهار زززا لا ظزززا  المصزززري مزززن ار يزززا  اسزززريبا مزززوايا 
م عوما  شيتضمن كوارا هاافيا م عوما بين  س من الاواء شا س الصفتي مسؤشا الما  الفاسدي ي في 

يا  ش زين النيزادي السزابس فزي كر زا فزتت شالسزادا الفاسزدي يا محمزد دكزال . اهاز المخزابرا  المصزر 
شيصز  الج زراا المصزري الزر ي  محمزود  شلس يصدر ني اهايس من الجانا المصري عازن التسزريا.

 عباا ا ن  لس يهد دادرا عان اإلدراك شالتفكير ش  التر ي   شن  هم  االكامس هو البناء في السادا.
مكتززا السياوززي لاجبهززا البززهبيا ر ززاح مهّ ززا  عاززن مززفحت  عبززر مودززع التوامززس اوززتارب عضززو الش 

ا اتماعي فيسبوك  ما ااء في التسريا الصواي الذي ُنبر عبر شزبكا اإلنترنزت  عازن نّنز  مكالمزا 
هاافيا بين مسؤشا الما  الفاسدي ي في المخابرا  المصريا  شا س الصفتي  شعضو الاج ا المر  يا 

 مفصوا محمد دكال .لحر ا فتت ال
ش تززا مهّ ززا فززي اهنيبزز  عاززن التسززريا رّن ززا فززي الجبهززا البززهبيا لتحريززر فاسززدين شننززا شخصززيًا اهرفززت 
عاززن الاززواء شا ززس الصززفتي ع ززدما  ززا  موافززًا فززي الجهززاز األم ززي المصززري فززي ددززاى غزز   دبززس عززا  
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ا  ياتنززي المخززابرا    ش ززذلإ التنيززت مهزز  فززي  ززس المززرا   ززمن شفززد الجبهززا البززهبيا الززذي  زز2007
 المصريا نش نث اء ااسا  الحوار الوا ي.

شن اف نوتديع ن  ندوا بثنا نن  مهرشف عن الاواء شا س الصفتي ندا  الجزس  شيتصزرف ازاكترا  مزع 
كزس النزوى االززذا  مزع الجبهززا البزهبيا  ش زا  دشمززًا يهبزر هززو شاهزاز المخزابرا  الهامززا المصزري عززن 

شخومزززها  رغزززس الخزززالف السياوزززي فزززي المو زززوى الفاسزززدي ي بي  زززا ش زززين اكترامززز  لاجبهزززا شموادفهزززا ش 
الحكوما المصريا  شننا شخصيًا نوتارب مما ومهت في هذا التسريا ألن  يت ادض  ايًا مع ما وبس 

 ل ره.
 27/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الحلبنان: القوى والفصائل الفلسطينية ترد على كالم عباس حول مخيمات منزوعة الس .12

بززين مؤيززد شمهززارض شمززتحف   داباززت النززوى شالفصززا س الفاسززدي يا فززي مخيمززا  مززيدا الكززال  األ يززر 
 ن مزززن كزززس الحكومزززا الاب انيزززا  ن مزززاز   شالزززذي يهتبزززر فيززز   نبزززولازززر ي  الفاسزززدي ي محمزززود عبزززاا ف

جزيش اسحا  س السالح المواود دا س ش ارج المخيما  شا  الفاسدي يين في لب ا  هس فزي كمايزا ال
وززززالح مها ززززا رفضزززز  شاززززود السززززالح بيززززد  رلززززنالاب ززززاني شالحكومززززا الاب انيززززا لززززذلإ نحززززن لسزززز ا احااززززا 

الفاسدي يين في المخيما  ش اراها  شنافيزًا مسزؤشليا الحكومزا الفاسزدي يا عزن السزالح الموازود اليزو  
 في المخيما . 

لتحريزززر فاسزززدين عزززدنا   ش تزززا رنفزززت نهزززيس مزززن مزززيدا: عضزززو الاج زززا المر  يزززا لاجبهزززا الديمنراايزززا
الهالدززا  الفاسززدي يا الاب انيززا اكبززر مززن مسزز لا  ن ال ززاي   رنى فززي كززديث لززز المسززتنبس  نبززويووزز  ف

 نم يزاالسالح الفاسدي ي الذي اا  يختصر ب ظر البهض الحالا الفاسدي يا في لب ا  ااعتبارها كالا 
يزززتس  ن يجززا  األم ززيالم ظززار  ن  هززذه الحالززا   يمكزززن كصززرها بهززذا الجانززا مهتبزززراً  ن فنززط  غيززر 

الفاسزدي يين دا مزا مزا يها زو  التز امهس اسزياد   ن ا اشل  ر دزا ازالتدورا  السياوزيا المتالكنزا   امزا 
 لب ا  شاعتبارهس ا   امن مخيمااهس هو من نمن عمو  الم ااس الاب انيا. 

ا  ن  اتحزوا المخيمزا  ني ا ظيس لاسزالح الفاسزدي ي فزي المخيمزا  يفتزرض ازوفير  زمان ن شداا: 
مززر  ن ززرى رلززن كالززا منفاززا عاززن مززن بززدا اها  شن  يتحززوا الالازز  رلززن مززتهس شمززدا  كتززن لززو ثبتززت 

الاب زاني الزذي -الاب زانيين المهبزر ع هزا فزي التوافزس الاب زاني رراد  رن ا نحتزر براءا . شنحن   زل ا ننوا 
ا ظزيس السزالح فزي المخيمزا  شنحزن نؤ زد  نرلزالزذي دعزا  2006نتج عزن مزؤامر الحزوار الاب زاني عزا  

شايفزا  نيزالت ظيس السالح الفاسزدي ي  الزذي لزي   نيضاه اك مصاحا فاسدي يا  ن عان للإ شنهتند 
 محايا لب انيا ش ما ي سجس شالمصاحا المبتر ا الاب انيا الفاسدي يا. 
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درار  ن مالح اليوو   من اهت  اعتبر عضو المكتا السياوي لجبها التحرير الفاسدي يا في لب ا 
فصززا س م ظمززا التحريززر الفاسززدي يا  ززا  ش  زاا عززد  التززد س فززي البززؤش  الدا ايززا ألي دشلززا عر يززا 

مزززاز  فزززي مو زززوى السزززالح  نبزززو  مها زززًا ا لتززز ا  الكامزززس امزززا ينولززز  الزززر ي  اش امزززا لب زززا  شوزززوري
 مو وى آ ر.  نيالفاسدي ي شفي 

 رلزززني ظزززر  رنسزززا اننسزززاما فزززي الو زززع الفاسزززدي ي ش زززس ه زززاك  ن  نكزززد: لزززي   افيزززا عازززن شن زززاف
مززاز   نبززومو ززوى السززالح ام حززن ماززاير ل ظززر  اآل ززر لكززن نحززن  فصززا س ناتزز   بتهايمززا  الززر ي  

ل  شاها نظر ن رى  رنسا شاحت ون  النانو  الاب اني شما انرره الدشلا الاب انيا نحن نات   ا . شاي 
مزا  رلا ا  ه اك من  وف عان الفاسزدي يين فزي لب زا   شإلا في مو وى السالح نحن نحترم  شنندره

الجيش الاب اني ايش شا ي مناش  شهو وزيحمي المخيمزا  مزن  ن اس وحا والكهس ف حن مت كدش  
  در آ ر. نيمن  نشعدشا  مهيوني  ني

ي   زال  الزر  ن فزي لب زا  شزكيا الهي زا  اإلوالميشرنى مسؤشا الهالدا  السياويا في كر ا الجهاد 
 ماز  لي  اديدا شهو بذلإ يضع المخيما  اههد  الدشلا الاب انيا. نبو

لت ظيس الهالدا الفاسدي يا الاب انيا اما يحف   راما شكنوق  آيا : المهس احديد  المستنبس شداا الهي ا لز
البززها الفاسززدي ي المحززرش  مززن ااسززط كنودزز   شلززي  التهززااي مهزز  فنززط ام ظززار ام ززي  فالمو ززوى 

اامتيززززاز  شا ظزززيس السززززالح هزززو مداززززا لاجميزززع لك زززز  يززز اي  ززززمن ا ظزززيس الهالدززززا المبززززتر ا وياوزززي 
انهكاوزا  وززابيا لاتبزاين الفاسززدي ي  نيالفاسزدي يا الاب انيزا عاززن داعزد  الحنززوق شالواابزا   مسززتبهدا 

الفاسزدي ي عاززن -امو زوى السزالح عاززن المخيمزا  الفاسزدي يا فززي لب زا  فززي ازس التفزاهس الفاسززدي ي
 السالح الفاسدي ي  ما المخيما  لن اكو    جرا في  امر  لب ا .  ن يد الساكا الاب انيا شعان احي

شيهتبزززر عضزززو الاج زززا المر  يزززا فزززي الجبهزززا الديمنراايزززا نر زززا  بزززدر ن  مسززز لا البحزززث فزززي السزززالح 
ا الفاسزززدي ي  كزززين دزززرر  لجزززا  الحزززوار كي هززز-نتزززا ج الحزززوار الاب زززاني رلزززنالفاسزززدي ي يجزززا الهزززود  

الاب زززاني  -ا ظيمززز  دا زززس المخيمزززا  شأل  شازززود السزززالح المززز ظس يبزززكس  دمزززا لامبزززرشى الفاسزززدي ي 
لموااها مباريع اصفيا النضزيا الفاسزدي يا شاوزتهداف كزس عزود  الالائزين لصزالت مبزاريع التزواين 

 التي ابكس  درا عان الفاسدي ي دبس الاب اني.
يبززكس مصززاحا لب انيززا فززي وززياق  ننمززاس المخيمززا  السززالح فززي هززذه المركاززا الصززهبا دا زز ن ش ززتس: 

مبززرشى الت كيززد الفاسززدي ي عاززن احنيززس نمززن شاوززتنرار المخيمززا   ش ززذلإ كفزز  وززياد  لب ززا  البززنيس 
 فاسدي ي دا س.-كوار لب اني رلنيحتاج  األمرشالمضي   شهذا 

 27/9/2016المستقبل، بيروت، 
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 القوة األمنيةلمعالجة ترّهل  الفلسطينية الفصائل"السفير":  .13
ش زهت دضزيا مهالجزا الخازس فزي ار يبزا النزو  األم يزا الفاسزدي يا المبزتر ا عازن نزار : محمد مزالت

وزززا  ا  رل مزززن المنزززّرر ن  يهنزززد ع زززد السزززاعا الهاشزززر  مزززن مزززباح اليزززو  فزززي السزززفار  الفاسزززدي يا فزززي 
 بيرش   ااتماى فاسدي ي موّوع ابارك في  دياد  فتت شفصا س م ظما التحرير.

مزن اوانبز   افزا  شللزإ فزي  زوء  الم يزاشدالت مصادر فاسدي يا ر  ا اتمزاى وزُي ادش ش زع النزو  
ما نعا   دا دها الها  فزي لب زا  م يزر المنزدح دبزس نيزا  عزن ع شفز  احّمزس مسزؤشليا ديزاد  النزو  األم يزا 

الميدانيزا  إل زافيااشنيت  ابكيس دو  نم يا  اما احر ا فتت في عين الحاو . شوتتس م ادبا الهورا  
لانززو  األم يززا التززي اكتبززفت م ززذ ديززا  مجموعززا مززن دززوا  ال خبززا فززي مخززابرا  الجززيش الاب ززاني بت فيززذ 

 عمايا نم يا في داا المخيس شاعتناا نمير داعش عماد ياوين.
شمن المنرر ن  يتدزرق ا اتمزاى رلزن مو زوى الترهزس الزذي لحزس ازالنو  األم يزا شعزوارض البزيخو ا 

   التي نميبت بها  شفس المصادر نفسها.المبكر 
شاضزززي  المصزززادر ننززز  عازززن  زززوء نتزززا ج ا اتمزززاى وزززيتس اوايززز  الزززدعو  لنزززوى التحزززال  الفاسزززدي ي 

 من ال واكي  افا. األم ياشالنوى اإلوالميا لامبار ا في ااتماى موّوع لم ادبا آليا  عمس النو  
ي مخززيس عززين الحاززو  فززوق وززدت م زز ا نكززد للززإ  انفجززر   نمزز   د باززا يدشيززا فززي كززي كدزين فزز رلزن

 .رمااا ع امر فتت شيدعن نامر د.  من دش  شدوى 
 27/9/2016السفير، بيروت، 

 
 كشف النقاب عن صاروخين جديدينتألوية الناصر صالح الدين  .14

كبفت  نلويا ال امر مالح الدين   الج اح الهسكري لاجا  المناشمزا البزهبيا : هاني الباعر - غ  
 ين  مساء ا ث ين  ال ناب عن مارش ين اديدين  يتمي ا   انو  ادميريا عاليا .في فاسد

شعر ززت  نلويززا ال امززر مززالح الززدين   الصززارش ين  ززالا عززرض عسززكري ندامتزز  فززي مدي ززا رفززت  
 ا و ي دداى غ  .

شداا ال ااس ااوس األلويا  نبزو عدايزا    زالا مزؤامر مزحفي  عازن هزامش الهزرض الهسزكري  رنهزس 
داعوا ادوير السالح  شالهتاد الهسكري رغس ما شمفها بز المهينا    شما اتهرض ل  المناشما من اوت

   فنسزززبا AAH  شفنبزززو عدايزززا/ KHشن زززاف ن   الصزززارش ين الازززذين كمزززال  اوزززس ف الزززد/ كصزززار.
رادعزًا  شاعتبزر ن   الصزواريس وزتكو   األلويا اغتالتهمزا روزرا يس  يتميز ا  انزو  ادميريزا عاليزا .النا دين 

ألي عزززدشا   شوزززتكو  اميزززع المؤوسزززا  ا وزززتراايجيا شالم بزززر  فزززي روزززرا يس فزززي مرمزززن مزززواريخ ا 
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 و حاف  عان والح المناشما  ألنز   شاااع: شالناد  نعظس   من دش  ن  يحدد مدى الصارش ين بددا.
 ي يا .مما  األما  شالسد الم يع نما  المؤامرا  التي اسهن لتن يس شاصفيا النضيا الفاسد

 26/9/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 الجيش والمستوطنين بممارسة نشاطات ضدّ  فلسطينيًا من الضفة بتهمة 19االحتالل يعتقل  .15
شزّ ت دزوا  ا كزتالا اإلوزرا ياي  يزو  ا ث زين  كمازا مزداهما  شادتحامزا  :  ازدش  مظازو  - الخايزس

 22ا الار يزززا شالنزززدا المحتاتزززي ن  نوزززفر  عزززن اعتنزززاا لم زززازا الفاسزززدي يين فزززي مختاززز  ننحزززاء الضزززف
 مواا ًا شاوتدعاء آ رين لاتحنيس.

فاسزدي يًا ممزن شمزفهس بزز  المدازو ين ف  19شل ر انرير مادر عزن ازيش ا كزتالا ن  دوااز  اعتنازت 
 متهمين امماروا نبااا   د الجيش شالمستوا ين.

