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 وتفرض قيودا  على نشاط حماس والجهاد : السلطة ملتزمة بمحاربة "اإلرهاب""الخارجية األمريكية" .1

ة أشاااار اليرريااار الوااانوا لاااوزارأل الخار،ياااة اشمريوياااة  الاااءا نشااار ياااوم أماااس اشربعاااا    لااا  أ  الوااا  
والوالياااا   ب وااارا يحبا يااازاح يبااااره با ريااااهب فاااي ال ااافة الغربياااة  وءلااا  بالينوااايق مااا  ماااالف وااا ينية 
 اليوير الميصاعد بي  ا دارأل اشمريوية والو  ة الف و ينية.م  رغم بالالميبدأل  

ب  فاااال  الواااا  ة 2017وببوااااه يررياااار وزارأل الخار،يااااة فااااي واشاااان   بشاااا   با رياااااه الاااادولي ل عااااام 
االبايلح ا وارا ي ي  ويبااره أا نشاا  لبروياي  ا يزاح م يزمة بمن  ينفيء عم يا   اد  م ينية الف و

وال يي ااام  اليرريااار أا يغييااارا  باااارزأل فاااي الشااا    بمااااس وال، ااااد ا وااالمي فاااي ال ااافة الغربياااة.
 ما.الف و يني  مرارنة بيرارير وابرة  دارأل الر يس اشمريوي الوابق  بارا  أوبا –ا ورا ي ي 

وفي الفصح الءا ييناوح الو  ة الف و ينية  ويه أ  قوا  اشم  اليابعاة ل وا  ة يعماح ع ا   بباا  
ع   نشا  برويي بماس وال، اد ا ولمي فاي المناا ق  عم يا  في ال فة الغربية  ويفرض قيودا  

 اليي ير  يب  موؤولية الو  ة.
 و ينية  ويواعديا في الميزانيا  واليدريبا .وما ،ا  أ   دارأل يرامه يدعم نشا  قوا  اشم  الف 
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بصااح انخفاااض فااي عاادد العم يااا  اليااي نفااءيا  2017 واانةوببوااه يررياار الخار،يااة اشمريويااة  ففااي 
 أيداف  ورا ي ية مرارنة بالونيي  الوابريي . ف و ينيو   د  

يف الما اي  وي يي اليررير ع   ءور مريح اثني  م  عناصر برس البدود في البرم المردواي الصا
الف واا ينيي  فااي ال اافة  ومااا يي اام  ،م ااة واباادأل عاا  عنااف المواايو ني  وباليمااي  المي اارفب  ااد  

الغربية  بيث أشار  لا  أ  ب وارا ي يي   بماا فاي ءلا  الموايو نو   نفاءوا أعمااح عناف و،ارا م ،باياة 
أوثر ب ءا الش    بما أ  اليرارير الوابرة وان  قد ي من  مع وما   الثم  في ال فة الغربيةب. ع ما  

 في ءل   بصا يا  دقيرة ونماءج ششواح العنف.
وينيرد اليررير الو  ة الف و ينية بش   المخصصاا  المالياة لاءوا الشا دا  واشوارث  بياث ،اا  فاي 
اليررير أنه بالرغم م  اليزام الو  ة الف و ينية بوقف باليبريضب في الوواا ح ا علمياة اليابعاة ل اا  

  يا يواصح ببث م امي  مبر ةب.فلن ا عم
 20/9/2018 ،48عرب 

 
 عباس يدعو الجتماع بمجلس األمن لبحث "عملية السالم" .2

  وزرا  خار،ياااة 19/9/2018 اشربعاااا ياااوم مبماااود عبااااس   ةالف وااا ينيالوااا  ة دعاااا ر ااايس  :أباااوظبي
اقشاة ابيماااال  ودب وماوايي  فاي م، اس اشما  الادولي  لا  ا،يمااو فاي نيوياور   اشوابوو المرباح لمن

 .اشربعا الولم في المن رة  بوه ما أفاد الوفير الف و يني لدث اشمم الميبدأل 
  بيان م رؤواا  ل،اا  يابعاة ودب وماوايا   وزيارا   30ما  م،موعاة ي ام  26/9/2018ووي،يم  عباس في 

 لرا ه خ ابه أمام ال،معية العامة. لألمم الميبدأل ييعا   م  الم ف الف و يني  عشية 
 19/9/2018 ،سكاي نيوز

 
 الحمد هللا يدعو دول االتحاد األوروبي لالعتراف بالدولة الفلسطينية .3

ر يس الوزرا  الف وا يني راماي البماد هللا دعاا     أ رام هللا  م  19/9/2018 ،القدس، القدسنشر  
اصمي ا الرادس دوح االيباد اشوروبي  ل  االعيراف بالدولة الف و ينية وع  19/9/2018 يوم اشربعا 

مااا  ل،ناااة  فاااي بياااا  صااادر عااا  مويباااه عراااه اوااايرباله فاااي رام هللا وفااادا    وقااااح البماااد هللا المبي اااة.
العلقا  م  ف و ي  في البرلما  اشوروبي     االعيراف اشوروبي بالدولة الف و ينية بخ وأل عم ية 

 لميواااارعة ليراااويض باااح  ع ااا  أيمياااة ءلااا  بفاااي ظاااح خ اااوا   وااارا يح ا ا  شااادد  م نرااااء باااح الااادوليي ب
الااادوليي   ال وااايما مااا  خااالح يوواااع ا االوااايي اني واالواااييل  ع ااا  اشرا اااي فاااي ال ااافة الغربياااة  

وير ااي ع اا  فواارأل الدولااة  ومباولي ااا ياادم ويربيااح وااوا  قريااة الخااا  اشبماار  اشماار الااءا  ءا ياام  



 
 
 
 

 

 6 ص             4741 العدد:             9/20/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

أل اشمريوياة بااالعيراف بالرادس وشادد ع ا  أ  قارارا  الوالياا  الميباد الف و ينية الميواص ة ،غرافياب.
 ونروا بي يي وعراه ،ماعي ل ف و ينيي ب.اشووقف المواعدا  لووالة  ب ورا يحابعاصمة ل

ا،يماا  وفااد ل،نااة العلقااا  ماا  ف واا ي  فااي البرلمااا  اشوروبااي اشربعااا  يااوم ماا  وفااي وقاا  وااابق 
 رياض المالوي في رام هللا. بر اوة نيوووالس و يووييس م  وزير الخار،ية والمغيربي  الف و يني

ر اايس الااوزرا     أ رام هللا  ماا  19/9/2018 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا وأ ااف  
  والي ديااد الف واا يني شااعهالراماي البمااد هللا قاااح    بلموااا  الوالياا  الميباادأل وقااف المواااعدا  عا  

 الف وا يني شاعهالن    لون ا ل  يف اح فاي  ،باار في واش أل الف و ينيةوفار ال وا غلقبلن ا  اشونروا  
 في اني اواي ا. ب ورا يحبع   الينازح ع  بروقه  م ما ايخء  م  قرارا   وم ما أمعن  

  أباارام هللا: اشربعااا    يااوم 2018وأ اااف البمااد هللا فااي و ميااه ببفااح ،ااا زأل مصاادر ف واا ي  ل عااام 
ا االريرااا  بالعمااح المشااير  وم وواايه  لينميااة قاادرأل الموا، ااة الشروااة اليااي نخو اا ا   نمااا يي  ااه منااب

عااا  يو،ي اياااه لاااوزيرأل االقيصااااد الاااو ني البماااد هللا وأع ااا   .بواقيصااااديا   شاااعبنا ع ااا  الصااامود وياوااايا  
باد  العماح   لا     افة 2019لرصد مب غ مالي لصالح صندوق ا يما  الصادرا   م  موازنة عام 