 26/9/2016، قدس برس

 
 ؤكد أنه لن يتساهل في فتح تحقيق جنائي بحق نتنياهوالمدعي العام اإلسرائيلي ي .16

فن ف ب : اكد المدعي الها  اإلورا ياي في مناباا محافيا ان  لن يتردد في فتت -الندا المحتاا
 احنيس ا ا ي احس ر ي  الوزراء ب يامين نت ياهو الا اوافر  ل  ع امر لانيا  بذلإ.

عي الها  نمر اال ظر في دضيا ابمس نت ياهو  لك ها شنعا ت شزار  الهدا في اموز/ يوليو ن  المد
نش حت ن  األمر   يتصس بتحنيس ا ا ي من دش  ن  احدد ابيهت . شاحدثت شوا س اإلعال  عن 

 شبها  اهمايا احويس نمواا.
شداا المدعي الها  في مناباا وت برها المجاا التااها لا يااا الهاما اإلورا يايا شنبر  محيفا 

رشنو  منااع م ها  رلا اهر  شبها م دنيا فا  األمر ويتحوا رلن احنيس ا ا ي   يديهو  اك
 لك   نش ت ن  ع امر شبها  هذه لس اتوافر اهد عاما اا  ال ظر في النضيا مستمر.

شيهتبر م دلبايت دريبا ادا من نت ياهو رل  ا  وكرايرا لاحكوما دبس اهيي   في م صب  في شباط/ 
 .2016فبراير 
تها  دالت نشواط نت ياهو  لن يتس الهثور عان شيء    لي  ه اك شيء  عان غرار دضايا من اه
 واانا.

 26/9/2016رأي اليوم، لندن، 
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 ية لفرض القانون على المستعمراتمري بينيت: لنستغل االنتخابات األ .17
ا نتخااا  الر اويا نكمد دراششا: دعا شزير التر يا شالتهايس اإلورا ياي  نفتالي بي يت  رلن اوتاالا 

ّيا من ناس  فرض النانو  اإلورا ياي  عان ما نوماها  الم ااس اليهودّيا  في الضفا الار يا مريكاأل
المحتاا  مثس مستوا تي آر يس شمهالي ندشميس. شن اف بي يت   الا كوار رلاعي عان اإللاعا 

نضا ي لاحكوما  نفيحاي م دلبايط  اإلورا يايا الهاّما  مباح يو  اإلث ين  ن  مود  المستبار ال
الداعي لهد  بؤر  اوتيدانيا غير دانونّيا في عمون     يا   الحكوما اإلورا ياي ابيء   دا اًل رن   لو 

 كا  المستبار النضا ي يدير الدشلا  فخسار  عان ا نتخااا  شعان  س مجهود ُيبَذا .
 26/7/2016، 48عرب 

 
 ن من ليبرمان بتهم تلقي رشاوي تقديم الئحة اتهام ضّد مقربي .18

نكمد دراششا: درر المستبار النضا ي لاحكوما اإلورا يايا  نفيحاي م دلبايط  شالمّدعي الها  لادشلا  
شاي نيتسا   اليو  اإلث ين  انديس   حا ااها   د شزير السياكا السابس عن ك ب  يسرا يس بيتي و   

لاا   الوزير  الساانا فاي    يرش باش   في راار ارا س وتاا ميس نيكوف  شاألمي ا الهاّما لاح ب 
ش ب  اسجيس مواي لامدير الها  السابس لبر ا  ادوير  فساد مالي  بير  متورط بها الح ب.

شومرش  ا وتيدانيا  كاييس بن واوو   شنكد المبتبهين انضيا الفساد الكبير  التي ين  في مر  ها 
انتبر الها  الما ي  اوانا اديد  من دضيا الفساد المتبهبا   مسؤشلو  في ك ب يسرا يس بيتي و 

 شنلمت في التسجيس رلن  اوى شزير األمن  نفيادشر ليبرما   في دضيا الفساد شاودع ن  يهتنس.
شاحدث بن واوو  في البريط عن ديا  المبتبها الر يسيا االنضيا   يرش باش   ابدا ديو  

 هديد من الخدما  التي  ا  يندمها لها.لابر ا التي  ا  يرنوها منابس ال
 800شاحنس البراا في ثالثا احويال  ماليا دامت بها البر ا لح ب يسرا يس بيتي و انيما كوالي 

مايو  شيكس  شالبر ا المذ ور مماو ا لر ي   11نل  شيكس منابس شدا ديو  لوزار  الماليا انيما 
الذي يخضع هو  نيًضا  لاتحنيس اببها الضاوى المجا  ا وتيداني  شومرش    غرشو  موويكا  

 في نكبر دضيا فساد  شاكب  عن اهض الخيوط التي ار ط الفساد المالي اهمايا  ا وتيدا .
 26/7/2016، 48عرب 

 
 رئيس الموساد السابق: "حّل الدولتين" مات ونهاية عّباس بدأت .19

ا نّ  ندواا ر ي  الموواد السابس  ال امر  زهير نندراشا: اعتبر  محيفا فمهاري   اإلورا يايّ 
اامير ااردش  ا ّ  الخدر األكبر الذي ُاوااه  رورا يس هو رمكانيا نبوب كرٍب نهاّيٍا  مثير  رلن كدٍّ 
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كبير عان  وء كنينا انايا  من نهميا التهديدا  الخارايا  شاحديًدا ريرا . شاااهت: شامس ااردش 
يا  شداا: ر ي  الحكوما داا رّن  ويكو  ما بين البحر شا اشا في مهرض كديث  النضيا الفاسدي 

شنهر األرد  دشلتين  شلند مدق  زعس ااردش  شلكن لي  نما  البها اإلورا ياي شلي  نما  البها 
الفاسدي ي. شلفتت الصحيفا  نناًل عن مصادر وياوّيا رفيها في اس نبيا  رلن نّن  لو ار  

التحايس الميداني يفيد ا ّ  مرشحي كماا الموثودين ويفوزش   ا نتخااا  المحاّيا في الضّفا  ف  ّ 
 شويمسكو  ب ما  الحكس في نغاا المد  الكبرى.

اودع مهود كماا نّثر عان الالعبين في الم دنا  فم ذ عد  نشهر اهيش الساكا في نابا  كالا 
الجماهير شالدشلا   من  الفو ن التاما   ما ينوا ب حاا ع بري الباكث في المر   المندوي لبؤش  

 فًتا رلن نّن  شفي هذه األيا  ف ّ  نعضاء فتت يهتبرش  اهديًدا نكبر من اهديد كماا عان ككس نبي 
ماز  شعان السادا. شاااهت: م ذ شهر يونيو يخوض نعضاء فتت في نابا  كرشب شوارى  د 

 دوا  عّباا  نااها عن مراعا  ماليا شاارافيا.
لم افسا لاسادا عان الماا شالحكس من المتودع ن   ا نس ثنتها من فتت رلن ااإ الهصااا  المحايا ا

كماا ابكس يكاد يكو  فورًيا فيما رلا ويدر  كماا عان الحكس المحاي شعان الموازنا   اماًما 
  اليو  في نابا   2007كما فهس رااا فتت في غ   اهد ن   ويدر  كماا عان النداى في الها  

لخايس  شفي نماكن ن رى االضفا الار يا استهد النوا  الميدانيا لايو  الذي ياي ش ما في م دنا ا
 ه يما فتت في ا نتخااا  ش بكس عا .

شداا مصدر رورا ياّي رفيع لاصحيفا رّ  اوتبهاد مخدط السال  من دبس غالبيا الفاسدي يين شالت ييد 
ن ن رى عبيا ا نتخااا  المحايا المت ايد لحماا في نشواط الجمهور شالفو ن في نابا  شنماك

اهام ا عبراين مهمتين: كس الدشلتين ما  ش  يمكن اهث الحيا  في   شكا  الودت ل جري كواًرا ادًيا 
 في رورا يس كوا الحكس الذااي الفاسدي ي.

عاًما من ككس م ظما التحرير لاضفا الار يا  شاسع و وا  من ككس  22اليو   اااع المصدر  ش هد 
لا    مّس الفاسدي يو  من م ظما التحرير شمن عّباا  شهس يريدش  ن   يووهوا دشلا كماا كماا 

 في غ   رلن الضفا الار يا.
عان مر ال ما  غالًبا ما اج ا وياويو  من ك ب  الهمس  ش كاديما  شنمدداؤهس في الم ظوما 

ء الهمايا السال  البر ري األم يا شاإلعال  الحديث عن فساد السادا الفاسدي يا شمن احريض شر ا
من م ظما التحرير. لند اسامحوا مع ياور عرفا  شنبي ماز  ع دما اهاشنوا مع كماا شم حوا 
البرعيا لاحرب السياويا التي ينو  بها شريك ا في المفاش ا   د رورا يس عان الساكا الدشليا  

 لدشلا الفاسدي يا.شللإ ب عس نّ  هذه األمور السيئا وتختفي من الهالس لحظا ديا  ا
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آ  نشا  ن  نس ا األوئاا األواويا: هس نؤيد ككًما فاسدي ًيا لااًيا؟ هس الحكس في الضفا هو الخيار 
األفضس اال سبا إلورا يس  شدد احولت غ   من رزعاج اكتيكي رلن اهديد اوتراايجي؟ شإلا  ا  هذا 

 ا ن   نسهن؟البيء غير مرغوب  ما هو األفضس ل ا؟ شإلن ني األش اى عاي 
ششّدّد  الصحيفا  عان نّ  هذا يهيدنا رلن احذير ااردش الخدير من الحرب األهايا  رًل  فالمجتمع 
اإلورا ياّي في شادع األمر م نسس  شلكن رلا   ا نخبن ا ننسا  فالدرق األفضس لم ه  هي من  الا 

األرض  شلي  متااها  شاود كوار شهبي مسؤشا شنا ج ينو  عان نواا المهديا  الحنينيا عان
 عاًما دا  عان نواا التفضيس نش اوتبهاد كاوا فاعاا لامباكس الحنينيا. 22نناش عنيس عمره 

 26/9/2016رأي اليوم، لندن، 
 

 استطالع: "اللي ود" في المحل الثاني بعد "يش عتيد" .21
  نتا ج  مساء اليو  هاشس كمدا : بّين اوتدالى نارا  الن ا  التاف يونيا اإلورا يايا األشلن  شنبر 

اإُلث ين  ن  ك ب الايكود يترااع رلن المحس الثاني  مخايا مكان  لح ب  يش عتيد   شداا ثاث 
 المستداهين ر  نكدا من المرشحين لر اوا الحكوما لي  مفضال لديهس..

منهدا  في  25شااء ن  ك ب  يش عتيد  يصبت الح ب األدوى  احسا ا وتدالى  فيحصس عان 
 13شاحاف  النا ما المبتر ا عان دواها  فتحصس عان  منهدا فنط. 21ترااع الايكود رلن كين ي

كما ناهر ا وتدالى ن   منهدا نيضا. 13منهدا  شاته ز دو   البيت اليهودي  فيحصس عان 
 منهدا فنط. 12منهدا رلن  24من دوا   شيترااع من  %50 المهسكر الصهيوني يخسر 

 8مناعد  منابس  9ياد  ماحواا في دو   يسرا يس بيتي و   كيث يحصس عان شيبير ا وتدالى رلن ز 
 مناعد لكس من  كو نو  ش ميرا  . 6مناعد لز يهدش  هتوراه   ش 7مناعد لز شاا   ش 

ي األفضس إلورا يس في كاا انتخاا   فحصات مريكرلن للإ  وئس المستداهو  عن الر ي  األ
رنهس    %24  شداا %31ي كين كصس دشنالد اراما عان   ف%45هيالري  اي تو  عان نسبا 

 يهرفو .
 26/7/2016، 48عرب 

 
 تدريبات إسرائيلية في محيط غزة .21

غ  : بدن  ما اسمن الجبها الدا ايا اإلورا يايا  مباح اليو  ا ث ين  ادريبا  عان كدشد دداى 
إ الم اشرا  هدفها الحفاظ عان غ   شالمد  المجاشر  لها. ش حسا اإللاعا الهبريا الهاما  ف   اا

 اهوزيا النوا  اإلورا يايا. مبيرً  رلن ننها وتستمر كتن األر هاء المنبس.
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شدالت اإل اعا الهبريا نن  ويالك  كر ا نبدا لانوا  األم يا في مد  نودشد شعسنال  ش ريا  
 غا  ش ريا  مال ي ش هض المستهمرا  شالمد  المحيدا االنداى.

 26/9/2016 القدس، القدس،
 

 معاريف: "إسرائيل" غير قادرة على مواكبة أحداث العالم .22
دالت الكاابا اإلورا يايا في محيفا  مهاري   ليالخ وياا  رن  مع غياب وياوا  ارايا رورا يايا 
ابدش رورا يس في كالا من عد  الندر  عان مواكبا األكداث السياويا المتالكنا  شهو نمر يتجاشز 

فبس التي يمكن ااها  رورا يس بها. شاعتبر  الكاابا ن  الخدر األكبر يكمن في غياب كثيرا كالا ال
البفافيا مع الجمهور اإلورا ياي كوا السياوا الخارايا لادشلا  ألنها اظهر رورا يس  ما لو  انت ما 

 زالت اهيش في الما ي.
يا نمر يبكس  درا عان األمن شاعتبر  ن  ديا  ر ي  الحكوما ب يامين نت ياهو ا عماا شزير الخارا

النومي إلورا يس  في اس عد  ددراها عان التهامس الفوري مع السي اريوها  المفاائا التي دد ادهمها 
 كما كصس في الما ي.

فنط من اإلورا يايين يرش  ن  ش ع  %10 ر ي  مههد ميتافيس لدراوا عالدا  رورا يس الخارايا: 
 رورا يس عان مستوى الهالس ايد 

من اهت  داا نمرشد غورين ر ي  مههد ميتافيس لدراوا عالدا  رورا يس الخارايا ر  نت ياهو اظاهر 
في األمس المتحد  ا   وياوت  الخارايا نااحا شكننت رنجازا  دباوماويا  لكن اإلورا يايين غير 

 را ين عن نداء دشلتهس في السياوا الهالميا.
س نيا  انريرا لنياا نداء السياوا الخارايا اإلورا يايا لها  شنعان ن  المههد الذي يترنو  نمدر دب

  اعتمادا عان اوتدالى لارني الها  اإلورا ياي  ش ب  عن ا اد  في الر ن اإلورا ياي 2016
 المت ايد عن السياوا الخارايا اإلورا يايا.

يس عان مستوى فنط من اإلورا يايين المستداها آراؤهس يرش  ن  ش ع رورا  %10شنشار رلن ن  
الهالس ايد  مبيرا رلن اماا من المباكس الصهبا التي اهانيها الدباوماويا اإلورا يايا في الخارج  
كيث ارى نغابيا اإلورا يايين ن  اس نبيا لي  لديها مبادئ عاما اواهها في وياوتها الخارايا مع 

 دشا الهالس.
 26/9/2016الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 لطعام لـستة آالف أسير فلسطينيا عن مفتوح إضراب .32
نفززذ زهززاء وززتا آ ف نوززير فاسززدي ي فززي وززجو  ا كززتالا اإلوززرا ياي  : ناديززا وززهد الززدين - ا عّمزز

 ّد اوتبهاد األوير ياور كمدشنا اسبا اإلهماا الدبّي  عن الدها  اكتجاااً  نم   ر رااًا مفتوكاً 
نزززادي  األوزززير الفاسزززدي ي   عبزززد الهزززاا  المتهّمزززد مزززن دبزززس ردار  وزززجو  ا كزززتالا   شفزززس مزززدير عزززا 

شداا اله اني  لز الاد  من فاسدين المحتاا  ر   وجو  ا كتالا اكتسزت اسزواد الحزداد عازن  اله اني.
 رشح البهيد كمدشنا  فيما ويستمر ر راب الحر ا الوا يا األوير  عن الدها  لثالثا نيا  .

رفضززززهس لسياوززززا ا كززززتالا الهدشانيززززا احززززس ش  اكتجززززااهسشن ززززاف ر   األوززززرى يها ززززو   بززززذلإ  عززززن 
األوزززرى  شفزززي منزززدمتها اإلهمزززاا الدبزززّي المتهمزززد  نظيزززر اايّيزززا الرعايزززا الصزززّحيا األشليزززا شالفحزززو  

شنش ززززت ازززز    وياوززززا اإلهمززززاا الدبززززّي  الدشريززززا شالهيززززادا  المتخصصززززا لامتااهززززا شالهززززالج الززززالز  .
ارانززوا دا ززس وززجو  ا كززتالا  شثمانيززا عنززا  مزز هس 208شززهيداف  216اإلوززرا يايا ند  رلززن اوتبززهاد 

اإلفززززراج عزززز هس اسززززبا مززززا اهر ززززوا لزززز   ززززالا اعتنززززالهس مززززن ا عتززززداءا  المسززززتمر  شاإلهمززززاا الدبززززي 
 شالمماااا في انديس الهالج .

 27/9/2016 ،الغد، عّمان
 

 صحفيًا فلسطينيًا يخوضون إضرابًا في سجون االحتاللأسيرًا  24 :نادي األسير .32
بي مززا  ززا  مززحفيو  فاسززدي يو  يحيززو   يززو  التضززامن مززع الصززحفي الفاسززدي ي  : د  فززيرا زز - غزز  

محفيًا نويرًا  24هس   ا  ا وتهداف اإلورا ياي المستمر  دّ  االودفا  شالتظاهرا  ا كتجاايا  دّ 
 ينبهو  في وجو  ا كتالا يحيو  يومهس ا عال  اإل راب عن الدها .

اوتجابوا لدعو  من  م تدى اإلعالميين الفاسدي يين  شاظاهرشا  نم  عبرا  الصحفيين الفاسدي يين 
ا ث زززين  نمزززا  منزززر األمزززس المتحزززد  فزززي غززز    اضزززام ًا مزززع زمال هزززس األوزززرى  شاكتجاازززًا عازززن وياوزززا 

 اوتهدافهس.
مزحفيًا فاسزدي يًا ارانزوا شزهداء ب يزرا   40ر  نكثر مزن  اإلفرنجيشداا ر ي  الم تدى الصحفي عماد 

ا كزززتالا  زززالا السززز وا  الهبزززر الما زززيا  فضزززاًل عزززن ازززرح شاعتنزززاا المئزززا   بهزززدف  دتزززس دزززوا  
 الحنينا .

شنعان نادي األوير الفاسدي ي ن  األورى الصحفيين في وجو  ا كزتالا  ا زوا نمز  ر زرااًا عزن 
 الدها  ليو  شاكد  اكتجااًا عان اوتمرار ا كتالا في اعتنالهس.

 27/9/2016 ،الخليج، الشارقة
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 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين منذ انتفاضة القدس 489من  أكثر تقرير: .32
نكزد  لج زا دعزس الصزحفيين نّ  اعتزداءا  دزوا  ا كزتالا اإلوزرا ياي ربزراهيس:  كامزس-الندا المحتازا 

احزززس الصزززحفيين شالمصزززورين الفاسزززدي يين ش افزززا شوزززا س اإلعزززال  المختافزززا اصزززاعد  ابزززكس  ديزززر 
نزد ى  انتفا زا النزدا شالتزي دار زت عازن مزرشر عزا  مزن اندزالق شزراراها  شاكتزس شزهر شمناس م زذ ا

لرشا  من ا نتهاكا  احزس الصزحفيين نث زاء ديزامهس بتاديزا نكزداث  2015 نكتو ر من الها  الما ي
 ا نتفا ا المتواماا في درى شمد  الضفا الار يا شالندا شالدا س المحتس شدداى غ  .

 489بيززاٍ  لهززا فززي يززو  التضززامن مززع الصززحفي الفاسززدي ي  رنهززا رمززد  نكثززر مززن  شدالززت الاج ززا فززي
آب/ كتززن شززهر  2015نكتززو ر ابززرين األشا/ انتهاكززًا روززرا يايًا احززس الصززحفيين م ززذ انتفا ززا النززدا 

 315  ش2015 وززز ااألشزززهر الثالثزززا األ يزززر  مزززن  انتهاكزززًا فزززي 174  شزززمس الما زززي 2016نغسزززد  
 .2016انتهاكًا م ذ بدايا 
كالزا امديزد اعتنزاا لاصزحفيين  32كالا اعتناا شاكتجاز  الا انتفا ا النزدا  ش 79شوجات الاج ا 

 المهتناين في وجو  ا كتالا  من بي هس محفيين مهتناين  ا  لهس التمديد عد  مرا .
 ززالا الفتززر  نفسززها شكززوا عززدد اإلمززااا  فززي مززفوف اإلعالميززين شالصززحفيين  ل ززر  الاج ززا ننزز  

 محافيا شإعالميا. 16محفيًا من بي هس  130ض اهر 
كمزا شاهزت  رلاعا  فاسدي يا. 4شم ذ بدايا انتفا ا الندا  ل ر  الاج ا ن  دوا  ا كتالا نغانت 

 .ن رى مؤوسا   5بث  شإينافوادا  ا كتالا اهديدا  ا غالق 
 26/9/2016 ،موقع صحيفة الرأي، عّمان

 
 بدعوى "التحريض" على شب ات التواصل االجتماعي ناشطًا فلسطينياً  185االحتالل اعتقل  .32

 185دزززاا مر ززز  نوزززرى فاسزززدين لادراوزززا  ر  وزززادا  ا كزززتالا اإلوزززرا ياي اعتنازززت  :را     غززز  
فاسززززدي يًا  ززززالا الهززززا  الحززززالي بززززدعوى  التحززززريض  عاززززن شززززبكا  التوامززززس ا اتمززززاعي  اخامززززا 

لزززس يكتزززز ا ااعتنزززاا مئززززا  الفاسزززدي يين بتهمززززا شن ززززاف المر ززز  ن   ا كززززتالا   فايسزززبوك  ش ازززويتر .
التحريض عبر مفحااهس البخصيا عان موادع التوامس ا اتمزاعي  رنمزا امتزد  انتهاكااز  لحنزودهس 

 ام ههس من اوتهماا فايسبوك لفترا  مهي ا .
شدززاا ال ززااس ااوززس المر زز  ريززاض األشززنر فززي بيززا  نمزز  ن   وززادا  ا كززتالا عمززد  ن يززرًا رلززن 

اط عاززززن األوززززرى الززززذين ُيداززززس وززززراكهس اهززززد ااهززززامهس اززززالتحريض اهززززد  اوززززتخدا  مززززفحااهس ا شززززتر 
البخصيا عان موادع التوامس ا اتماعي لفترا  اصس رلزن عزد  نشزهر عزالش  عازن غرامزا ماليزا نش 

 الحب  الم  لي  لم ههس من التحريض عان ااإ الموادع  ما ادعي .
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مواا ززززًا بتهمزززز   185اعتناززززت  ززززالا الهززززا  الحززززالي نحززززو شنشززززار األشززززنر رلززززن ن   وززززادا  ا كززززتالا 
 120امززرن  شفتززا   فيمززا اعتناززت الهززا  الما ززي  30التحززريض عاززن موادززع التوامززس ا اتمززاعي  بيزز هس 

 مواا ًا االتهما نفسها  شاحديدًا اهد اند ى انتفا ا الندا .
 27/9/2016 ،الحياة، لندن

 
 ن الطعاماألسير أنس شديد يعلن إضرابه المفتوح ع .32

عامززًا   19نكزد مزدير نزادي األوزير فزي محافظززا الخايزس نمجزد ال جزار ن  األوزير ننز  شزديد ف :الخايزس
  اكتجااززًا عاززن 25/9/2016مززن باززد  دشرا دضززاء الخايززس دززد نعاززن ر ززراا  المفتززوح عززن الدهززا  م ززذ 

م ززذ األشا مززن  األوززير شززديد شالمحتجزز  فززي وززجن  عززوفر   مهتنززس ن  ش ززين ال جززار اعتنالزز  اإلداري.
 الم صر   شدد نمدر  وادا  ا كتالا احن  نمر اعتناا رداري مد  وتا شهور. / نغسد آب

 26/9/2016 ،القدس، القدس
  

 تعرض إلهمال طبي ممنهج ومتعمد ةاألسير الشهيد حمدون :هيئة األسرى  .32
شليزا لتبزريت  بفت هيئزا شزؤش  األوزرى شالمحزررين فزي فاسزدين ن  ال تزا ج األ :فتحي مّباح -غ   

 ناهر  ن  وبا شفاا  في السجن  نااج عن اضخس في عضاا الناا . ااثما  البهيد ياور كمدشن
 ضززع لاتبززريت فززي مههززد الدززا  ار   اثمززا  البززهيد كمدشنزز  فززي بيززا  مززحفي نمزز   شدالززت الهيئززا

السزبع  احضززور دززرار المحكمزا المر  يزا فاإلوزرا يايا  فززي بئزر  رلزن  شفنزًا روززرا يسالبزرعي نبزو  بيزر ف
محززاميي  رلززن ر ززافاالدبيبززين الفاسززدي يين نشززرف النا ززي شريززا  عاززي  الاززذين شززار ا فززي التبززريت  

شنش ززحت ن   البززهيد اهززرض إلهمززاا ابززي ممزز هج شمتهمززد  كيززث  الهيئززا ريززاد مسززإ ش ززريس عجززو  .
لكن لس يتس مستبفن الهفولا ش ضع لهمايا دسدر    رلنمن مبكال  في الناا ننس عان رثرها  عانن

 كرمان  من األدشيا الهالايا شالودا يا . اوتكماا عالا   شاسّ 
 27/9/2016 ،الحياة، لندن

 
 يوم اإلثنين اقتحموا المسجد األقصى المبارك صباح مستوطناً  66القدس:  .32

ادززتحس مسززتوا و  شنعززداد مززن م ظمززا  اززالب ألاززس : احريززر نكمززد دراششززا - شفززا   ش الززا48عززرب 
  المسزززجد األدصزززن المبزززارك مزززن ازززاب الماار زززا  احراوزززا مهززز ز  26/9/2016 إلث زززينالهيكزززس   يزززو  ا

 شمبدد  من شراا ا كتالا الخاما.
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مززن  ع صززراً  13  شمسززتوا اً  53ش اززغ عززدد المسززتوا ين الززذين ادتحمززوا األدصززن فززي الفتززر  الصززباكيا 
مجموعزززا  اززززو   شنفزززذ  هززززذه ال عزززن نفززززواج  بيزززر  مززززن السزززياح األاانززززا. هزززؤ ء الم ظمزززا  فضززززالً 

 اوتف ازيا بركاا   اصدى لها مصاو   شعدد من اابا مجال  الهاس  بهتافا  التكبير ا كتجاايا.
 26/9/2016 ،48عرب 

  
 شقق س نية أربعالقدس: االحتالل يهدم  .23

هزززدمت ارافزززا  باديزززا ا كزززتالا اإلوزززرا ياي  اليزززو  : احريزززر نكمزززد دراششزززا - شفزززا   ش الزززا48عزززرب 
س وك يا اهود لها اا نبزو الهزوى  فزي دريزا الدزور  امدي زا النزدا المحتازا  احجزا عزد  شن 4الثالثاء  
شداا نكد المتضررين  نكمد نبو الهوى  ر  ارافا  ا كتالا برفنا مئا  النوا  ادتحمزت  التر ي .

 5النريزززا فجزززرًا  ششزززرعت بهزززد  البزززنس السزززك يا األر زززع  اهزززود لززز   شألشزززنا    شم هولزززا االسزززكا  م زززذ 
ششّدد عان  ن  ا كتالا يدبس وياوا اهجير لامندوزيين ا اراءااز  ا دتالعيزا اليوميزا  التزي  وا .و 

 يبكس هد  الم ازا المتصاعد شاكد  من نبرزها .
 27/9/2016 ،48عرب 

  
 آبار مياه أربعةاالحتالل يهدم  :الخليل .23

را ياي  اليزو  الثالثزاء  عزدًدا هزدمت وزادا  ا كزتالا اإلوز :احرير  ادش  مظاو   الخايس من يوو  فني 
 من آاار المياه في باد  وهير شردي مدي ا الخايس  بدعوى الب اء دش  الحصوا عان الترا ي  الالزما.

 27/9/2016 ،قدس برسوكالة 
 

 جنين: االحتالل يستولي على منزل ويحرق محاًل ويعتقل شاباً  .23
ا كتالا اإلورا ياي  اليو  الثالثاء  عان اوتولت دوا  : احرير نكمد دراششا - شفا   ش الا48عرب 

وززدت م زز ا ألكززد المززواا ين فززي باززد  دباايززا ا ززوب ا ززين  شكردززت اهززض محتويززا  محززس اجززاري  
شل ززر  مصززادر محايززا نم يززا ن  دززوا  ا كززتالا اوززتولت عاززن وززدت م زز ا المززواان  شاعتناززت شززااا.

ض محتويزا  محزس اجزاري لمزواد الب زاء رفها  ز ارنا  شكولت  رلن نندا مرادبا عسزكريا  شكردزت اهز
 االنرب من باديا دباايا  يهود لامواان مؤيد ز ارنا  شاوتولت عان اهض محتوياا .