 م يو  دينار. 20برأس ماح  اشردنيةفي شروة اليوويق الزراعي الف و ينية 
 

 "الخارجية الفلسطينية" ُتحذر من مخاطر استسالم المجتمع الدولي لالحتالل وجرائمه .4
م  مخاا ر اويوالم الم،يما  الادولي للبايلح  الف و ينية بءر  وزارأل الخار،ية والمغيربي  :رام هللا

  19/9/2018 ا  صاادر عن اا ياوم اشربعاا وقال  في بيا .الف و يني شعهال و،را مه الميواص ة ببق  
شاعبنا ي اعه فاي مصااف دولاة االبايلح  اويولم الم،يم  الدولي ل،را م االبيلح اليومية بباق  ب   

ماا  بيااث المواااؤولية  فالوااوو  عاا  ال،ريماااة ي،عااح مااا  صاااببه شااريوا  واااامل  في ااا  وا   اليصاااعيد 
او الف و ينية  ليروم بعديا االبيلح بعم يا  ا ورا ي ي الخ ير ي دف لخ ق يف،ير واو  في اشو 

 .بقيح ،ماعية  وعم يا  يشريد وي ،ير واوعة بب،ة الدفاو ع  النفس
وزارأل  ب ءا الخصوص  وياوة الريح والرم  الوبشي وبالب  ،ةب اليي يريوب اا دولاة االبايلح الودان  

في الف و يني  شعهالأبنا   ميا   د  وأءرع ا المخي فة وعصابا  المويو ني  ومي يشياي م المو بة يو 
لا  يواصاح م يشايا  الموايو ني  الموا بة وارقة أرا اي  وأشاار  بالخار،ياةب   وح البلد وعر  ا.
يءا با  افة أي ا  الويبابة آالف المويو ني  ل مو،د اشقصا  المباار   ...الموا ني  الف و ينيي 

قياام قااوا  االباايلح ب ااره واعيراااح عاادد ماا  وقياام م باا دا  صاا وا  و رااوس ي موديااة فااي بابايااه  و 
 المص ي  وبراس المو،د اشقص  بمناوبة عيد بالغفرا ب.

 19/9/2018 ،القدس، القدس
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 "األونرواـ""الوطني الفلسطيني" يدعم المشروع األردني المقدم "للبرلماني الدولي" المتعلق ب .5

الواماح ومواانديه لمشاروو الرارار الاءا أود الم، س الو ني الف وا يني دعماه : وماح زوارنة -ا  عم  
االيباااد البرلمااااني الاادولي لبشااد دعااام   لاا عاااا ف ال راوانااة  اشردنااييراادم بااه ر اايس م، اااس النااواه 

برلمانااا  العااالم لوااد ع،ااز موازنااة اشونااروا بعااد قاارار الواليااا  الميباادأل الينصااح ماا  اليزاماي ااا الماليااة 
وأعااره ر اايس الم، ااس  الر ااية الف واا ينية بشااوح عااام. ي،اااا اشونااروا  ويرياايم أثاار يااءا الراارار ع اا 

ال روانااة عاا  شااورا العميااق ويرااديرا العااالي   لاا الااو ني الف واا يني واا يم الزعنااو  فااي روااالة و،  ااا 
ع ا  ماواقف م المشارفة فاي الادفاو عا  براوق الشاعه الف وا يني  وشعبا   وبوومة وبرلمانا   م وا   لألرد 

قامةديارا   ل وفي مردمي ا بره في العودأل   دوليه الموير ة وعاصمي ا مدينة الردس. وا 
 20/9/2018 ،الدستور، عم ان

 
 عريقات يعلن االنتهاء من تنفيذ مشاريع حيوية في محافظة أريحا واألغوار .6

م أمااي  واار ال ،نااة الينفيءيااة لمنظمااة اليبرياار الف واا ينية صااا ه عريرااا  مواااعدا  ماليااة واا    :أريبااا
خااالح اوااايرباله لعااادد مااا  ال  باااة  عريراااا   البااااال  اال،يماعياااة. وأع ااا ل  باااة ميفاااوقي  ومااا  ءوا 

االني ااا  ماا  ينفيااء عاادد ماا  المشاااري    19/8/2018 بمويبااه فااي أريبااا  يااوم اشربعااا  أمااوريموأوليااا  
 الينموية والبيوية في مبافظة أريبا واشغوار.

 19/9/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 النايفعمر قرائن جديدة حول اغتيال  :ة الموت""سفار  .7
بي   يبريق اويرصاا ي بعناوا  بوافارأل الماو ب أعادا المادو  الف وا يني أبماد البيرااوا  : و،  خلي ة
  قاارا     ااافي ة ياادبض الروايااة الرواامية بااوح ظااروف اويشاا اد المنا ااح 18/9/2018 موااا  الثلثااا 

وفيماا يراوح الرواياة الياي روج ل اا  العاصمة الب غارية  صوفيا.عمر النايف في الوفارأل الف و يني ة في 
الواافير الف واا يني فااي صااوفيا  أبمااد المااءبو   أ  النااايف انيباار فااي مراار  الواافارأل  يبااي   اليبريااق أنااه 

   داخح الوفارأل.26/2/2016،رث اغيياح في 
  فاي الوافارأل ب واياف ووشف اليبريق يفاصيح ،ديدأل لم ينشر م  قبح  من ا عبُث عدد م  المو،ودي

الناااايف  وواااءل  ،ثياااه وببرااا  الااادم المنيشااارأل ع ااا  اشرض  قباااح وصاااوح الشااار ة الب غارياااة  ومباشااارأل 
وما يبي   أ  النايف اويربح  يوفا  قبح اويش ادا بواعة ووقوف وياريي   اليبريق بملبوا  الواقعة.

 أمام برم الوفارأل واعة االويش اد ببوه ش ادأل أبد الووا .
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رز اليبرياق الي اااره فاي يصاريبا  الواافير الف وا يني فاي ب غاريااا  الاءا وشاف بدايااة  عا  ورقااة وأبا
ادع  أن  ا وصاية الناايف  وأن اا ويبا  بخا  ياد الشا يد وياي دلياح ع ا  أناه انيبار  ثام عنادما بررا  

ي ا   ال  أنااه معااه الشاار ة الب غاريااة  مااا لبااث أ  يرا،اا  عاا  أقوالااه يااءا ونفاا  الشاار ة الب غاريااة صااب 
 يمو   ب ا أمام ال،الية الف و ينية في ب غاريا.

وما يوشف اليبريق أ  النايف يعر ض ل غ  شديد م  قبح المءبو  ش  يير  الوفارأل  وءل  بعاد أ  
  قباح شا ري  ونصاف ما  وفااأل الناايف  ماءورأل دولياة  البا  في اا الوا  ا  الب غاريااة ب وارا يحبقاد م  

دفعاه  لا  ال ،او  والمواوث فاي الوافارأل  باح    النر اة اشوثار  ثاارأل فاي أ  يو  م الناايف ل اا  وياءا ماا 
اليبريااق يااي الوشااف عاا  يواا،يل  صااويية لمرااربي  ماا  المااءبو  ياادح ع اا  و،ااود مخ اا   خااراج 
 النايف م  برم الوفارأل عبر اوي ،ار عصابا  ب غارية بالينويق م  أ راف في الو  ة الف و ينية.

  اومه مبمد الوعدا  الءا وشاف عا  و،اه الناايف فاي ياوم اويشا ادا ونرح اليبريق ع  شايد عيا
ويااو م راا  ع اا  الونبااة  أ  بعلمااا   ااره وعنااف واناا  وا اابة ،اادا  ع اا  و،ااه النااايف  وو، ااه 
ورقبيااه ماا  الخ ااف وانيااا م ي يااي  بالاادما   با  ااافة  لاا  واادما  ميفرقااة ع اا  ،واادا  وفخااءا واناا  

خصااي  صااو را موقاا  البادثااة بالفيااديو  يمااا وليااد الع ااي ويشااام وءواار اليبريااق أ  ش مربو ااة بباازامب.
 رشدا   و  ب ا من ما الوزير أبمد م،دالني وزيير اششو   الءا وصح  ل  الموا  بعد فيرأل و،يزأل.