عامًا   اهد دهزس م  لز  فزي البازد    مزا  25وويط ف ربراهيسشن افت المصادر ن  دوا  ا كتالا اعتنات 
 يا شا ين  في محيط مت  ه ا ا .ش ت كماا امبيط شاوها شافتيش عان الدريس الوامس بين دباا

 27/9/2016 ،48عرب 
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 األقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف المسجدوفاة مقرئ  .22

 26/9/2016اإلث ززين  ا  يززو غيززا المززو  فززي الهامززما األردنيززا عّمزز: محمززد نبززو الفززيال  -النززدا 
 .عاماً  91منرئ المسجد األدصن البيس محمد رشاد البري  عن عمر ي اه  

  شاززز ثر فزززي دراءاززز  ابزززيس منر زززي النزززر    البزززري  دزززد بزززدن دزززراء  النزززرآ  الكزززريس م زززذ  زززا  مزززايراً ش زززا
شنانزن   الهبرين محمد رفهت  شدد اتامذ عان يد البيس كسن نبو و ي ا في مسنط رنو  مدي ا الخايس

 عاما دراء  النرآ  برشايتي كف  ششرش.  18دبس باوغ  
   مما ندى رلن شهرا  الكبير  فزي فاسزدين  فاوزتدعي لنراءاز  شلابري  نواوب  ا  في دراء  النرآ

لززز  فزززي المسززجد اإلبراهيمزززي امسززنط رنوززز  مدي زززا     مززا عزززين منر ززاً 1941 فزززي وززز افززي رلاعزززا النززدا 
من دبس األشداف اإلوالميا  احسزا مزديرها  1966 في و افي المسجد األدصن  الخايس  شعين منر اً 

 الها  في الندا ع ا  الخديا. 
كززا  البززيس البززري  ينززرن النززرآ  الكززريس فززي نيززا  الجمززع االمسززجد األدصززن المبززارك  رل اعتززاد  األشدززاف ن  

 اهد مال  الهصر في شهر رمضا .  ينرن النرآ  دبس نلا  مال  الجمها  ش ا  ينرؤه في  نكياناً  اهين منر اً 
د األدصزززن المسزززجس مصزززح  المسزززج 1984شدززد نمزززدر  دا زززر  األشدزززاف اإلوزززالميا فزززي النزززدا عزززا  

 اصو  البيس محمد البري .
  رل غزادر 2002 وز الانزرآ  الكزريس فزي فاسزدين كتزن  شمدروزاً  شاوتمر البيس محمد البري  يهمزس منر زاً 

 ا .امسجد الماإ عبد   في عمّ  البالد شاوا  لاسكن في األرد  فهمس م ذ للإ الحين شكتن شفاا  رماماً 
ميا فززي النزدا البزيس البززري   نكزد مجيزدي ارايززس النزرآ  الكزريس عاززن شنهزن مزدير عززا  األشدزاف اإلوزال

نف ن نفس  في وبيس احفي    بوفا  البيس البري  وتفتند األما اإلوالميا راالً  النراءا  السبع   مضيفاً 
 كتاب    كيث اخرج من احت يدي  آ ف الدابا الذين دروهس نموا التجويد شكفظهس النرآ  . 

منر ا فحسا  شإنما  ا  نيضا من ناامي البهر  كيث نل  عان مدار و وا  كياا  ما شالفنيد لي  
 ينارب مئا دصيد  نشهرها المهاس.

 26/9/2016الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 مؤسسات حقوقية في غزة تطالب بحماية القافلة النسائية .22
ر الحمايززا الدشليززا نشززرف الهززور: دعززت المؤوسززا  الحنوديززا ال اشززدا فزي ددززاى غزز   رلززن اززوفي –غز   

لاسفن ال سا يا التي درر  التوا  موب النداى غدا لكسزر الحصزار اإلوزرا ياي  فزي ازس التهديزدا  
 اإلورا يايا اهرداتها.
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ششززارك ممثاززو  عززن المؤوسززا  الحنوديززا فززي شدفززا اضززام يا فززي مي ززاء الصززيادين غززرب مدي ززا غزز    
شزيتونا  التزي انزرر راحارهزا مزوب  2ا يا  نمس نعا وا  اللها عن مسانداهس لسفن  سر الحصار ال س

   اهد شمولها رلن نكد الموان  اإليداليا.دداى غ   غداً 
شدالت نمير  شهث المتحدثا ااوس مؤوسا اإلنسا  في  اما لها  الا الودفزا التضزام يا  ر  المجتمزع 

سزززانيا   هزززدفها  سزززر الزززدشلي مدالزززا بتزززوفير الحمايزززا الالزمزززا لاسزززفن ال سزززا يا التزززي احمزززس  روزززالا رن
شززامس  كصززار غزز  . شنث ززت عاززن المبززار ا   مبززير  رلززن ن  المؤوسززا  الحنوديززا اريززد رروززاا انريززر

لمؤوسا  دشليا  يبرح ا عتداءا  عان المتضزام ين فزي األشدزا  السزاانا. شازدد  الت كيزد عازن ن  
الحصززار اإلوززرا ياي المفززرشض عاززن ددززاى غزز   مخززال  لكززس األعززراف الدشليززا  شدعززت لفززتت المجززاا 

 نما  شموا  س المساعدا  لسكا  غ  .
 27/9/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 ان يونس واستهداف مراكب الصيادين في رفحإطالق نار شرق خ .22

كثفزززت دزززوا  ا كزززتالا مزززن اعتزززداءااها المتوامزززاا اجزززاه م زززااس متفردزززا شزززرق : كتزززا محمزززد الجمزززس
محافظا  ا  يون    الا الساعا  الثماني شاألر هين الما يا  رل اهر زت بازدا    اعزا شعبسزا  

مزن  همايا  راالق نار رورا يايا متفردا  اندالدزاً الجديد  ال راعيتين  الوادهتين امحالا   ط التحديد  ل
 داااا  شنناط مرادبا عسكريا رورا يايا   انت م تبر  عان اوا الخط المذ ور.

شنفاد  مصادر متهدد  انيا  الداااا  اإلورا يايا المتمر    في محيط مهبر  كيسزوفيس   ا زوب شزردي 
م تبر  في الم دنا  ا االق ال زار مسزتهدفا م زااس المحافظا  شالتي اتولن كمايا شا مين الحفارا  ال

كمززا اهر ززت م ززااس زراعيززا دريبززا مززن مهبززر  مززوفاه    زراعيززا  اليززا انززع امحززالا  المهبززر المززذ ور.
 اما في باد   الفخاري  إلاالق نزار روزرا ياي مماثزس  مزا اسزبا فزي اضزرر مبزاني شغزرف زراعيزا  

ش ازززت المززز ارى شاألرا زززي الوادهزززا  المزززواا ين. دش  ن  يسزززفر للزززإ عزززن شدزززوى رمزززااا  فزززي مزززفوف
 امحالا  الخط المذ ور من الم ارعين شرعا  األغ ا   اسبا اوتمرار عمايا  راالق ال ار اإلورا يايا.
ش انت زشارق كر يا رورا يايا متودفا في مياه البحر دبالزا وزواكس محافظزا رفزت  ناانزت ال زار ابزكس 

 انززت انززو  ا عمززاا مززيد اعتياديززا دبالززا الم ززااس الج و يززا مززن  متندززع اجززاه مراكززا مززيد فاسززدي يا 
 واكس المحافظا   الا الساعا  األشلن من فجر نم .

 27/9/2016 ،األيام، رام هللا
 
 



 
 
 
 

 

 24 ص             4060 العدد:        27/9/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 مركز حقوقي: االحتالل يبتز مرضى القطاع ويستغل حاجتهم للعالج .22
  وزززززادا  ا كزززززتالا 26/9/2016 ااهزززززس المر ززززز  الفاسزززززدي ي لحنزززززوق اإلنسزززززا   يزززززو  ا ث زززززين :غززززز  

شاوت كر المر   ابد   في بيا  ل    اإلورا ياي  اابت از مر ن دداى غ   شاوتاالا كااتهس لاهالج.
   شهززي مريضززا االسززراا   مززن عامززاً  52م ززع وززادا  ا كززتالا اإلوززرا ياي المواا ززا ناديززا البكززري ف

 شومير .السفر عبر مهبر بيت كانو   ريرز  شماا النداى رلن مستبفن  اس ها
 26/9/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 موظفون باألونروا يتعرضون لـ"العقاب" بسبب آرائهم السياسية .22

مززن وياوززا  ردار  الو الززا التززي  اشنززرش األاشززتكن الهديززد مززن مززوافي ش الززا :  الززد نبززو عززامر -غزز   
ني نبززاط وياوززي نش ننززابي  امززا فززي للززإ ا تهجهززا احنهززس  شالتاززويت افصززاهس  رلا ثبززت  ززاوعهس فززي 

فنزد نكزد نكزد   .21عان موادع التوامس ا اتمزاعي  احسزا مزا ل زره موافزو  االو الزا التنزتهس  عر زي
في شرق  انيون ف عن اانيز  رنزذارا احزذيريا افصزا  مزن شايفتز ف رلا  اشنرش األمدروي الريا يا  في 

 الا شدعس المناشما عان مودع في  بوك.اوتمر في  تااا م بورا  احرض عان مناشما ا كت
شل ر المدّرا الذي ااا عد  الكب  عن هويت ف ن  زمالء ل  في المدروا اس فصاهس اهد ن  ثبتزت 
مبززار تهس فززي مسززير  لززدعس المناشمززا نظمتهززا كر ززا كمززاا دبززس نوززبوعين فززي المدي ززا  شمززن  ززمن 

ن   فصزززا  التهسزززفي  مو زززحاً  راً المفصزززولين األوزززتال مزززالت كمزززدا  الزززذي عّبزززر عزززن آوزززف  مزززن دزززرا
 : 21شن زاف كمزدا  لزز عر ي  مبار ت   انت روالا شا يزا ش  احمزس ني نهزداف نش نا زدا  ن زرى .

   يجا السكو  عان ما ارى لزي  ألنز  الا اوزتمر هزذا الصزمت فسزتندع الو الزا نرزاق الكثيزر مزن 
 ال مالء عان  افيا اواههس السياوي .

هززي األشلززن التززي ادانهززا الو الززا لموافيهززا فززي هززذا الهززا   فنززد رمززد مر زز  شلززس اكززن هززذه التحززذيرا  
المي ا  لحنوق اإلنسا   شمنره مدي ا غ    في انريره األ ير الصادر في نيسا / نبريس الما ي  عن 

كالا انتهاك شايفي دامت بهزا ردار  الو الزا فزي السز وا  الزثالث الما زيا فزي األرا زي  287 اسجيس
شمزززن  زززم ها التازززويت افصزززس المواززز  عازززن  افيزززا آرا ززز  السياوزززيا  شالفصزززس الفهازززي   الفاسزززدي يا 

شاخفزززيض درازززا الومززز  الزززوايفي  شهزززذا مخزززال  لنزززوانين الهمزززس التزززي ا ظمهزززا المواثيزززس شاألعزززراف 
 الدشليا  احسا التنرير.

 26/9/2016 ،"21موقع "عربي 
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 ا "للعمال" داعما لقضيتهمفلسطينيو بريطانيا يأملون أن ي ون انتخاب كوربين زعيم .22
 نعرب  الم تدى الفاسدي ي في بريدانيا  عن نما  ن  اكو  رعاد  انتخاب ايرمي  ور ين زعيماً  :ل د 

   بدايا  وتنرار األمور دا س هذا الح ب من ناس ن  %62لح ب الهمس في بريدانيا  ب سبا دار ت 
 الم تدى الفاسدي ي فزي بريدانيزا  فزي بيزا  لز   شنكد يتفرغ لتحنيس ما يصبو رلي  الجمهور البريداني .

لنزو  التيزار المزدافع عزن كنزوق    نن  ي مزس  ن   يكزو  انتخزاب  زور ين اه يز اً 26/9/2016 يو  ا ث ين
لفززر  ااييززر السياوززا البريدانيززا اجززاه النضززايا  فززي المجتمززع البريدززاني  شن  يكززو  اه يزز اً  األدايززا 

 ضيا الفاسدي يا   شفس البيا .الهادلا في الهالس  ش صوما الن
 26/9/2016 ،قدس برسوكالة 

 
 .. المقاومة بالسينما"قطار المستوطنات" .22

شزار ت فزي مهرازا   فاسزدي ياً  فياماً  12 ددار المستوا ا   ع وا  شاكد من : هبا نمال  -الندا 
 دزززو     لتبزززكس مجتمهزززا32اإلوزززك دريا السزززي ما ي لزززدشا كزززوض البحزززر األبزززيض المتووزززط فزززي دشراززز  

 ناعما  ششوياا اديد  لمناشما ا كتالا.
الزززذي كمزززس شزززهار  النزززدا فزززي السزززي ما الهر يزززا  األر هزززاء -شافتتحزززت فهاليزززا  مهرازززا  اإلوزززك دريا 

   عزززا  النزززدا وزززي ما ياً  2017اعتمزززاد مبزززادر  المهرازززا    الما زززي  شاسزززتمر كتزززن الازززد  ش اللززز  ازززسّ 
 امريره لاهان في كفس ا تتا  المهراا .شاثبيت للإ في  رعال  اإلوك دريا  المنرر 

ا  فزي األرا زي الفاسزدي يا  فه زوا  همر شيمثس الفياس الوثا ني شهاد  كيا لاهالس عان عد  دانونيا المسزت
الفززياس يرمزز  رلززن الندززار الخفيزز  الززذي نوسززت لزز  باديززا ا كززتالا فززي المدي ززا بهززدف وياوززي اامتيززاز  

  ووياا لر ط المستوا ا  المناما عان نرا ي الفاسدي يين. ش سط السيدر  ا وتيدانيا عان الندا
 26/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 "اليهود العرب.. قراءة ما بعد كولونيالية في القومية والديانة واإلثنيةكتاب " .23

يهززالج  تزاب  اليهززود الهززرب.. دزراء  مززا اهزد  ولونياليززا فزي النوميززا شالديانززا : محمززود الفدافدزا عزرض
ث يززا  دضززيا لززس ا  ززذ كنهززا مززن البحززث شال نززاش  شهززي ش ززع اليهززود الهززرب  ززمن السززياق األعززس شاإل

لابزرق األشوززط مززن  زالا اوايزز  راززار مزا اهززد  ولونيززالي  شهزذا مززا دفززع بزبهض ال نززاد لومزز  هززذا 
الكتاب ا ن   اايهي  فيما يخت  بدراوا اوهر  ي ونا اليهود الذين يسمو  شفس الناموا الصهيوني 

ن  الصزهاي ا   عبزر المراوزال  شالوثزا س  شيكبز  الكتزاب .عر زاً  لبرديين   شيهتبرهس الكااا يهوداً بزفا
الهامززانيين وززهوا لته يزز  البهززد الززدي ي بززين اليهززود الهززرب مززن ناززس  ادهيززرهس  مززن عززرش تهس  مززا نوزز  
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لايهززود الهزرب مززن  ل تزا ج عكسزيا فززي فتزر  الدشلزا  رل ند  المحززاش   الراميزا رلزن ب ززاء هويزا روزرا يايا
 الا دمع هويتهس الهر يا  رلن التمسإ نكثر فز كثر بهزذه الهويزا  شإلزن احديزد مسز لا التمييز  الدزا في 

الكتزاب عازن  دّ شيهز التي احيس بدشرها رلن بذشر الت زادض فزي الصزهيونيا فكزرا شمماروزا.  رورا يس في 
يا لايهود الهرب شاوانا كاشلت الحر ا دراا  بير  من األهمياف لما يمثا  من  وض في السير  الذاا

الصززهيونيا امسززها فيمززا يتصززس االبززس الهرش ززي لايهززود. شدززد  شززهر اني نناشززا لمفهززو  اليهززود الهززرب  
شما يهتري  من التباوا   شما يحما  من ا ادضا   شا ها رياه في وياد  التاريخي ابتداء من الحنبزا 