 19/9/2018 ،48عرب 
 

 وشطب حق  العودة هميهدف إلى توطينالفلسطينيين  الالجئين الرياض حج  : منع فصائل فلسطينية .8
رف   فصا ح ف و ينية  ،را ا  المم وة العربية الوعودية الخاصة ببظر : بمد صررأ - غزأل

منح الل، ي  الف و ينيي  ي شيرا  البج والعمرأل  م البة في الوق  ءايه الرياض باليرا،  ع  يءا 
 ا ،را ا   والو  ة الف و ينية بالعمح ع   بح يءا ا شوالية.

  موو   أ  بمثح يءا ا ،را ا  والي ييق ال ي يق  ويوي  وأود الريادا في بروة ببماسب  يبي
ب: بما الءا يغير 21ويوا ح موو  في بديثه لابعربي  ل  ومعة الوعودية والنظام الم وي الباليب.

بي  ييم برما  مليي  الل، ي  م  بر م ال بيعي في البج أو العمرأل؟  ال  ءا وان  يءا 
ل ي ييق ع   الف و ينيي  في وح موا   واليي يديريا دونالد ا ،را ا  ،ز  م  البالة العامة 

واعيبر أ  بموؤولية بح مثح ي   الر ايا يي موؤولية  يرامه )الر يس اشمريوي( في المن رةب.
دارأل أبو ماز  مشددا ع   أيمية أ  بال يوو  الدوح العربية ،ز ا م  المخ     منظمة اليبرير وا 

 .اشمريوي في المن رة
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ي ا  أدان  بروة ال، اد ا ولمي  ع   لوا  الريادا داود ش اه  أا بقيود ييخءيا م  ، 
الو  ا  الوعودية ع   دخوح الف و ينيي  م  بم ة وثا ق الوفر الخاصة بالل، ي  الف و ينيي  

ب  أ  بأا  ،را ا  يوي دف الل، ي  م  بم ة 21وأعيبر في بديثه لابعربي شدا  العمرأل أو البجب.
يرة الوفر يي  ،را ا  يندرج في وياق ال غو  ع   الل، ي  الف و ينيي   والمواس ببروق م وث

 المشروعةب.
وبوح موقف ال،ب ة الشعبية م  البظر الوعودا  أود الريادا ياني الثوابية  أ  بيءا ا ،را ا  

ل، ي  الميع رة ي يي في   ار مشروو اوي داف الر ية الف و ينية  وفي مردمي ا اوي داف بروق ال
ب  أ  بينا  مشروو اوي داف 21وأود بديثه لابعربي ب.194ببق العودأل وفق الررار الدولي رقم 

لل، ي  الف و ينيي ب  مو با أ  بيءا االوي داف ييراو  ما بي  اليو ي  وما بي   لغا  بروق 
 .الل، ي  عبر العديد م  الخ وا   من ا أي ا اشونروا

ب ة الديموقرا ية ع   لوا  ع و مويب ا الوياوي  لح أبو ظريفة  أ  يءا بدوريا  أود  ال،
بالو و  الوعودا مدا  وموينور ومرفوض  ويو ي دف  ل  يو ي  الل، ي  في المنا ق المريمي  

ب: 21وقاح في بديثه لابعربي ب ا  ويءا وي بق اشءث ببق العودأل  وي اعف م  معاناأل الل، ي ب.
عودية الل،ئ م  بق أدا  مناو  البج والعمرأل  الءا م  ش نه أ  يدف  دوال أخرث بعندما ي،رد الو

اليخاء ا ،را  ءايه بش   وفريم  يءا يعني أنه أصبح ال خيار أمام الل،ئ الف و يني ووث أ  
ولخ ورأل يءا ا ،را ا    اله أبو ظريفة الوعودية  ي  ه الموا نة في الب د اليي يريم في اب.

ورا يح يب  عنوا : بابالير  ا،  ع  يءا الخ وأل  اليي م  ش ن ا أ  يخدم ما يوع   ليه أمريوا وا 
ش ه بق العودأل لل،ئ الف و يني  ومباولة ي ييق الخناق ع يه؛ لدفعه ل  ،رأل م  ،ديد أو 

 اليو ي ب.
 20/9/2018، لندن، "21"عربيموقع 

 
 على رؤية عباس للمصالحة األخيرةفقة شترط مواوت بمصر رفض لقاء حماست فتح ":العربي الجديد" .9

أو د  مصادر في بروة بفيحب  في بديث م  بالعربي ال،ديدب  أ   البروة :  يا  خ يح -غزأل 
أب غ  الوو ا  المصريي  في م ف المصالبة الف و ينية رف  ا لرا  وفد م  بروة ببماسب  وءل  

 المصالبة الميعثرأل.بعد اقيرا  مصرا ب،م  البرويي   دارأل نراش بوح ي بيق 
وءور  المصادر أ   وفد بفيحب الءا زار الرايرأل رفض   با  م  المخابرا  المصرية بعرد لرا  ثنا ي 
م  بروة ببماسب  واشير  ل موافرة ع   يءا ال را   يموي  بوومة الوفاق الو ني في ق او غزأل 

 بة.بشوح وامح  وموافرة ببماسب ع   رؤية الر يس مبمود عباس ل مصال
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وأشار  المصادر  ل  أ   عباس ي و  باب ،را ا ب ،ديدأل  د ببماسب في غزأل     اويمر رف  ا 
والءا ي،مد عره بادثة  2017يشري  اشوح  الم ي قدما  في المصالبة وفق ايفاق أويوبر/

وقال  مصادر فصا  ية في غزأل   هللا شمالي الر او. اوي داف مووه ر يس البوومة رامي البمد
ديث م  بالعربي ال،ديدب      المصالبة باي  في بالة بمو  وريراب نيي،ة االشيرا ا  في ب

الميبادلة بي   رفي ا. وأشار   ل  صعوبة يبريق أا اخيراق في يءا الم ف في وق  قريه  نيي،ة 
يعن  ال رفي  وعدم ،دية ال رف المصرا في ال غ  ع ي ما  أو ع   اشقح عدم رغبيه في 

 ال غ .مماروة يءا 
 20/9/2018، العربي الجديد، لندن

 

 األحمد: مالحظات حماس ال تتالءم مع حجم السلبية التي يصرحون بهاعزام  .01
رام هللا: بالرغم م  اني ا  لرا ا  وفد بروة فيح م  الموؤولي  المصريي   اليي روز  في اشواس 

أويوبر الما ي   ال أ  يشري  اشوح / 12ع   م ف المصالبة م  بروة بماس  وي بيق ايفاق 
اش،وا  بوح م ف المصالبة ال يزاح  بابية  بيث لم يع   ع  أا نيا ج ل زيارأل  فيما ييوق  أ  

 يوو  ءل  اشمر را،عا لبي  عرد ، وة بي  المخابرا  المصرية ووفد قيادا م  بماس.
م  الموؤولي  في اشبمد خلح و،ودا في الرايرأل  وعره ال را  الءا عردا وفدا  عزام وانيرد

المخابرا  المصرية  الويلم رد بماس  ع   ورقة اقيرابا  قدمي ا مصر مؤخرا م  أ،ح  ن ا  
 االنروام  موقف بماس ي،اا رد فيح ع   ي   االقيرابا   ووصفه با بالو بيب.