 . رورا يس يافا نشا ر الهبري يا   شمو  رلن ما اهد ديا  الهثمانيا  مرشرا ا كداث البراق شالخايس ش 
يتكززو  الكتززاب مززن انززديس  شمندمززا  ش مسززا فصززوا  ش اامززا. يت ززاشا التنززديس الززذي  تبزز  الباكززث فززي 
مر    مدار  نندوا  شاحت دراء  احايايا شننديزا لاز    رل يبزير رلزن ن  المؤلز  لجز  رلزن الفكزر مزا 

شايا الت ريخيزا الصزهيونيا الروزميا مزن  زالا دصزا اليهزود الهزرب  شلكزي اهد الحداثي لكي ينوض الر 
يززززرفض  الحنينززززا  التاريخيززززا الم عومززززا المتمثاززززا بززززز األما اليهوديززززا . شيؤ ززززد ن  الكتززززاب يبززززتمس عاززززن 
مضامين ننديا لامبرشى الصهيوني مهما  شاهبر عن ايار يستحس التبجيع األمر الذي   يه ي عد  

 ساؤ   كوا مضامين نارشكا  هذا التيار.شاود انتنادا  شا
 26/9/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 مليارات دوالر 10األردن يوقع اتفاقية الستيراد الغاز اإلسرائيلي بقيمة  .41

نبرمت رورا يس شاألرد  نم   اافادًا لتوريد الااز الدبيهي من كنس لفيتا  في البحر : كامي موون
ردنيا. شيهتبر هذا ا افاق األكبر في الهالدا  بين الدشلتين  شاباغ المتووط رلن شر ا الكهر اء األ

عامًا المنباا. شمهرشف ن  األرد  شدع دبس عامين  15مايارا  دش ر عان مدى الز 10ديمت  كوالي 
مايار متر مكها من الااز الدبيهي  مهد  لهند هذه الصفنا التي  45مذ ر  افاهس اب   اوتيراد 

 غاز من الخط الندري ز اإلورا ياي رلن شردي األرد . اتضمن مد ننبوب
شنعان المدير الها  لبر ا  دياإ لات نيا شنف ير   يووي آفو  ن   اوديع اافاديا التصدير من كنس 
لفيتا  رلن شر ا الكهر اء األردنيا  يبكس يومًا ااريخيًا شيروس كنس لفيتا   مر   ها  في  ريدا 

اد األرد  االااز الدبيهي ويسمت لجيران ا في األرد    ما لامواا ين في الدادا اإلدايميا. ر  رمد
رورا يس  االتمتع ادادا نااها  ننيا شر يصا  ووف اسهس في ازدهار ا دتصاد في رورا يس شاألرد  
شاساعد في اوثيس الهالدا  شالتهاش . ر  شراكا لفيتا  وتوامس التند  اجهد إلبرا  اافاديا  اوريد 

 رى  صومًا لمصر  ار يا شالسادا الفاسدي يا .غاز ن 
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شنعان شزير الدادا اإلورا ياي  يوفاا شتاي ت   ن   اوديع ا افاق مع األرد  يبكس رنجازًا دوميًا فا س 
األهميا. رن  مهاس اريس ها  لته ي  الهالدا  شالتهاش  ا وتراايجي بين رورا يس شاألرد  شالم دنا ا ورها. 

إلدايمي لبر ا  نو س رنراي   رورا يس بي ي زشمر  ا افاق مع األرد   شداا ر  شر ت  ش ارك المدير ا
 وتوامس ادوير مبرشى لفيتا . شهذا كدث ااريخي اسبا دشره الها س في ادوير م اعا الااز شال فط في 

الهالدا  مع  رورا يس. ر  نثر للإ ريجابي عان ا دتصاد  البيئا شنمن الدادا في رورا يس  شاألهس اه ي 
الدشا المجاشر . نو س رنراي فخور  ا   اكو  شريكا لدشلا رورا يس شمواا يها في ادوير م اعا الااز 
 شال فط  شهي اتودع اوويع هذه المسارا  عن اريس اوويع السوق المحاي شنيضًا التصدير لادشا المجاشر  .

 27/9/2016، السفير، بيروت
 

 "إسرائيل"صفقة استيراد الغاز من  "الحملة الوطنية" تدين :عّمان .42
اعتبر   الحماا الوا يا األردنيا إلوناط اافاديا الااز مع الهدش الصهيوني  فغاز الهدش : عما 

  من دبس شر ا الكهر اء رورا يساكتالا  ن  اإلعال  نم  عن اوديع مفنا اوتيراد الااز من 
ي   مخالفا لادوتور نمريكمايارا  دش ر  10ما الوا يا األردنيا  المماو ا االكامس من الحكوما  اني

األردني . شدالت ر  ديما الصفنا  وتذها ا غابيتها لدعس اإلرهاب الصهيوني شايب  شادتصاده 
شدالت في بيا  نم  ر   األرد  لي  احااا غاز الهدش  فاألرد  اآل  اا  يصّدر  شمستوا اا  .

حا  الحكوميا  من الفا ض المتحنس من مي اء الااز رلن الهراق شمصر شنريحا  احسا التصري
الااز المساا  ر افا رلن الهدد الكبير من المباريع الهاماا فيما يتهاس بتوليد الكهر اء من الدادا 
البمسيا  شالرياح  شادوير كنوا الااز المحايا  شمباريع الصخر ال يتي  شالهرض الذي ددمت  

شاههد  الحماا  فضيايا  شغيرها من البدا س الكثير  المتاكا .الج ا ر لتوريد الااز لألرد  ا وهار ا
شاعتبر ر ي  لح ا مناشما التدبيع ال نابيا م اف  ا نها  وتمضي ددمًا اموااها هذه الصفنا ف...  .

مجاي ن  الصفنا غير دانونيا شمخالفا لادوتور. ش ين ن  ني اافاديا دشليا يجا ن  احصس عان 
 هي اافاديا  رفضها المجا  السابس .موافنا مجا  ال واب  ش 

 27/9/2016، الغد، عّمان
 

 وصول قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة .43
دداى غ   يو  ا ث ين عبر مهبر بيت كانو  شماا النداى دافاا مساعدا   رلنشمات  بترا: - غ  

 األهس في دداى غ  .مندما من الهيئا الخيريا األردنيا الهاشميا لامساهما في التخفي  من مهانا  
 27/9/2016، الغد، عّمان
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 "إسرائيل"المح مة العس رية اللبنانية تح م بالسجن المؤبد بحق طنوس الجالد لتعامله مع  .44

نمدر  المحكما الهسكريا الاب انيا اليو  ا ث ين ككمًا غيابيًا االسجن المؤ د  :فد ب ن  -بيرش  
ن   ا ث ينشل ر مصدر رومي لب اني مساء  مع رورا يس.احس ا وا ربراهيس الجالد بتهما التهامس 

االتهامس مع  شإدانت الجالد  ربراهيسالمحكما الهسكريا نمدر   ككمًا غيابيًا االحب  المؤ د لد وا 
 شدا الدوا   لمصاحت  شمهاشنت  لتج يد عمالء ل  . اإلورا يايالهدش 

 ربراهيسجيا السيد  م  و وا   شوال  شدضن الحكس نيضًا  شفنا لامصدر  اسجن  س من  رام  ن
شكر و تين شاجريدهما من الحنوق المدنيا لتواماهما مع الهميس الجالد  شوجن هاني غداا مدر 

 و ا مع شد  الت فيذ .
 26/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
 األسير الفلسطيني ياسر حمدونة "قتل"مسؤولية  "إسرائيل"حزب هللا يحّمل  .45

مس ك ب    في بيا  اليو  ا ث ين  رورا يس مسؤشليا  دتس  األوير ك –فد ب ن   –بيرش  
الفاسدي ي ياور كمدشنا  الذي نوفي نم  في نكد السجو  اإلورا يايا   من  الا مماروا وياوا 

شداا الح ب في بيان   يهبر ك ب   عن االغ الح   لوفا  األوير الفاسدي ي  اإلهماا الدبي احن  .
كمدشنا في وجو  ا كتالا  شيحمس الهدش الصهيوني المسؤشليا الكاماا عن اريما  المظاو  ياور

دتا  من  الا مماروا وياوا اإلهماا الدبي احن   ش حس آ ف األورى الفاسدي يين المهتناين في 
شاعتبر ك ب   في بيان  ن   ممت المجتمع الدشلي شمؤوسا  كنوق  المهتنال  الصهيونيا .

الم دنا شالهالس عن هذه السياوا الصهيونيا الحادد  هو الذي يهدي الهدش الجرن  اإلنسا  في 
لالوتمرار في مماروا التهس  الدبي احس نب اء البها الفاسدي ي  ش  ويما المهتناين م هس  فضاًل 

شاااع  عن كصاره البامس ألب اء هذا البها في الضفا الار يا شغ   شمختا  الم ااس األ رى .
   يتند  ك ب   ا كر التهازي ألهس البهيد المظاو  شمحبي   شيدعو رلن رفع الصو  عاليًا البيا

 في موااها اإلرهاب الصهيوني المتهدد األشا  شاألشكاا شالذي   يساس من شّره الحجر شالببر .
 26/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
 القدس ىإلتوصية بتبني استراتيجية عمل لتنشيط السياحة اإلسالمية  .46

لدى دشلا فاسدين في  اإلوالمي : نشمت ندش  نظمها مكتا امثيس م ظما التهاش  األيا را    ز  
ششزار  شؤش  الندا  كوا  ال هوض االسياكا  شاآلثاررا     نم   االتهاش  مع شزار  السياكا 
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بين الجها  الروميا   رشر  افهيس التهاش  ما رلنفاسدين ش بكس  ا  لمدي ا الندا   رلنالدي يا 
لفتت  اإلوالميالهاما لم ظما التهاش   األمانامع  شاآلثارالفاسدي يا ممثاا بوزار  الخارايا شالسياكا 

مدي ا الندا  لما لذلإ من  رلنالسياح المسامين النادمين  نعداديضمن رفع  روالمياريس وياكي 
ارك شدعس الندا شاجارها شمؤوسااها  المب األدصنفي كمايا المندوا  ش بكس  ا  المسجد  نهميا

فاسدين شالندا  رلنشمندوااها شكمايتها من التهويد. ششمات التوميا  الترشيج لنداى السياكا 
من  الا المدبوعا  شالمواد الترشيجيا شالمهارض  شعند  اإلوالميابكس  ا  عان المستوى 

 .اإلوالميمؤامر لمكااا السياكا في الهالس 
التااع لم ظما  اإلوالمي الفن ضرشر  نبر الفتاشي البرعيا الصادر  عن مجمع الورشا ا شنشمت
الفاسدي يا  شعن ااتماى عاماء المسامين الذي عند  اإلفتاءشعن دا ر   2015الها   اإلوالميالتهاش  

مرابدا ب يار  الندا المحالير ال رلنالندا  شالذي نشار  رلناحت ع وا   الدريس  األرد في 
شنشمن المتحدثو  اضرشر  ش ع اوتراايجيا داباا لاتدبيس لتبجيع السياكا من البادا  ها. شمندواا

 الندا. رلن اإلوالميا
زشار الندا شفاسدين من المسامين بدن  االت ايد  نعدادر   مهايها رش   شاآلثارشدالت شزير  السياكا 

عان زياد  هذا الهدد  الا الس وا  شزار  السياكا اهمس  ن  الا الس وا  الناياا الما يا  مؤ د  
شدالت   الا الهندين الما يين انصا ار ي نا عان السياكا الدي يا المسيحيا  ششكات  .النادما

  لكن  الا الس وا  الناياا الما يا بدننا %92-90المندوا  األرا ينسبا المسيحيين من زشار 
 وى من السياكا . ادوير هذا ال ألهميا  اإلوالمياالهمس عان ابجيع السياكا الدي يا 

وا ت ار ي  نل  100اافاديا شدهت مع ار يا دبس و تين لجاا  رلنمهايها  نشار شفي هذا السياق  
  .2015وا ت ار ي زارشا فاسدين في الها   نل  130نحو  ر انوا  األاراك ركصا يا و ويا   لكن 

فتوى احريس زيار  الندا  شالتي  ر ش  من اهت   داا دا ي النضا  البرعي الد تور محمود الهبا
كسمت فتوى  ن مدر  عن اهض المرااع الدي يا  الا الس وا  الناياا الما يا  ااات شراءنا  اهد 

اجواز زيار   نفتت  هذا الجدا  كين 2015  الصادر  في شهر آلار من الها  اإلوالميمجمع الفن  
 الندا كتن احت ا كتالا .

 27/9/2016، األيام، رام هللا
 

 "إسرائيل"وزير الخارجية الكويتي ينفي وجود أي تعاون استخباراتي مع  .47
 نم  نفن البيس مباح  الد الحمد  ال ا ا األشا لر ي  الوزراء ششزير الخارايا الكويتي : د.ب.ن

 شننات ش الا األنباء الكويتيا ما يتردد عن اهاش  اوتخبارااي بين الكويت شالحكوما  اإلورا يايا .
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 كونا   عن البيس مباح دول   ردًا عان وؤاا ألكد نواب البرلما   ر   الحديث الذي نشار  ل  
محيفا  رورا يايا  كوا اهاش  اوتخبارااي بين الكويت شالحكوما  اإلورا يايا  عار عن الصحا  ش  

 يست د رلن نواا  فاس يحصس شلن يحصس هذا التهاش  عان اإلاالق .
االمود  الذي ا تهج  الدشا الهر يا في اهاماها مع  رورا يس  في المحافس الدشليا  شنكد الت ا  بالده

 متمثاًل في ن  يكو  شاود شفودها ع دما يتحدث مسؤشا  رورا ياي   لي  االمستويا  الهايا .
 27/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 لقدسمن األتراك يرون أن جهود المسلمين ليست كافية لتحرير ا %78: استطالع .48

 %78اوتدالى لارني نارا  مجاا  كيايت ااش  التر يا  نّ   نتا جناهر  : رمره غوناي - رود بوا
 من المبار ين يهتبرش  الجهود التي يبذلها المسامو   ارج فاسدين  غير  افيا لتحرير الندا.

 57  نّ  شخصاً  769آ ف  5ش يا ار يا مختافا  امبار ا  65شنش ت ا وتدالى  الذي ُناري في 
االمئا من المبار ين نّكدشا نّ  الرني الها  الهالمي يتجاهس المجازر شا كتالا الحامس في فاسدين  

 المهايير. اازدشااياشنّ  السياوا الهالميا المتبها اجاه المباكس  التي يهاني م ها هذا الباد  اتسس 
 38ين  دشلا  ادورًا ريجابيًا  فيما رنى االمئا من المبار ين اعتراف األمس المتحد  افاسد 87شاعتبر 

االمئا نّ  الم ظما  المدنيا في ار يا اهمس عان ريصاا ما يحدث في فاسدين رلن الرني الها  
 غير نّ  هذه الم ظما    ا سس فيما بي ها. الهالمي 

مباكس الحاماا شلفت المبار و  رلن نّ  الهامس الدي ي شالثنافي يهّد من نهس األوباب الكام ا شراء ال
 في فاسدين  لي اي اهده عامس المصالت الدشليا  شمن ثّس عامس ا دتصاد.

االمئا من  37شردًا عان وؤاا كوا مساكا األرا ي الفاسدي يا الخا ها لالكتالا  نااب 
 %33  فيما رنى اإلورا يايمن األرا ي الفاسدي يا اخضع لالكتالا  %90رلن  80المبار ين ا ّ  

 من رامالي المساكا الهاما. %80رلن  60مساكا األرا ي الفاسدي يا المحتاا اهادا من  م هس ا  ّ 
االمئا من األرا ي الفاسدي يا  شدّدر  90االمئا من المبار ين رّ  المساكا المذ ور  اهادا  19شداا 

 الهاما.االمئا من رامالي المساكا  60رلن  50االمئا مساكا األرا ي الفاسدي يا المحتاا بز  11
شفيما يخ  البخصيا  السياويا البارز  في فاسدين  ناهر  نتا ج ا وتدالى نّ  نشا اوس يتبادر 

 من المبار ين. %33رلن األلها  ع د ل ر فاسدين  هو اوس الر ي  الراكس  ياور عرفا    لدى 
 26/7/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 راضي الضفة المسروقةترعى مباريات على أ "الفيفا"رايتس ووتش:  .49
ااهمت م ظما  هيومن رايت  ششاش   اليو  اإلث ين  ا احاد الدشلي لكر  الند  ففيفا  : نكمد دراششا

برعايا مباريا  اجري في مستهمرا  رورا يايا عان نراض  مسرشدا  في الضفا الار يا المحتاا  
 رلن ا نتناا رلن مكا  آ ر. داعيا رلن رابار نوادي  ر  الند  اإلورا يايا في المستهمرا 

شدالت الم ظما المدافها عن كنوق اإلنسا   التي اتخذ من نيويورك منًرا  في انرير  ر  وتا نواد 
في الدشري اإلورا ياي ااها في مستهمرا  في الضفا الار يا المحتاا غير البرعيا امواا النانو  

راء مباريا  عان هذه األرا ي  ا خرط في ش حسا التنرير  ف   الفيفا  عبر السماح ا ا الدشلي.
 نباط اجاري يدعس المستهمرا  اإلورا يايا.

شدالت مدير  مكتا رورا يس شفاسدين في الم ظما  واري ابي  في بيا   ابّوه الفيفا لهبا  ر  الند  
شنكد  ابي لو الا فران  برا ن   اهض هذه  الجمياا ا داما مباريااها عان نرض مسرشدا .

ريا  انا  عان نراض يماكها فاسدي يو  من غير المسموح لهس د وا الم دنا  بي ما انا  المبا
مباريا  ن رى عان نراٍض اااها لنرى فاسدي يا مادرها الجيش اإلورا ياي شمخصصا كصرًيا 

ش حسا ابي  عان ننديا  ر  الند   من ناس ا متثاا لانانو    وتخدا  المدنيين اإلورا يايين .
    ننس مباريااها رلن دا س رورا يس .الدشلي

شدعت هيوما  رايت  ششاش الفيفا رلن مدالبا ا احاد اإلورا ياي لكر  الند   ب نس اميع األلهاب 
 شاألنبدا التي ارعاها الفيفا رلن دا س رورا يس .

 26/9/2016، 48عرب 
 

 موقع "فيس بوك" يعتذر عن إغالقه موقعين فلسطينيين .51
: دد  مودع في  بوك اعتذاراا  اهد رغالد  عد  مفحا  متصاا امودهين ر باريين ن ف ب -را    

فاسدي يين  لكن للإ لس يبدد مخاشف ال اشدين شالصحافيين الفاسدي يين من التهرض لاحجا ا يهاز 
شندر عمالق شبكا  التوامس االخد  اهد ن  كجا لمد   مفحا  عدد من مدراء شبكا  رورا ياي.

 مايو  متااع . 6.35مايو  متااع  شش الا شهاب لألنباء ف 5.2ف ااإل باريددا 
 رلنشداا مودع في  بوك في بيا  ر   الصفحا  نلايت  د   مضيفًا رن  نعاد فتحها وريهًا   فتًا 

شرفضت   فرين ا يدير ماليين البكاشى نوبوعيًا لذلإ نخد  نكيانًا. رن ا آوفو  كنا لهذا الخد  . ن 
 التي اتخذ منرا في الو يا  المتحد  انديس م يد من التفاميس ع د ا اصاا بها.شر ا في  بوك 
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شاعتبر الفاسدي يو  شداعموهس رغالق هذه الصفحا  نتيجا مباشر   اتماى ارى مؤ رًا بين ردار  
في  بوك شمسؤشلين رورا يايين يتهمو  اكرارًا الفاسدي يين االتحريض عان الكراهيا شاله   عبر 

 التوامس. شوا س
 27/9/2016، األيام، رام هللا

 
  ية بارزة تدعو لمقاطعة المستعمرات في الضفة الغربية المحتلةيشخصيات يهودية أمر  .51

عامت الندا ا ث ين ن  مجموعا نخبويا اارز  من المثنفين شالرشا يين  :وهيد عرينا  - شاش دن
دب شالكتااا شالثنافا  دعت في روالا لها يين الحاماين عان اوا   األمريكشالسي ما يين اليهود األ

يومًا شاهتبر  15مواها رلن محرري مجاا  مرااها نيويورك لاكتا  المرمودا شالتي اصدر مر   س 
المؤوسا األشلن في انييس الكتا التي ا بر في الو يا  المتحد   دعت رلن منااها  س ما يصدر 

هذه الروالا وت بر في عدد المجاا الصادر يو   من المستهمرا  في الضفا الار يا المحتاا  شن 
 المنبس. 13/10/2016

شينوا الذين شدهوا عان الروالا  نحن المودهين ندناه  شالذين يهار و  المنااها ا دتصاديا 
رل نهتند    فشما يسمن االخط األ ضر 1967ك يرا  4شالسياويا شالثنافيا إلورا يس نفسها شفس كدشد 

هو الذي يحدد الحدشد الروميا إلورا يس  شي باي ن  اكو  نندا  1967دنا لها  ن  هذا هو  ط اله
 ا ندالق لامفاش ا  بين الدرفين اإلورا ياي شالفاسدي ي عان الحدشد المستنبايا بين الدشلتين .

شا هي الروالا االنوا  يحدشنا األمس ا   اؤدي هذه المنااها المستهدفا شا حصر في المستوا ا  
يا  شإلن ابجيع اميع األاراف مريك يايا في األرا ي المحتاا رلن ااييرا  في السياوا األاإلورا

 لاتفاشض عان كس الدشلتين لهذا الصراى الذي ااا نمده .
 26/9/2016، القدس، القدس

 
 المقبل / نوفمبرإلى تشرين الثاني "بورغاسهجوم "بلغاريا: إرجاء محاكمة مّتهَمي  .52

  من نموا لب انيا  مّتهمين شنوتراليالهاما في باااريا محاكما   دي  نرا   ال يااا: ن ف ب
  رلن الهاشر من ابرين الثاني المنبس  اهدما 2012االتورط في هجو  عان رورا يايين في الها  

 كانت منّرر  نم .
 محيت.شاُاخذ درار اإلرااء ألن  لس يتس ربالغ ناراف ا دعاء المدني اإلورا يايين بت ظيمها ابكس 

اوتهدف كافاا لسياح رورا يايين في مدار  2012اموز  18ش ا  انفجار د باا يدشيا الص ع في 
بورغاا فشرق باااريا  شنوفر عن منتس  مسا رورا يايين شوا س الحافاا شالمهااس الر يسي محمد 
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 شخصًا في 38كسن الحسي ي  شهو فرنسي لب اني في الثالثا شالهبرين من الهمر   ما ارح 
 الهجو .

عامًا  شالك دي كسن الحاج  32ميالد فرح المهرشف ااوس كسين كسين ف األوتراليشالمّتهما  هما 
عامًا  شلس يتس اوديفهما اهد. شل ر  السادا  الباااريا ننهما مرابدا  االج اح الهسكري لز  25كسن ف

  ك ب     شويحاكما  غيابيًا.
 27/9/2016، السفير، بيروت

 
 ": التعليم الشامل نهجنا بغض النظر عن اإلعاقة "األونروا .53

نكد  ش الا فاألشنرشا  ن  التهايس البامس هو نهجها لضما  ن  اميع األافاا الالائين : غ  
الفاسدي يين ااض ال ظر عن ا سهس نش ددراهس نش رعادتهس نش ش ههس ا اتماعي شا دتصادي  نش 

لديهس فر  متساشيا في التهاس شااني الدعس لتدوير اكتيااااهس الصحيا شال فسيا ا اتماعيا  
شكسا التنرير  فند اور   األشنرشا  وياوا شاوتراايجيا التهايس البامس من ناس ا وي   رمكانيااهس.

الت ا  شاوع عان نداق  األشنرشا  شمفهو  موكد اجاه التهايس البامس  شااخ  هذه السياوا الخدوط 
ا ا    س افس لدي  رمكانيا التهاس  شهو نهٌج مب ٌي عان الحنوق شيابي الهاما لاتهايس البامس ريمان

اكتيااا  اميع األافاا مع الت كيد عان نشلئإ الضهاف المهر ين لاتهميش شا وتث اء   ما يجّسد 
 ال مولج ا اتماعي لذشي اإلعادا شيدرك اكتيااا  األفراد شانديس الدعس.

ابا غير دادرين عان الذهاب شا لتحاق االمدروا نظرًا لاحااا ششفس التنرير  ف ن  في كالا ن  الد
 رلن دعس متخص   انو   األشنرشا  بتحوياهس رلن مراك  رعاد  الت هيس المجتمهيا.

نا د  الت ميا  – 2030ش ين التنرير ن  نهج التهايس البامس في  األشنرشا  يتماشن مع األا د  الهالميا 
ا من نهداف الت ميا المستداما   ما  التهايس الجيد الم ص  شالبامس المستداما  شالهدف ردس نر ه

لاجميع شاه ي  فر  التهّاس مدى الحيا  لاجميع   شننها ادرك ن  التهايس نواوي من ناس نجاح 
 احنيس اميع نهداف الت ميا المستداما.

 26/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اذا وكيف؟وحدة "فتح"... لم .54

 هاني المصري 
وتهند كر ا فتت في األيا  النادما واساا من ا اتماعا  لاج ا المر  يا  شلامجاسين الثوري 
شا وتباري  شألم اء ور األداليسف لابحث في األش اى الراه ا اهد ما ُعراف اخدا  الاج ا الر اعيا 
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  المفصولين  شعان رنوهس محمد الهر يا   التي اضم ت الدعو  رلن شكد   فتت  من  الا رعاد
دكال . شهذا ما رفض  الر ي  محمود عباا مدعوًما االاج ا المر  يا. شمن المتودع كصول  عان 

 الدعس من انيا اأُلار الحر يا.
شنشار  مصادر كر ّيا فتحاشيا في اصريحا  عا يا ن  ه اك نيا لهند مؤامر  فتت  السااع  الذي 

د ندصاه دبس نهايا الها   بهدف ارايا نش اى الحر ا  شإغالق الباب ا  ر عنده  ثيًرا  في موع
 نها ًيا عان التد ال  الخارايا   صوًما المتهانا اهود  دكال .

في المنابس  دعا دكال  رلن عند لناء شا ي اهيًدا عن الحوارا  الث ا يا. شنشار  مهاوما  متهدد  
اهر   الا األيا  الناياا النادما  شوط ننباء متضار ا رلن ن  التحضير ااٍر لهند هذا الاناء في الن
 عن موافنا الناهر  من عدمها عان اوتضافت .

ناحث في هذا األمر أل   فتت  ليست ش ًنا  اًما ا عضا ها  فما انرره شما   انرره   يتهاس بها 
تت  نشا الرما  شنشا فنط  بس ير ي ارثاره اإليجابيا نش السابيا عان الو ع الفاسدي ي برمت . فز ف

الحجار  شالهمود الفنري لم ظما التحرير التي داد  الثور  الفاسدي يا لهبرا  الس ين دش  م اف   
رلن ن  ا وست كر ا كماا شن ذ  ا اف   فتت  عان النياد  شالتمثيس اهد اغتياا ياور عرفا   نبو 

  التي كصات 2006بريهيا الثانيا الها  الوا يا الفاسدي يا المهامر   شاحديًدا م ذ ا نتخااا  الت
فيها  كماا  عان عدد من المناعد نكبر اكثير من  فتت   االرغس من كصوا  فتت  عان عدد نكبر 

 من المصواين عان مستوى الدشا ر الفرديا.
كما داد   فتت  السادا م ذ ا ويسها  ما يضع عايها المسؤشليا األواويا عّما انتهت رلي  األمور 

ا بيد وادا الحكس الذااي رلن رشهار آ ر  اهد انتهاء الفتر  ا نتناليا الم صو  عايها  اافاق  لجها
 ش  ا اا مفتوكا كتن اآل . 1999نشواو  في نيار

دبس الحديث عن عند المؤامر السااع لحر ا فتت  يجا التود  لإلاااا عن وؤاا: لمالا َعن د 
 المؤامر  شلمالا اوكيد  فتت ؟

س رعاد  رنتاج الو ع النا س شاكرار األ داء  ن  من ناس رعاد  اهث الوا يا الفاسدي يا هس من نا
التي اسداها كر ا فتت  ش اعت في دهالي   اافاق نشواو  شالت اماا  المجحفا شالظالما  شفي نفس 

بنن المفاش ا  المظاس التي اس التهامس مهها  خيار شكيد شإلن األبد  نش الخيار الر يسي الذي ي
الح ين رلي  كتن اهد شمول  رلن اريس مسدشد م ذ زمن اهيد  ن  من ناس اوتمرار الارق في 
امتيازا   السادا  التي بال وادا  ما ينوا دا ًما ما ا عرينا   شالتي اوافها رورا يس لاتاديا 

 عان اوتمرار ا كتالا المر ت  شلندع الدريس عان فتت شاعتماد  يارا  ن رى؟
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 فتت   ثيًرا ع دما لابت  اًيا في السادا ش نهيمها   لدراا لس نهد نهرف نين ابدن  فتت  لند  سر  
شنين ابدن السادا  ما ندى رلن فندا   فتت  الكثير مما  ا  يمي ها  شنمبحت الرابا شالرااا يدايا  

اهد اضّخس  عان الم ا س  شماكا اإلراد  الفاعاا شالمبادر  شالرؤيا الوادهيا.  ما نمبحت السادا
دشرها  شانّ   دشر الم ظما رلن ما يبب  الباس  انود ااوس  فتت   شاست د رلن شرعيتها التاريخيا 

 شال ضاليا  ششزنها الجماهيري الراهن  دش  ن  اكو   فتت  هي النا د  الفهايا لها.
ا التي نهيبها  ف لا  انت  فتت  وتهند مؤامرها من ناس اكري  مسار نشواو الذي نشما ا رلن الكارث

نش رلن الهبوط االسن  الفاسدي ي نكثر  اوتجااا لتدهور السن  الهر ي اراء ما يحدث في الم دنا 
 الهر يا م ذ و وا ف فاس ا احااا رلي . 