وقاح بنب  اويمعنا لرد بماس م  اششرا  المصريي   وبصرابة ال ييل م ملبظاي م م  ب،م 
 و بية اليي يصربو  ب ا  وينيم ع  عدم و،ود  رادأل لدث بماس  ن ا  االنروامب.ال

وييردد أ  فشح ال،ولة البالية  ربما يدف  الريادأل الف و ينية اليخاء ب ،را ا  ،ديدألب ي،اا بماس في 
يا غزأل  قد يصح  ل  بد وقف دف  اليمويح المالي المردم ل وزارا   غير أ  ءل  لم ي،ر ي ويدا روم

 بي  ال بظة م  قبح الموؤولي .
 20/9/2018القدس العربي، لندن، 

 
 هنية: لن تتوقف مسيرات العودة إال بانتهاء الحصار .00

أود ر يس المويه الوياوي لبروة بماس  وماعيح ينية  أ  الشعه الف و يني قرر وور : غزأل
 ربا  ع   بدود غزأل.عاما   بالدم الراني وال 12البصار با ورا ي يب  المفروض ع يه منء 
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وخلح مراوم يشيي  ،ثما  الش يد الشاه بأبمد عمرب  بمخيم الشا ئ لل، ي   قاح ينية: بشعبنا 
الف و يني اشبي يخوض معروة ع   ،ب يي   ،ب ة وور البصار ع  غزأل  و،ب ة بق العودأل 

ونروا وي،فيف اليي ييعرض  ل  مؤامرأل غير موبوقة م  خلح ما يوم  بصفرة الرر   ويصفية أ
وشدد ينية أ  أيالي ق او غزأل والشعه الف و يني  مناب  الدعم المالي ع  الل، ي  المشردي ب.

قرروا وور البصار ويب يم أغلله بالدم الراني وبالربا  ع   بدود غزأل  وأ  ي عوا بدًّا ل ءا 
ال وقد اني   يءا البصار  وقاح: بل  ييوقف يءا الشلح البشرا ال ادر   الم واأل واليصدا ل مؤامرأل.

ول  ييوقف يءا الزبف ال ادر  ال أ  يني ي يءا الم واأل  ويءا قرار شعبنا وفصا  نا الو نية 
 المراومةب.

مليي   ل   6ورفض ينية مباوال   عادأل يومية ويوصيف الل،ئ الف و يني  ليخيزح عدديم م  
 خارج ييعر و  لمؤامرأل وبيرأل.ألف ال،ئ  مشيرا   ل  أ  الل، ي  في الداخح وال 500

 19/9/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 مبررات غير مقبولة وغير منطقيةبالسلطة أعاقت التوصل التفاق تهدئة  ":الجهاد" .01
قاح الشيخ نافء عزام  ع و المويه الوياوي لبروة ال، اد ا ولمي     مبابثا  بالي د ةب غزأل: 

بيفة باالويرلحب اليابعة لبرويه بااليصاال  م  اششرا  لم ييوقف. وقاح في يصريبا  لص
المصريي  وفصا ح العمح الو ني لم ييوقف  والرايرأل يصر ع   اليوصح  ل  ايفاقا  وب وح لوح 

وأ اف بونا ع   موافة قريبة ،دا  م  اليوصح اليفاق ي د ة  يخفف  الم فا  الف و ينية العالرةب.
أ  ندف  ثمنا  وياويا ب  لونه بمح الو  ة الف و ينية موؤولية عدم ،ز ا  م  معاناأل شعبنا  دو  

اليوصح ل ءا االيفاق  وقاح بالو  ة لألوف أعاق  اليوصح اليفاق ي د ة  والمبررا  الم روبة م  
ولف   ل  أ  مبررا  الو  ة وان  ييع ق بشوح  ،انب ا في يءا ا  ار غير مربولة  وغير من ريةب.

،ويرا وم مونه  وا صرار ع   يرؤس وفد مبابثا  الي د ة  ل  الرايرأل   االيفاق وليس في
 واليمو  بلن،از المصالبة أوال  وقاح بيءا وا  صعبا  في ظح انعدام بالة اليوافق الداخ يب.

 20/9/2018القدس العربي، لندن، 
 

 والحصار ألونروالنقل مخيمات الالجئين قرب السياج الفاصل حال استمرت تقليصات ا: مخطط الهندي .01
أشرف ال ور: وشف ع و المويه الوياوي لبروة بماس  و يح ال ندا  ع  مخ   معد  -غزأل 

لنرح المدارس ومخيما  الل، ي   والبياأل اليومية ل ووا    ل  شرقي ق او غزأل  قره الوياج 
 ي المشدد.الفاصح م  اشرا ي المبي ة  في باح اويمر  ير يصا  باشونرواب والبصار ا ورا ي 
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وأو ح أ  ال، ا  الرا مة ع   يءا المخ   ييشوح م  فصا ح ف و ينية  وال ،ا  الشعبية 
وقاح ال ندا في يصريبا  نر ي ا  لل، ي   وال ي ة الو نية الع يا لمويرا  العودأل ووور البصار.

 صبيفة بف و ي ب المرربة م  بماس     ق او غزأل يعيش في  ا رة وبيرأل  في ظح يشديد
البصار  م يفا بل  نر   ش فالنا أ  ي،وعوا وأ  يمو  مر انا  وأ  يعيش نواؤنا يءا 

و اله باشونرواب  الظروف  قب نا اليبدا م ما وان  النيا ج ول  نر   ل ءا ا ،را ا  أ  يويمرب.
م  بمرا،عة بواباي ا م  خلح يءا ا ،را ا  اليي وصف ا با بالصعبةب اليي ييخءيا ببق الم ا  

 الموظفي  الرا مي  ع   أعمال م.
 20/9/2018القدس العربي، لندن، 

 
 1988 نشأت سنةنضال الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية أكبر من اختزاله بحركة إخوانية : فتح .01

وقال    يا،م  بروة فيح خ اه ر يس المويه الوياوي لبروة بماس   وماعيح ينية  رام هللا:
ما م  البريرة والواق  والياريخ  مءو رأل بابأ  الثورأل الف و ينية اليي ف،ري ا    خ اه ينية ييناقض يما

بروة فيح  واليي و ع  الر ية الف و ينية  ونر ي ا م  مرب  الب وح ا نوانية  ل  ق ية برية 
واويرلح وبق يررير المصير والدولة  قد بدأ  قبح  نشا  بماس بخموة وعشري  عاما  وأ  م  

لشعه الف و يني ل عالم  يي منظمة اليبرير الف و ينية  اليي ي م الوثير م  أوم  صو  ا
وقاح ع و الم، س الثورا لبروة فيح والميبدث  فصا ح العمح الو ني وع   رأو ا بروة فيحب.

باوم ا أوامة الرواومي   نه بغاه ع   وماعيح ينية ق ايا يامة عدأل  أول ا ن اح الشعه 
،وام عبر قر  وامح ويزيدب. م يفا : ب   ن اح الشعه الف و يني ويوييه الف و يني وي بيايه ال

 ب.1988الو نية أوبر بوثير م  اخيزاله ببروة  خوانية يم  نشاؤيا في عام 
قاح     بماس ويواصح العمح م  أ،ح وور البصار  مع نا يعثر ، ود المصالبة  قد ووا  ينية 

 وءراعا  ميردما  لألمة في موا، ة المشروو الص يونيب.  واصفا برويه بابق ه الر ية الف و ينية 
 20/9/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 الوقوع في شباك المؤامرات" تنتقد خطاب هنية وتحذر حماس من الديموقراطية" .01

يا،م ييوير خالد  ع و ال ،نة الينفيءية لمنظمة اليبرير الف و ينية  ع و المويه رام هللا: 
لديموقرا ية  خ اه  وماعيح ينية  مي ما  ياا بمباولة بمصادرأل ياريخ وفا  م،يد الوياوي ل ،ب ة ا

وقاح خالد     الن اح  ل شعه الف و يني في الثورأل المعاصرأل ومنظمة اليبرير والبروة الو نيةب.
وأ اف: بالمفارقة اليي يءيه بعيدا في  ببدأ بالي ويد قبح ي ويس بروة بماس بعشرا  الوني ب.
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ا في خ اه  خوينا في بروة بماس  يي،   في الورو  في وياوة  قصا  لياريخ و ني يناق  
م،يد مو ح بالغار بي بيايه  في وق  يباوح فيه البروة يرديم نفو ا باعيباريا  بية وموي دفة 