 فتت  شالبها الفاسدي ي احااا رلن مؤامر  فتت  شمؤامرا  مماثاا لكس الفصا س شاألك اب  شعند 
في ال هايا رلن عند المجا  الوا ي امبار ا مختا  نلوا  الدي  مؤامرا  شا يا ششهبيا  اصس 

السياوي شا اتماعي  إلدرار البرنامج السياوي الجديد  شانتخاب النياد  الوا يا الجامها. شاهدف 
هذه الهمايا رلن مرااها التجارب الما يا  شاوتخال  الدرشا شالهبر  شاااس األبواب اميهها 

التي اعتمد  وااًنا شلس احنس األهداف المتو ا   شاجيا عن وؤاا:  ايجيا شا وتراعان الخيارا  
لمالا لس ي تصر البها الفاسدي ي االرغس من ال ضا   المستمر  شالتضحيا  الااليا م ذ نكثر من 

 ما ا عا ؟
 محيت ن  البها الفاسدي ي لس ي تصر  شيهاني من ا ننسا  شفندا  الخيارا  شالبدا س لدى النياد 
الفاسدي يا الحاليا شالنوى األواويا  لدراا ااات اهدد هذه الحالا النضيا شالوان شالبها امخاار 
اصور  لس يسبس لها مثيس  شلكن دضيت    ا اا كيا االرغس من ارااع كضورها في األعوا  الساانا  

ا وتسال    ش  ي اا نصف  عان نرض شا    ش  ي اا امختا  ناياف  شاجمهاا  مصمًما عان رفض
 شعان الكفاح من ناس رنجاز كنود  شنهداف  مهما ااا ال من شغات التضحيا . 

شمن يبكإ في للإ  عاي  ن  ي ظر رلن اهث الهويا الوا يا  ما يظهر ال هوض الثنافي شالف ي في 
عا  األغ يا  شالبهر  شالرشايا  شالروس  شالرشايا  شالف و  البهبيا  شالمراك  البحثيا  شاإلبدا 

شاإلنجازا  الفرديا  شالصمود األودوري في األرض المحتاا  شإلن المناشما الباواا اكس نشكالها 
البهبيا الساميا شالمساحا  الفرديا شالجماعيا  ر افا رلن المنااها اكس نشكالها إلورا يس التي 

س اإلمكانيا  ُاسّخر ل    اوتراايجيانض مضااهها  شمفتوكا عان مستنبس شاعد رلا اعتمد   خط 
الروميا شالبهبيا  شلي  التهامس مهها بومفها اكتيًكا  نش من  الا التميي  بين منااها رورا يس 
شمنااها المستوا ا   ش    رورا يس ليست الدشلا ا وتهماريا اله صريا التي احتس األرض 

 الفاسدي يا شاجسد ا وتيدا .
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ش دو  رلن األما  رلا ااء   عتماد برنامج اديد  ا ويًسا عان ما وبس  الوكد  الفتحاشيا  رشريا
دادر عان اوكيد  فتت  شالبها الفاسدي ي  اصور  استجيا لموااها التحديا  شالمخاار التي اهدد 

 النضيا الفاسدي يا  شدادر  عان اواي  الفر  المتاكا.
ا نش الجديد   هو ما عّدس مؤامر  فتت  كتن اآل   شما يهدس عند المجا  الوا ي اصيات  الحالي

الحر  عان افصيس ال تا ج عان مناا نشخا  نش مصالت فرديا بدً  من ا نفتاح عان مختا  
اآلراء شالتيارا   شالحر  عان التجديد شالتايير  شن  اتسع مرشكتها لتستجيا لمصالت البها 

ؤيا الوا يا الباماا الفاسدي ي امختا  ناياف  شنفراده شاجمهاا . شع دما يتس ا نبااا بباور  الر 
النادر  عان فتت مسار اديد  شعان  يفيا التند  عان اريس احنيس األهداف الوا يا التي لس احنس 
كتن اآل ف ع دها ُابهث  فتت  من اديد  نش من يتند  لحمس رايا الوا يا الفاسدي يا في المركاا 

 الراه ا. 
وا البناء شا نتظار  شالرها  عان المتايرا  ففي اس اعتماد النياد  الفاسدي يا الحاليا عان ويا

النادما شالمجهوا الذي لن ي اي نبًدا شكده شمن ااناء نفس   فس سير من السيء رلن األوون  فه اك 
دا ًما ما هو نوون  شلس نصس رلن الناى  ما يتبين من التدهور المستمرف لن يكو  التايير الحنيني 

اه المهاك   ش    في مجرد الحر ا بر ا.   نبًدا  فاي  هذا هو شالبديس المداوب التحرك في ا اج
الذي يحتاا  شهب ا  شإنما هو احااا رلن التحرك لألما  مساًحا اهدالا النضيا شافودها األ الدي  
شاصميس البها عان اجسيدها  شعان المكاوا شاإلنجازا  المتبنيا  شعان ددر  البها الفاسدي ي 

 عان م ع المستحيس.
فهان الرغس من افوق دو  رورا يس شددراها شاحالفااها الدشليا   صوًما مع الو يا  المتحد   

األمريكيا  ر  ن  ه اك ع امر  ه   بير  دا اها اهر  مؤ ًرا  رغس البيئا الخارايا الذهبيا 
لبرنامج إلورا يس  شيمكن ن  اظهر اصور  نفضس ر  اسات الفاسدي يو  االرؤيا الوا يا شالوادهيا شا

الم اوا  شنعادشا ب اء مؤوسااهس في السادا ش الدشلا  شالم ظما اما ي اوا الخبرا  المستفاد  
 شالحنا س الماثاا شالمتايرا  المحتماا.

  27/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 (2-1المناهج اإلسرائيلية والتحريض الممنهج ) .55
 د. زياد ثابت

اا عن الم اهج الفاسدي يا الجديد   التنت فيها نكد عر ت فضا يا  بي بي وي  دبس نيا  مناب
اإل و  من شزار  التر يا شالتهايس الهالي في را     شنشفير ا دلما  المتحدث ااوس ر ي  شزراء 
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الحكوما اإلورا يايا  شدد ااء  هذه المناباا في راار كديث عن مهااما الكيا  الهبري لام اهج 
شكوى رلن األمس المتحد   متهًما الم اهج الفاسدي يا الجديد  امماروا  الفاسدي يا الجديد   شانديم 

 التحريض.
شمع  س ما يمكن ن  يناا عن الم اهج اإلورا يايا  شدشرها التحريضي الذي يه ز  راهيا اإلورا ياي 
 لاهرب شالمسامين  شيحث عان دتاهس شادتالعهس من فاسدين  شمع ن  ا دلما  لس يند  دلياًل شاكًدا
عان محا ادعاءاا  اما يخ  الم اهج الجديد  شدشرها التحريضيف دفه ا رلن مود  المدافع عن 
م اهج ا المهتدلا  بدً  من اوتاالا المود  لفضت الم اهج اإلورا يايا  شكبر ا دلما  في ال اشيا  

األاحاث الهديد  التي بتنديس البواهد شاألدلا الحنينيا المست د  رلن الوادع الحنيني  شنتا ج الدراوا  ش 
دا  بها ااكثو  عرب شيهود  ش بفت اكس االء شش وح ووء  الم اهج اإلورا يايا شعدشانيتها 

 شع صريتها. 
فالكتااا  الصهيونيا ا  ر اما ياذي فكر اله صريا شالهدشانيا  ينوا موون ه  فشهو من مؤوسي 

هود فمصدرها رشح   المندوا   شينوا الصهيونيا :  نفوا الببر آايا من رشح نجسا  نما نفوا الي
نيًضا:  البها اليهودي ادير احيا  الخاود  نما البهوب األ رى فهي نشب  االحمير   شإ  الهنيد  
اليهوديا الم شر  مايئا اال صو  التي ار ي في اليهود منولا:  شها   المختار   األمر الذي 

  اا األ رى.يدفههس رلن اله صريا شالهدشانيا اجاه األا
نما الفاسفا التي ب يت عايها الم اهج الدراويا اإلورا يايا ف نها اتضمن ن  التورا  شالتامود هما 
المصدرا  األواويا  لاتاريس شالجارافيا شاألدب النومي  شالمحتوى األواوي لاتناليد الرشكانيا 

ي اوا اموكااها  فمأل  الكتا شاأل الديا  شدد اوتاات الصهيونيا ال صو  التوراايا شفسراها اما 
الدراويا بها  شماغت التاريس اليهودي مياغا اديد   ش ثت في  فكر  النوميا اليهوديا شنكنيا اليهود 

 في نرض فاسدين.
شدد كاس الهديد من الباكثين الكتا الدراويا اإلورا يايا ش تا ندب األافاا  لمهرفا مور  الهر ي 

كتا  شمدى التحريض شكجس الماالدا  الاذين اتضم هما هذه الكتا  شالمساس شالفاسدي ي في هذه ال
 شدد ناهر  نتا ج احايس محتوى هذه الكتا ادرف الم اهج اإلورا يايا  شاحريفها لاتاريس شالحنا س.

شدد امثات ع صريا هذه الم اهج في مهااما الديانا  السماشيا غير اليهوديا  شاه ي  الوعي الدي ي 
كيا اليهود لألرض  شإاهار ا ثر اإلوال  االيهوديا  شالتبكيإ في الوكي المت  ا لدى الدالب اما

 عان ويدنا محمد فمان   عاي  شواس   شا كيد ن  اإلوال  وبا الت  ر شالراهيا.
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نما من ال اكيا التاريخيا فند ر    الم اهج اإلورا يايا عان رثبا   الحس اليهودي  في فاسدين  
اود الهر ي شاإلوالمي فيها  شاصوير الفتوكا  اإلوالميا ننها اكتالا  رلن اانا منابس ااييا الو 

 ام  األوماء الهر يا لألماكن شاآلثار  شاوتبداا بها نوماء عبريا. 
نما في المجاا ال فسي فند امثس للإ في اه ي   راهيا الهرب شاكتنارهس  شالتهبئا امباعر الحند 

هس  شا كيد دشنيا الهرب شعبوديتهس  شإاهارهس امظهر الرافضين لاتدور شالهداء اجاههس  شالت ليا عاي
شالحضار  منابس اه ي  الفوديا شا وتهالء اليهودي  شإبراز اند  اليهود عان غيرهس مع بث الفكر 

 التووهي لاكيا  الهبري.
ر  ليكو  في شدد اهمد  الم اهج اإلورا يايا انديس اإلنسا  الهر ي عان نن  مخاوق مبوه اصور م ف

عيو  ال شء الجديد مثيًرا لاكراهيا شا كتنار شا شمئ از  ف جد هذه الم اهج اص  الهرب االتخا  
 شالوكبيا شالهمجيا  ما يدعس الساوك الهدشاني اجاه الهرب  شاسهيس اراكاب الجرا س  دهس. 

ونا ن  نكره الهرب شفي شهاد  ألكد  ريجي المدارا اإلورا يايا الذي يدعن  م وكن  ينوا:  عام
 شن  نحتنرهس  شعامونا فوق للإ  ا  ن  ندردهس من نر  ا فينصد فاسدين  .

شانوا الباكثا كاايت غورز ي :  ر  مهاني الديمنراايا اايا عن برامج التهايس اليهودي  اسبا 
اياا ا كيد ادبيس داعد : فنحن شهس األغيار  شهس دا ًما األشرار    شالتهايس اليهودي ياذي األ

االه    ش راهيا اآل ر المتمثس في الفاسدي يين شالهرب المحيدين االكيا  المحتس. شير ط التهايس 
ا النتس رلن  اليهودي النتس لآل ر اال صو  الدي يا شاألمثاا التاريخيا  شفتاشى الحا اما  كتن احوَّ

اس محتوى مئا  من  تا عباد   شفي دراوا لاباكث ندير  وهين اه وا :  شا  دبيت في المرآ   ك
 األافاا في الكيا   فواد ن  نغابها اتضمن رشارا  ويئا رلن الهرب شاحث عان النتس.

نما دراوا دا  ياه  اه وا :  ما نرشى هذه الحرب!  التي ا اشلت مئا  ال صو  األدبيا 
اإلورا ياي  اإلورا ياياف فند ناهر  نتا جها ن  هذه ال صو  ا مي رشح الهسكر  اله يفا في شعي 

 شاه ز لدي  التهصا النومي.
شمن مظاهر عسكر  التهايس عند ركال  االبيا رلن دواعد الجيش اإلورا ياي  شن ذ مور اذ اريا 
مع الج ود  شا عت از ا لويا الجيش شانديس الهدايا لاج ود  شدد رني ا  ي  يكتا االب المدارا 

فهيا  التي اوتخدمها الج ود في كر هس عان غ   الهبارا  شالروا س شالتوديها  عان دذا   المد
 شلب ا . 

شمن للإ نيًضا اكتفاا المدارا اهيد ا وتنالا بتساس األافاا الداااا   شا يي ها ا عال  شكدا  
 الجيش اإلورا ياي.

 26/9/2016، فلسطين أون الين
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 تسريبات المخابرات المصرية وضرورة المصالحة الفلسطينية .56
 محمد عايش

د ا   مكماين  الفضا يا المصريا المهار ا مكالما هاافيا مسر ا من دا س اهاز المخابرا  بثت 
المصريا  لتسجس بذلإ نشا اسريا يخرج عن هذا الجهاز الذي لدالما اسَّ مندوًا في نلها  
المصريين شالهرب  عان اعتبار ن َّ  س شاكد من ا را ا  هو  رنفت الهجا   المفترض  كيث  انت 

 التسريبا  الساانا اخرج من مكتا الاواء عباا  امس.كس 
نما مو وى هذا التسريا فهو ألشا مر  يتهاس االما  الفاسدي ي الذي   يستديع ني محاس نش 
مرادا ن  يجد افسيرًا لكثير من المواد  المصريا اجاه . نهس ما في التسريا الجديد نن  يكب  

لفاسدي ي شال ظر  لاسادا الفاسدي يا شالفصا س  فمسؤشا كيفيا اهااي ال ظا  المصري مع الما  ا
ما  فاسدين في اهاز المخابرا  فشهو اآلمر ال اهي اخصو  مهبر رفت شالمصالحا شغير للإ 
من المافا   يهتند ن  الر ي  محمود عباا  غبي شما بيجمهش شما ع دشش اضاعا   شن َّ النيادي 

يحا   نما الجبها البهبيا لتحرير فاسدين التي يهود ااريخها في فتت شالسادا ع ا  األكمد ُيمثس  فض
ما دبس ميالد الج راا المتحدث فهس  شويا عياا .. شعان هذا األواا يتس التهامس مع البها  رلن

 الفاسدي ي!
في التسريا المخابرااي األشا من نوع  ف  َّ  وياد  الاواء  يكب   ي   ا  ُيمارا الضاوط عان 

ابار الفاسدي يين عان شيء ما  شلسوء ك  المباهد الهر ي شالمتااع الفاسدي ي فاس  الدر ي    إل
نتمكن من مهرفا مالا  ا  يريد  وياد  الاواء  االضبط  شلمالا  ا  ُيمارا الضاوط؟ شما الذي  ا  

بتا س احس يريد من الفصا س ن  اوافس عاي     نكد يهاس  لكنَّ المكالما الهاافيا الحافاا اكس ننواى ال
 ديادا  شرموز شفصا س البها الفاسدي ي لس اتهرض إلورا يس شلو اكاما شاكد !