وياب :  بوياوة  قصا  ع   ال رف اآلخر م  مواق  الصراو ع   و  ة يب  و  ة االبيلحب.
    وم  ابيرام الياريخ أف ح وأ،دث لبنا  الشراوةب.بق يح م  اليوا

وقاح  نه يءور   وما انيرد وير،يو ءو الفرار  الريادا في ال،ب ة الديموقرا ية خ اه بماس
 . وبءر ءو الفرار بماس م  الوقوو في شبا  المؤامرا .2007بخ اب ا في 

 20/9/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 أدوات الخريف" كتحد ٍّ للمراهنين: شعبنا لجأ لـ"قيادي بحماس .01
قاح نا ه ر يس الدا رأل الوياوية في بروة بماس عصام الدع يس:    ال بيعة ال يمو  أ  : غزأل

وأ اف الدع يس ع   بوابه بموق  بيوييرب  اليوم     فصح  يعاند شعب ا ُيريد وور البصار عنه.
ح ويعزيز مويرا  العودأل ووور الخريف ،ا  و،ا   معه أدوايه وووا  ه في مشاغ ة االبيل

وأود أ  ءل  ي يي وروالة يبد ٍّ ف و ينية لوح المرايني  ع   برق الوق   وال عه  البصار ع  غزأل.
 ع   الميغيرا  المناخية والزمانية في وأد مويرا  العودأل وأدواي ا الوفابية.

ب ع    وح الوياج الفاصح   وبدأل با ربا  ال ي يوشوح الشباه الثا ر في مويرا  العودأل  مؤخرا  
زعاج ،نود االبيلح ومويو نيه.1948م  اشرا ي المبي ة عام   م؛ ب دف  ربا  وا 

 20/9/2018، الين أونفلسطين 
 

 إلضرابه 18منع من الزيارة في اليوم الـ ياألسير خضر عدنان  .01
اشوير  اد الريادا في بروة ال،  واص   و  ا  االبيلح ا ورا ي ي الي ييق ع  : رام هللا

ع   اليوالي دو  يوقف  منء اعيراله  18خ ر عدنا  بوبه   رابه الميواصح ع  ال عام ل يوم الا 
 اشخير  ويو ما ،عح عا  يه يخش  ع   بيايه وي اله با فراج عنه.

وقال  مؤووة بم ،ة الردس ل ش دا  واشورثب يوم  اشربعا      بو  ا  االبيلح ما يزاح يواصح 
مبامي  الف و ينيي  م  زيارأل اشوير عدنا  بب،ج وايية  والءا ما زاح يخوض   رابا من  ال

 ع   اليوالي رف ا العيراله اليعوفيب. 18مفيوبا ع  ال عام ل يوم 
 19/9/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 أمن السلطة يواصل مالحقة األسرى المحررين في الضفةحماس:  .01
ماسب أ، زأل اشم  اليابعة ل و  ة الف و ينية باويدعا  أوير مبرر  في اي م  بروة بب: رام هللا

وق  يواصح فيه اعيراح آخري  م  ووادر البروة وأنصاريا في ال فة الغربية المبي ة  وفرا لا 
 ببماسب.

وقال  البروة في بيا  ل ا يوم اشربعا      أ، زأل أم  الو  ة في ال فة الغربية يواصح ملبراي ا 
و ينيي  في ال فة الغربية ع   خ فية االنيما  الوياوي؛  ء اويدع  أويرا مبررا  فيما يواصح ل ف 

وأو ح البيا   أ  ، از اشم  الوقا ي في  وباس اويدع   اعيراح آخري  دو  أا وند قانوني.
أ، زأل  بدوريا  يواصح اشوير المبرر الشيخ عمر بمزأل دراغمة ل مراب ة  ل مرأل الثانية خلح أوبوو.

أم  الو  ة في  ولورم اعيراح اشويري  المبرري  وعود أبو صاو )ل يوم الثاني ع   اليوالي(  
وما يواصح أ، زأل الو  ة في الخ يح اعيراح اشوير  ومروي فربانة )ل يوم الواب  ع   اليوالي(.

 المبرر الم مو   براييم نصار  ل يوم الثاني ع   اليوالي.
 19/9/2018قدس برس، 

 
 ات "غالف غزة"عمر حرائق بـبالونات العودة في مست خمسة .01

ا  بغاالف غاازألب بفعااح  ااا را  عمر   فااي موااي19/9/2018 اناادلع  خموااة برا ااق  يااوم اشربعااا  :غاازأل
وقال  الرناأل العبرية الوابعة:    البرا ق اندلع  عره ورو   وبالونا  بارقة أ  ر  م  ق او غزأل.
 ا  بالغاالفب  مشاايرأل  لاا  وقااوو أ اارار ماديااة.عمر أل باي،اااا مواايبالونااا  بارقااة أ  راا  ماا  ق اااو غااز 

 وءور  أ  البرا ق اندلع  في مبي  ويبويوا  بب يراب وبويووفيمب  وأنه ُوي ر ع ي ا وأخمد .
 19/9/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "يديعوت أحرونوت": غزة ستنفجر في وجه "إسرائيل" دون إنذار مسبق .11

     ق او غزأل 19/9/2018 يوم اشربعا   قال  صبيفة يديعو  أبرونو  العبرية ير،مة موق  عوا:
فااي و،ااه ب واارا يحب دو  وااابق  للنف،اااريعاايش فااي ظااروف غايااة فااي الوااو   ويااءا مااا ي،ع ااه عر ااة 

اليصاعيد العا اد ما  ،دياد ب  أفي يرريار لاه    وأ اف المراوح العوورا ل صبيفة ألي ور ليفي  نءار.
،نوبيااة فااي ق اااو غاازأل ي اادف لمماروااة ال ااغ  ل عااودأل لمفاو ااا  الي د ااة بااي  بماااس  لاا  ال،ب ااة ال

ورا يح  ما يدف  البروة ليش،ي  الف و ينيي  ع   الخروج لموا، اا  أوابوعية واح ياوم ،معاة قاره  وا 
  بمصااااار بيااااا  ال بظاااااة اواااااي،اب  لي ديااااادا  الوااااا  ة أوأو اااااح  ال،ااااادار البااااادودا مااااا  الر ااااااوب.

بثا  الي د ة  ولءل  أي  اليصعيد اشخير في غزأل وخ وأل م  بماس ل عودأل الف و ينية  و،مد  مبا
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ل مفاو ا  ل يوصح  ل  ايفاق  وم  ءل  ف يس ينا  ما يمن  م  يديور يءا االبي،ا،اا  لموا، اة 
 عوورية عنيفة بي  ال،انبي   بي  لو وان  بماس غير معنية ب ا في يءا المرب ةب.
 19/9/2018 ،موكالة الرأي الفلسطينية لإلعال

 
 " إلى دمشق300نتنياهو يسعى لعرقلة تسليم "إس  .10

ماا  الموااؤولية عاا   واارا   ااا رأل  ب واارا يحببعاادما أيراا  أ  روواايا ال يباار  : نظياار م، ااي - يااح أبيااه
،را ا  عم ية  يواع  ر ايس الاوزرا  بنياامي  نينياايو  لا   الي،وس وأن ا مصر أل ع   الرد   بخ وا  وا 

ب المي اورأل ورادارا  بديثاة 300أال يوو  بيو يم وورية ب ارياا  صاواريخ ب س ،عح العراه مبدودا  و 
وببوه مصاادر م  عاة فاي ياح أبياه  فال  نينياايو  يعوق برية النشا  ا ورا ي ي في وما  وورية.

  اااه مااا  موواااوو أ  يوااايربح قا اااد وااال  ال،اااو ا وااارا ي ي ليعااارض ع ااا  الاااروس نياااا ج اليبريراااا  
بعاااد  وااارا  ال اااا رأل الروواااية بويثبااا  بو اااو  أ  ،ااايش النظاااام الواااورا ياااو اشولياااة  الياااي أ،ريااا  

 الموؤوح الوبيد ع  يءا الخ  ب.
  المصاااادر    اليبريراااا  ا وااارا ي ية يشاااير  لااا  أ  م  راااي الصاااواريخ الواااورية  وياااي روواااية قالاااو 

   يصارفوا بليمااح الثلثاا -الصن   اليي أ  ر  باي،اا الصواريخ وال اا را  ا وارا ي ية لي اة االثناي  
ويباااوح نينيااايو   االو الااروس ع اا  يااءا اليبريرااا . ويخشاا  نينيااايو وقااادأل  شااديد وب ب ااة وا اابة.

بواواا ة   االق صاافرة اشواا بة الميفااق ع ي ااا بااي  نظااام اشوااد فااي  ال،اايش ا واارا ي ي أ  ياا يي الاارد  
ودأل فااااي دمشااااق ب المو،اااا200وااااورية وبااااي  مووااااوو  وبمو،ب ااااا يرااااوم روواااايا بيبااااديث صااااواريخ ب س 

ب الياااي يعااد مي اااورأل ،اادا وبلموان ااا منااا   ياارا  مراااايل   واارا ي ية فاااي 300ويزويااديا بصااواريخ ب س 
 وما  وورية  ويبديث شبوة الرادارا  الوورية الرا مة. 

ووااا  نينيااايو قااد   ااه ماا  ،مياا  وزرا ااه أال ييفويااوا بو مااة بااوح يااءا البادثااة  وأب غ اام ب نااه يوااع  
 مني   البواوية وال يريد أ  يع  ه شي  في ءل .لمعال،ة المو وو ب

وأو ااح نينيااايو أ   واارا يح معنيااة باا مري  أواواايي  يمااا: بأوال  مواصاا ة الينواايق اشمنااي بااي  روواايا 
ورا يح  الءا ن،ح في من  خوا ر في اشروا  ما  ال ارفي  خالح الوانوا  الاثلث اشخيارأل  وثانياا  وا 

 اليي يدعو  ل  يدمير  ورا يح  ليمرير ول  فيا  لا)بزه هللا(ب.  االويمرار في وبح مباوال   يرا  
 20/9/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 
 



 
 
 
 

 

 16 ص             4741 العدد:             9/20/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

 في سورية "إسرائيل"الطائرة الروسية قد يحد من أنشطة  إسقاط :النائبة كسينيا سفيتلوفا .11
لرووااية فااي وااورية قالاا  النا بااة فااي الونيواا  ا واارا ي ي ووااينيا واافيي وفا باا    واارا   ااا رأل ا :رام هللا

ونر   قناأل روويا الياوم  في أ،وا  وورية. ب ورا يحبموا  االثني  قد يؤدا  ل  ي ييق برية يصرف 
بالبااادث اني اا ب بااي  مووااوو ويااح  أ عاا  النا بااة عاا  باازه بيينوعاااب المنيميااة ل معوااور الصاا يوني 

أثنااا  ي،ااوم فااي وااورية بالخ اا  أبيااه  فيمااا ييع ااق بلواارا  ال ااا رأل الرووااية بنياارا  الاادفاعا  ال،ويااة ال
 بال أوايبعد أ  يواو  يناا  مبااوال  ل باد   وأ ااف  قا  اة:ل  يرا  ا ورا ي ي ع   مبافظة اللءقية. 

 البيوا  الو  ب. م  برية يصرف  ورا يح في وما  وورية  وءل  ويي  ه  ي،اد بح  
ب ع اا  الخاالف الااءا باارز بااي  وأعرباا  النا بااة عاا  أم  ااا فااي أ  بييفااوق المن ااق الواا يم والدب وماوااية

مووااوو ويااح أبيااه وأال ييرا،اا  روواايا عاا  يع ااداي ا الوااابرة بعاادم يزويااد ال،اايش الوااورا بمنظومااا  
 ب ل دفاو ال،وا ع   خ فية البادث الم واوا.300-ب س

 19/9/2018 ،القدس، القدس
 

 وا بإهمال شديدروسية تصرفال على الطائرة الصواريخ السورية ومطلق :التحقيقات اإلسرائيلية .11
  مصاادر م  عاة فاي ياح أبياه    اليبريراا  ا وارا ي ية يشاير  لا  أ  : قالانظير م، ي - يح أبيه

م  ري الصواريخ الوورية  ويي رووية الصن   الياي أ  را  باي،ااا الصاواريخ وال اا را  ا وارا ي ية 
ب واارا يح أ  راا  صااواريخ ا الثلثااا   يصاارفوا بليماااح شااديد وب ب ااة وا اابة. وقالاا :  -لي ااة االثنااي  

لياادمير اشواا بة ا يرانيااة ال،دياادأل اليااي وصاا    لاا  وااورية بغاارض اواايخدام ا  ااد  واارا يح بواواا ة 
)بزه هللا( ال بناني وغيرا م  المي يشيا  ا يرانية. ف  را  وان  م م ناة بيا  اآل  با    وارا يح ال 

 ا. ولءل  زاد  م  نشا  ا في ا. وأقام  يرصف في اللءقية بالءا   بوبه وثافة الو،ود الرووي في
مخاااز  أواا بة وشااواغح لي ااوير اشواا بة الرديمااة ومصااان  أواا بة. وعناادما باادأ  ال ،مااة ا واارا ي ية 

 100( وصااواريخ أ  راا  ماا  البباار اشباايض الميوواا  ع اا  بعااد 16مرااايل  ) ف 4ع ي ااا  بواواا ة 
ن م ب ريراة يو،اا  وعشاوا ية ما  دو  قارا أل وي ومير م  الشا ئ الواورا  قاام الواوريو  بيو،ياه نيارا

دقيراااااة ل خري اااااة. فراااااد واااااا  بلمواااااان م االنيبااااااا بو اااااو   لااااا  ال اااااا رأل الروواااااية الرديماااااة مااااا   اااااراز 
(. فرد وانا  ياءا ال اا رأل ي يار باب   شاديد ويي،اه ل  باو  فاي م اار بميمايم الواقا  ع ا  20) ليوش 

ن ا في اشصح  ا رأل رواه مدنية  ولم يو  ممونا ش وي وميرا ،نوه اللءقية  ويي وبيرأل ،دا   25بعد 
أباادا أال يميزويااا عاا   ااا را   واارا ي ية مراي ااة أو صااواريخ  واارا ي ية ييباار  بواارعة قريبااة ماا  واارعة 

 الصو . ويصرف م اللموؤوح ،ع  م يور و  ال ا رأل الرووية وال يصيبو  أا يدف  ورا ي يب.
 20/9/2018 ،الشرق األوسط، لندن



 
 
 
 

 

 17 ص             4741 العدد:             9/20/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

 
صابة استشها .11  شرق القطاع فجرا   مواطنا   20د طفل برصاص االحتالل شرق رفح وا 

موا نا  ب،رو  مخي فة  ف،ر اليوم  20اويش د  فح في الخاموة عشر م  عمرا  وأصيه : رفح
الخميس  برصاص قوا  االبيلح ا ورا ي ي شرق مدينة رفح ،نوه ق او غزأل  ع   مرربة م  

اد مراو نا  نرل  ع  مويشف  الش يد أبو يووف الن،ار في مدينة وأف الوياج البدودا شرق الر او.
عاما(  م  بي البرازيح في المدينة عره  صابيه 15رفح  باويش اد ال فح مؤم   براييم أبو عيادأل )

برصاصة في الرأس أ  ر ا ع يه قناصة االبيلح ا ورا ي ي خلح يوا،دا في مخيم مويرأل العودأل 
  ل   صابة فييي  ب،رو  ميوو ة.شرق المدينة    افة 

وأصيه وية موا ني  برصاص قوا  االبيلح الميمروزأل خ ف الوواير اليرابية ع   مرربة م  
الوياج البدودا شرق مدينة دير الب ح وو  الر او  خلح موا، ا  اندلع  بي  عشرا  الموا ني  

وما أصيه موا نا  بعد  ي المدينة.وقوا  االبيلح  نر وا ع    ثريا  ل  مويشف  ش دا  اشقص  ف
أ  أ  ق ،نود االبيلح النار صوه م،موعة م  الموا ني  قره موق  بويووفيمب العوورا 
 ا ورا ي ي شماح شرق مدينة خا  يونس ،نوه الر او  ويم نر  ما  ل  مويشف  ناصر في المدينة.