لي  مهمًا من  ا  يتحدث مع من  شلي  مهمًا نيضًا ما هي البتا س التي  انت ُاكاا  لكنَّ المهس ن َّ 
تيما دشلا  رنفت الهجا   شايش  عبور  ط اارلي   ششرثا اماا عبد ال امر نمبحوا يتسّاو  اب

السادا شالفصا س شرموزهما  شهكذا نستديع ن  نفهس  ي  شلمالا اتهردس المصالحا بين كر تي فتت 
شكماا  شنفهس  ي  شلمالا يستمر الحصار عان غ    شما هي الظرشف التي دفهت رورا يس أل  

 حر و .  شهي اهاس ا   الهرب  الموان   يت2014يومًا عان النداى عا   52ابنَّ كر ًا اوتمر  
التسريا الجديد الذي دذفت ا  د ا   مكماين  عان رؤشو ا ليس األكد الما ي ُيهيد التذ ير ا  َّ 
الخدو  األشلن في اريس الخال  الفاسدي ي هي االمصالحا الفوريا شالهاااا بين كماا شفتت  اما 

يتواا عان يؤدي إلعاد  اوكيد األرض شالم اج شالسياوا بين الضفا شالنداى  شهي مصالحا 
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الفاسدي يين ن    ي تظرشا شويدًا لها  ألّ  الوويط ُيمارا الضاوط عان  الدر ي    شي ظر رلن 
النوى الفاسدي يا عان ننها  شويا عياا . المصالحا الفاسدي يا نمبحت  رشر    غ ن ع ها اهد 

ا الهر يا التي ن  نمبت  س من عباا شكماا في مر ا شاكد  ش هد ن  اا   الهما هدفًا لألنظم
اهر    تيجا لمواا الثورا  المضاد   شني  سا ر وياويا فنش فندا  لامكاوا الساانا  وت جس 
عن هذه المصالحا ف نها وتظس نهو  اكثير من التكالي  التي ويدفهها الفاسدي يو  في كاا اوتمر 

 ا ننسا  ش ني الو ُع عان كال .
األشا من نوع  في الم دنا الهر يا يؤ د ن َّ ال ظا    الما النوا  هو ن  التسريا المخابرااي

الرومي الهر ي اا  يتهامس مع النضيا الفاسدي يا عان ننها ماد  لات در شالسخريا  شلي  اادًا في 
  ش  في  الفاا  الدا ايا  شلس يهد يكترث رورا يسمساعد  البها الفاسدي ي    في موااهت  مع 

نحو مايوني فاسدي ي  رها ن في وجن  بير اوم  غ    شمثس هذا ببناء  –شلو ابان  –الهرب 
المبهد البا   يجا ن  يكو  الرد الدبيهي عاي  من الجانا الفاسدي ي االمصالحا الباماا التي 

 ادوي مفحا الما ي شافتت عهدًا اديدًا بين الفاسدي يين ش ين ر تي الوان الفاسدي ي.
  27/9/2016القدس العربي، لندن، 

 

 سرائيل تغرق في وحل االحتالل بدعم أمري يإ .57
 دمتري شومسكي
  اميس النص  النوميا في الهاد  رلن ا عتراف االدشر الذي انو  باهب  اها   ارايا في احنيس 

 كريا شوياد  األما. 
عان الدشا النوميا لا  البهوب الصاير  التي  انت محرشما من ا وتنالا  األموراسري هذه 

مدى مئا  الس ين ش  يمكن شم  انبهاثها في الهصر الحديث دش  ل ر التد س  السياوي عان
 الهميس لانوى الهظمن.

محيت ن  البارى المسمن عان اوس الر ي  األمريكي  ششدرش شلسو   الذي واهس ابكس كاوس في 
   هو من األشرد  الر يسا لبراغ. األشلنا وي  امهوريا ابيكوواوفاكيا 

رلن الاورد  نرواهايا البريداني  الاور آرثور ايم  بافور  كيث ر  الروالا التي شاوس شزير الخارا
  اهاس فوق م  ا ر ي  الحكوما رورا يسالنانوني السياوي لنيا  دشلا  األواارشابياد التي ش هت 
 في الدشلا اليهوديا. 
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 األكثر  الثاني عان المكا اإليجابيافا  النوميا اهدي الجها  الخارايا  األشياءشلكن من ابيها 
في الرشايا النوميا  عان شكس رعداء مراهيا  ارايا لاسياوا النوميا المستناا التي يدبنها 

  البها  انواه الذاايا فنط.
 اإلورا يايا األدايا  الكثيرش  من بين األ ير هذا هو ماخ  النصا التي يحا رشايتها في اآلشنا 

شكسا مودفهس الذي عبر ع   نتسا  هورشفيت  في منال   الذين يهار و  ا كتالا شا وتيدا  
  في الودت رورا يس  فا  اوتمرار ا كتالا يرابط برغبا البها في 20/9 دش  نمريكا   هررا   

 اإلورا يايالذي يباهد في   س الهالس ابكس عا  شالو يا  المتحد  ابكس  ا  ما يحدث في كيي ا 
 ان التد س الار ي شاألمريكي الخاراي من ااس انسيس البالد. الفاسدي ي  ش  يمك  ا الرها  ع

اا عتراف ا   السيدر  عان شها آ ر هي  اإلورا يايينفنط ع دما ننو  نحن  األمرويحدث هذا 
لمستنبا ا  شننرر ش ع كد لمبرشع ا الكولونيالي  شاأل الديانمر وي  ش ار من ال اكيا السياويا 

 هي فنط المسؤشلا ع  . رورا يسالذي ُاهتبر النومي المسيحاني المتدرف 
ي ب  هذا المود  مور  مبوها لاهالدا  بين البهوب.   نكد يختا  عان نن  لي  او  من 

 شازدهار مبرشى ا وتيدا .  ردامانبراوكا ش  اانيا من ن وكا ينفا  من شراء 
دايا ماير  ن  ا بهث دش  و ا لس يكن ااوتداعا كر ا دوميا اااها أل 100شلكن مثاما نن  دبس 

  استديع دشلا دوميا ماير   هي دو  عظمن االمفاهيس  نيضاالت ييد السياوي لنو  عظمن  هكذا 
ابكس عا ي شم هجي االنانو  الدشلي دش  غداء فهاي من م نذي  اإل الااإلدايميا  ن  استمر في 

 الهالس.
المتحد  ابكس  ا  في التاا ي عن ر  من يص  الساوك الار ي ابكس عا  شوياوا الو يا  

 ا كتالا يخد  الحنينا. 
اهاز الهنو ا  الذي اوتخد  مثال  د رشويا ش د فالديمير بواين  التي هي عان كس اسبا 

  اإلورا ياي  هذا الجهاز   يستخد  في كالا ا كتالا نش رانياالسياوا الهجوميا شغير النانونيا في 
 المحتاا شا وتيدانيا.  إلورا يس  بس نتيجا ا ييدها الفهاي لي  اسبا عد  مبا   نمريكا

  األمنللإ  هي استخد  الفيتو ابكس اانا ي  د  س درار ي دد اا وتيدا  في مجا   رلن ر افا
 كيث ر  الحديث يدشر عن اهبير شا ت لافهاليا السياويا الدباوماويا.

 وا  لتواي  اهود ال ضاا  د ا كتالا نبداء السال   الذين يهتبرش  الو يا  المتحد  اله
لن يحدث ني اايير في  اإلورا يايشالمستوا ا     يهتبرش  ا ن  دش  اايير عميس في الوعي 

ي اي  لإلورا يايينالو ع الكولونيالي الحالي  ش  ي ماو  للإ  ش  ن  بدا الرغبا النوميا السياديا 
   اط نمريكي  نش  اد س نمريكي . 
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ك   هس يدابو  من الو يا  المتحد  شد  التد س الخاراي لصالت الكولونياليا بس عان اله
 .اإلورا يايا

النومي ألن  يبجع  رورا يسهذا التد س الذي لس يتود  نبدًا يسبا الضرر الكبير لمستنبس 
عان ا وتمرار في اوتهالك الم يد شالم يد من وس السيدر  عان شها آ ر  السيدر   اإلورا يايين

 لدشلتهس.  شاأل الدياالنانونيا شالسياويا  األو لتي اهد  ا
شفي الودت لاا   ُفر ت هذه الخدو  عان السياوا األمريكيا من اها  دا ايا  لي  لها نيا ماا 

 .نش اماو ااورًا لبراك  88رؤيا للإ لامر  األل  من روالا  ااإلمكا    ما  ا  رورا يسامستنبس دشلا 
 اإلورا يايلر ي  لفرض الفيتو عان  س درار نكادي الجانا في المو وى ادعو هذه الروالا ا

ني  عان وبيس المثاا  ااض ال ظر عن مدى عدالا ديا  الدشلا الفاسدي يا فا   –الفاسدي ي 
 ا يباك   شيجا عان الو يا  المتحد   إلورا يسالس ااورا  يهماو  بتبجيع شدعس من الاو ي المؤيد 

ن  ا عتبارا  ا نتخابيا األمريكيا الدا ايا  التي لي  لها ماا االمصالت مهار ا للإ  ني 
  هي التي اند  لاو يا  المتحد  المبرر لاحفاظ عان الو ع الخاراي الذي يسمت اإلورا يايا
 االارق نكثر ف كثر في الوكس الكولونيالي. إلورا يس

 ونها احر  الفاسدي يين  ا ورا يسدرارا  ا دد شالا امت هت الو يا  المتحد  عن اوتخدا  الفيتو عان 
 وتحصس عان السياد  الحنينيا ن يرا.  رورا يسمن كس انرير مصيرهس النومي فا  المفاردا هي ن  

المحتاا شالمهتديا شالنمهيا من دبس  إلورا يس شاأل الديافدش  الت ف  ا مد اعي لابرعيا السياويا 
مر  في ااريس دشلتهس النوميا  رلن  ألشااليهود   اإلورا يايو  ويحتاج النو  الهظمن األدوى في الهالس  

 .نفهالهسموااها نتا ج 
ابرين الثاني من هذه الس ا شفي مسافا ال من المصيري بين انتخاب الر يسا نش  2ن مس نن  اهد 

ا   س   ف2017 انو  الثاني  20الر ي  األمريكي الجديد ش ين انتهاء ش يا الر ي  الحالي في 
الذين يهار و  ا كتالا  شهس دانو  عان مستنبس الدشلا األ الدي اسبا  اإلورا يايينالمواا ين 

اوتمرار اوتهباد الفاسدي يين النومي  ن  ينوموا شيدالبوا الر ي  األمريكي بز  كفن لافيتو المهين. 
ديع الهود  رلن عا اا اومت ل ا ا   نصات ا يدي ا اإلاحاف الذي نسبب  يوميا لبها آ ر   ي نست

 البهوب .
 عن "هآرتس" 

  27/9/2016األيام، رام هللا، 
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 سر المساعدات األمري ية .58
 يهودا بن مئير
اسبا التوديع عان اافاق المساعدا  األم يا مع الو يا  المتحد  ب ناش اماهيري عان عد  ُمهد. 

هو عن ادا نكاديمي دد يتس . الحديث نفضسنكدها احدث عن وؤاا رلا  ا  يمكن احنيس اافاق 
التاريخي. ش  ظر  شاعيا شمو وعيا يمكن ن  ننوا اآل  فنط ر  ا افاق ندس اود   اإلااركسم  في 

 مما احاشا الحكوما اصويره  شندس ووءا مما احاشا المهار ا شمف .
 – نيضاعان مفحا  هررا   –نناش  رثار ال ناش كوا اافاق المساعدا  امت  راارلكن في 

شما ا اا عان اوتهداد لم ت  المتحد   انتا وؤاا نكثر عمنا شنكثر اوهريا شهو: لمالا الو يا  كو 
رورا يس عان مدى عبرا  الس ين مساعدا  بهذا الحجس؟ الحديث يدشر عن مساعدا    ُام ت ألي 

مين . شفي اليسار ه اك من زعموا ن  المساعدا  غير مبرر  شغير  رشريا. نما في الين رى دشلا 
في عمو  ن  الو يا  المتحد    اهمس ل ا اميال  فهي احتاج رورا يس ب ف  الندر. هااا  ال ظراا  

 غريبتا  شمندوعتا  عن الوادع.
ر  السبا الذي يجهس دافع الضرا ا األمريكي مستهد لدفع مبالغ اا اا من ااس اه ي  نمن رورا يس 

 األشوطرورا يس هي الديمنراايا الوكيد  في البرق هو نن  ب اء عان مود  الجمهور األمريكي فا  
لتهديد شاودي. هذا هو السر الحنيني من شراء  ردامتهاشهي اتهرض م ذ  –نشب  بدشلا ن ت  –

 المساعدا  األم يا.
االفهس. محيت ننها  األشوطر  هذا مود  محيت. ف ورا يس هي الديمنراايا الوكيد  في البرق 

 ا  ه اك من يبككو  بذلإ فاينوموا  شإلالك ها ديمنراايا.  –من ال واد   ليست  اماا شفيها الكثير
االمنارنا بي  ا ش ين ار يا  التي هي عضو في ال ااو شا عس ننها ديمنراايا. هس يخدر بباا نكد ن  

 ا رواامحيفا  هررا   نش ينو   ا غالقب يامين نت ياهو نش ني ر ي  ككوما آ ر دد ينو  في الاد 
  عتناا نلوف بن نش ادعو  ليفي؟. البراا

 رنسا  ا   س  رلاني السؤاا  –نتا  شيرانسكي  تا ا   امتحا  الديمنراايا هو ميدا  المدي ا 
هي ميدا   اإلعال يمك   الودوف في ميدا  المدي ا شالهجو  عان رؤواء السادا  ما يباء. شوا س 

مباهد  برنامج  اهر األما   شنوتديعمباح  المدي ا اآل . شاالما نن ي نوتاس محيفا  هررا    س
  شاالما ن  من يريد الحاق الضرر ااوتنالليا محكما الهدا الهايا   يمك   فهس للإ  10في الن ا  

 .األشوطفا  رورا يس هي ديمنراايا  شهي الديمنراايا الوكيد  في البرق 
الهالس  لي  اسبا ددر  نعدا  ا بس ر  رورا يس دشلا ُمهدد   شدد اكو  األكثر اهر ا لاتهديد في 

اهديد شاودي نش اوتراايجي كنيني عان نمن  األث اءاسبا نواياهس. محيت نن    يواد في هذه 
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الدشلا. شلكن االما ن  ه اك دشا شم ظما  شعبرا  الماليين في م دنت ا   يهترفو  ابرعيا دشلا 
 الضمانا لاحفاظ عان السال . نيضاهي  ردى  بير شدو  عسكريا  التي رلن  فهي احااا رورا يس

الو يا  المتحد  لن اسمت اسنوط رورا يس ألنها اهتبرها شبيها لها  كيث فيها الحريا   وادا 
    ومت    عن  ونها ديمنراايا  رورا يسالنانو  شافوق المحاكس. في اليو  الذي وتك  في  

 يه ا الهمس عان ن    ي اي هذا اليو  نبدا.وتختفي المساعدا  األمريكيا. لذلإ من شااب ا ام
 هآرتس

 27/9/2016الغد، عّمان، 
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