ل دموو في من رة أبو صفية ع   موا نا  بالرصاص البي وباالخيناق بالغاز المويح  12وما أصيه 
مرربة م  الشري  البدودا شرق ب دأل ،باليا شماح الر او  بعيد   لق قوا  االبيلح نيرا  
أو بي ا صوه م،موعا  م  الموا ني  شرق الب دأل  نر وا ع    ثريا  ل  مويشف  ا ندونيوي في 

 ب دأل بي  الييا الم،اورأل ل علج.
ظ ر أمس  ،ثامي  أربعة ش دا  ق وا برصاص قوا  االبيلح ف،ر  ووا  أيالي ق او غزأل شيعوا

 وموا  أوح أمس شرق خا  يونس  وع   مرربة م  معبر بي  بانو  ب يريزب شماح الر او.
 20/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 األقصى بحماية شرطة االحتالل يقتحمونمستوطنون  .11

أمس  المو،د اشقص  وءل  فيما يوم  بيوم الغفرا  الي وداب  وو  اقيبم مويو نو  ي ود  
براوة شر ة االبيلح ا ورا ي ي. وأو ح فراس الدبس  موؤوح العلقا  العامة وا علم بدا رأل 

مويو نا  اقيبموا خلح نصف واعة المو،د اشقص  عبر باه المغاربة  40اشوقاف ا ولمية أ  
يةب  فيما شي  الف و ينيو  في غزأل ،ثامي  أربعة ش دا  اريروا برصاص بنيرا  ببراوة أمنية ب ورا ي 

 االبيلح.



 
 
 
 

 

 18 ص             4741 العدد:             9/20/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

وانيشر  قوا  االبيلح الخاصة والشر ة في وابا  اشقص  قبح فيح باه المغاربة واقيباما  
المويو ني  ل مو،د  فيما يوا،د  عناصر الشر ة ع   أبواه اشقص  وبرر  يويا  المص ي  

   ل م بالدخوح.قبح الوما
ومنع  شر ة االبيلح ر يوة شعبة الباروا  في المو،د اشقص   زينا  أبو صبيح م  دخوح 

 المو،د  وو  مي ا اويدعا  ل يبريق مع ا اليوم الخميس في مروز شر ة الرش ة بالردس المبي ة.
ويم نرح أبديم واقيبم ،نود االبيلح  منزال  في مدينة الخ يح  واعيدوا بال ره ع   واونيه  

ل مويشف  لي ري العلج. وأفاد  مصادر مب ية أ  الموا   شاير أبو صبيح قد يم نر ه  ل  
مويشف  الخ يح البوومي لي ري العلج بعد  صابيه بودما  ور وض ع    ثر يعر ه ل  ره 

الرديمة  منزح غاله أبو صبيح الوا   في بي قي و  بالب دأل vالمبر  م  قبح ،نود االبيلح الءي  
م  مدينة الخ يح  وما اعيدوا بال ره ع    براييم أبو صبيح. وأ اف  المصادر  أ  ،نود 

 االبيلح قاموا بيفييش المنزح يفييشا  دقيرا  وب  موا الوثير م  مبيويايه.
 20/9/2018، الخليج، الشارقة

 
 الفلسطينيين حاملي "وثيقة السفر" إجراء سعودي ضد   "شاهد": .11

لمؤووة الف و ينية لبروق ا نوا  مبمود بنفي    الو  ا  الوعودية ايخء   ،را  قاح مدير ا
ير ي بعدم منح ي شيرا  البج والعمرأل لل، ي  الف و ينيي  الءي  ال يبم و  ووث وثيرة وفر  وما 

وأو ح بنفي أ  الو  ا  الوعودية أب غ   قرر  عدم ي،ديد  قاما  المو،ودي  من م في المم وة.
عدأل ُيعن  بينظيم البج والعمرأل في لبنا  بعدم قبوح وفر أا ال،ئ ف و يني يبمح بوثيرة  موايه

وأ اف في بديث م  ال،زيرأل أ  اليعميم ي  ه م  الف و يني الءا يود اليو،ه  وفرب  ل  المم وة.
وقاح  نه لم يصدر بيا  رومي ب ءا  ل وعودية أ  يوو  لديه ،واز وفر وليس بوثيرة وفرب.

 ص   نما يي بفر  يع يما  عبر ال ايف ل موايه المعيمدأل الميع رة بالبج والعمرألب.الخصو 
وبنا  ع   اليعميم الشفوا  لم يربح الموايه   با  العمرأل شا ف و يني يبمح بوثيرة وفرب فر   

وأ اف أ  خ فيا  اليعميم غير معروفة  ولم يي ح ما  ءا وا  ب ،را  شو يا أم  ببوه يعبيرا.
 وياوية.. ال ندرا لماءا؟ب. مو لة

وشدد بنفي ع   أ  لدث المؤووة الف و ينية لبروق ا نوا  مع وما  مؤودأل ع  قرار المن  
الوعودا  وع  عدم ي،ديد  قاما  الل، ي  الف و ينيي  المريمي  في المم وة  وعدم قبوح   باي م 

وث و ع م الرانوني؟ وما مويرب  م ويوا ح بويف وُيو ما لم يبم وا ،واز وفر بدح بوثيرة الوفرب.
: ببريرة ال ندرا. يءا مخا ر وبيرأل ،دا ويبياج  ل  يدخح عا،ح ليعديح يءا وظروف م؟ب  م،يبا  
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ورأث أ  بل ءا اشمر مخا ر عدأل  خصوصا ل مروز الرانوني لل، ي  الف و ينيي  في  الررارب.
 الدينيةب.الوعودية  ف ل ع  عدم الوما  ل ؤال  بمماروة شعا ريم 

 19/9/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 من خطورة ما يجرى في القدس المفتي يوجه رسائل لألمتين العربية واإلسالمية محذرا   .11
دعا المفيي العام ل ردس والديار الف و ينية  خ يه المو،د اشقص  الشيخ مبمد بوي   : الردس

ح  لي ا  ل يصدا للبيلح ومويو نيه  وح م  يوي ي  الوصوح  ل  الردس المبي ة  أ  يشد الربا
وقاح المفيي العام في بيا  صبفي يوم اشربعا      اقيبام  الءي  يويبيبو  المو،د اشقص .

و  ا  االبيلح ومويو ني ا ل مو،د اشقص  المبار   وم ا،مة مدير شؤونه وموظفيه وبر اوه 
 وودنيه  ما يو  ال يعبير ع  وياوة عدوانية باقدأل.

ر م  عواقه يءا االني اوا   اليي ينءر بشرارأل بره دينية قد يدمر المن رة برمي ا  مؤودا  أ  وبء
المو،د اشقص  بق خالص ل مو مي   وال يبق لو  ا  االبيلح اليدخح في شؤونه  وال العمح 
ع    فراغه م  روادا   وماح وي ري ا ع يه  م  خلح مو وح الي ويد الءا يوي دف الردس 

مو،د اشقص  وفرض اشمر الواق  بغ روة الروأل وال،برو   اليي ازداد  وييري ا في اآلونة وال
وناشد ال ي ا  والمؤووا  المب ية والدولية  وع   رأو ا منظمة اليونووو   اشخيرأل بشوح م بوظ.

ردوا  واشميي  العربية وا ولمية والعالم أ،م   العمح ع   بماية المو،د اشقص  المبار  والم
الف و ينية  واليدخح الفورا والوري  لوقف االعيدا ا  الميزايدأل ع   المو،د اشقص  المبار  

 وبراوه والمراب ي  فيه.
 19/9/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 كيةيوالقرارات األمر  "األونروا"سياسة  يتظاهرون ضد   ألفا   13غزة:  .11

ألفا م  موظفي ووالة )اشونروا( يوم اشربعا   أمام مرر  13أوثر م  يظاير : ووواال  48عره 
الووالة في مدينة غزأل  وما أع   ا  راه الشامح ا ثني  الرادم  وءل  ابي،ا،ا ع   وياوا  

 اشونروا ببق الل، ي  والموظفي   ورف ا ل ررارا  اشميروية ببق الووالة.
ير الموباح  المفوض العام ل ووالة أ  يرف عند موؤوليايه  ودعا ر يس ايباد موظفي اشونروا  أم
 وأ  ييدخح بورعة ع   قاعدأل الشراوة.
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وما  اله المفوض العام ل ووالة باليدخح الفورا لبح اشزمة  و اله الر يس الف و يني  مبمود 
لبق عباس  أي ا اليدخح لبح أزمة موظفي اشونروا  والبوومة بغزأل أ  ي خء دوريا  براق ا

 شصبابه.
وبءر ايباد الموظفي  اشونروا م  االويمرار بوياوة المواس ببروق الموظفي   مؤودا أ  ايباد 
الموظفي  ع  ق يواص ه م   دارأل الووالة بعد  خلل ا بااليفاق م  االيباد بيث أب غ االيباد  دارأل 

 وح/ ديومبر لون ا لم يوي،ه.الووالة ،ايزييه ليرديم يبرعا  لي،اوز اشزمة بي  ن اية وانو  اش
وأود أ  االيباد قدم ووا ا  لبح اشزمة  وعدم المواس ب ا م  البروق  ووافق االيباد ع   

مؤيمرا   3 خراج الموظفي  المعيصمي   م  ، ود الووا ة  و اله االيباد بالدعم واليمويح في 
 ندا  وياوية.وابرة )نيويور  وروما والرايرأل( واشمر ليس أزمة مالية بح ش،

بالة عدد من م ال   وأود الموظفو  الم ددو  بالفصح أ  قرارا  اشونروا بش   فصح الموظفي  وا 
 اليراعد قرار  عدام آلالف اشور الميع رة ب ءا الوظيفة.

وع   ص ة  أع   ايباد موظفي اشونروا ا  راه الشامح في وح مؤووا  الووالة في ق او غزأل 
 .يوم ا ثني  المربح

،ا  ابي،ا،ا  ع   ينصح  دارأل اشونروا م   ا  راهوقال  نا بة ر يس االيباد  آماح الب ش     
االيفاق الءا يوص    ليه م  االيباد بش   اوييعاه موظفي ببرنامج ال وار ب الءي  ،رث فص  م 

 موظفا . 950م   رف ا دارأل وعدديم 
 19/9/2018، 48عرب 

 

 ني يشجع االحتالل على استهداف األقصىكمال الخطيب: التنسيق األم .11
وصف الشيخ وماح الخ يه  الريادا الف و يني داخح اشرا ي المبي ة منء عام : الردس المبي ة

  ما يمر به المو،د اشقص  المبار  في يءا اشيام بالو   العصيه  مشددا  ع   أ  1948
لخ يه في مراب ة م  بالمروز وقاح ا الينويق اشمني ش،  االبيلح ع   اوي داف المو،د.

الف و يني لإلعلمب: ما يش دا المو،د اشقص  أمر غير موبوق في ظح زيادأل وقابة االبيلح 
 ويماديه في اوي داف المو،د  وو  بالة اللمباالأل م  الدوح العربية وا ولمية.

ل  أ  قوا  االبيلح    1948وأشار نا ه ر يس البروة ا ولمية داخح اشرا ي المبي ة منء عام 
اويغ   بيءا الواق  العربي وا ولمي والف و يني لألوفب  منب ا أن ا أدرو  الو   ا ق يمي 
وبالة النفاق الدولية اليي يميح باي،اا مواندأل ب ورا يحب والوقوف  ل  ،انب ا  ثم بالة االنروام 

ح با ورا ي يب لمزيد م  الف و يني والينويق اشمني لألوف وح يءا الظروف ش،ع  االبيل
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وشدد ع   أ  الص ف الص يوني وا معا  في اوي داف  خ وايه باي،اا المو،د اشقص  المبار .
 المو،د اشقص  وي،عح المشروو الص يوني يخرج م  الياريخ    شا  هللا قريبا .
لم ينس الردس أبدا   وانيرد بالة بالصم  المريه الراينةب اليي ي ف مد  ال فة الغربية؛ مردرا  أن ا

وأ اف بينا ويو،ح الياريخ أ  ، ازا  ولو  يبدو أ  الينويق اشمني يو الءا يمن  ءل   وفق قوله.
أمنيا ف و ينيا بدال م  أ  يوو  مدافعا ع  شعبه والمو،د اشقص  المبار   يو اآل  ،ز  م  

 الخن،ر الءا ي ع  في الظ رب.
ما ي،رث في اشقص  ميوا ل: بيح نووا أ  المو،د اشقص   وندد بالصم  العربي وا ولمي  زا 

المبار  شريق المو،د البرام والمو،د النبوا الشريف  والردس شريرة موة والمدينة؟ ويف ل ؤال  أ  
يومبوا شنفو م في يءا الظرف العصيه أ  يصميوا ع   ما يبدث في المو،د اشقص  م  

نينيايو يروح  نه مءيوح ،دا م  ب،م اليواصح ما بي  بيح اعيدا ا  واقيباما  وي ويد؛ ما ،عح 
ودعا اشرد  صاببة الوالية والرعاية ل مردوا  في الردس المبي ة  وفي  أبيهب وبعض الدوح العربية.

مردمي ا المو،د اشقص  المبار   ل  يبري  الرأا العام العربي وا ولمي والعالمي لينيصر 
دس ويف ح المؤامرا  واالعيدا ا  واالني اوا  با ورا ي يةب  م البا ل مو،د اشقص  المبار  والر

 بوبه وفيرا م  يح أبيه؛ ابي،ا،ا ع   االعيدا ا  المباشرأل ع   المو،د اشقص .
 19/9/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في الضفة مقارنة بالعام الماضي 3مرات في القدس و 5االستيطان تضاعف "السالم اآلن":  .11

يح أبيه: وشف  بروة بولم اآل ب  في يررير ل ا بوح االويي ا  الي ودا في ال فة الغربية  ع  
أ  بوومة اليمي  االويي اني بر اوة بنيامي  نينيايو   اعف  ثلث مرا  عدد البيو  االويي انية 

وأ    2017وبدأل في ونة  6,742 ل   2016وبدأل وونية في ونة  2,629في الونة الما ية  م  
  و ع  مشروعا  وخ   بنا  2018وييرأل البنا  البالية  يدح ع   أنه في الرب  اشوح م  ونة 

 لم اعفة عدد الوبدا  الوونية وب  مرا  مرارنة بالونة الوابرة.
و،ا  في يررير بولم اآل ب  ويي بروة  ورا ي ية يرصد الي ور االويي اني في المنا ق المبي ة 

م  ع   أواس مبدأ بدوليي  لشعبي ب  وييعرض بوبه ءل  لملبرا  م  ويوافح م  أ،ح الول
البوومة ونشي ي اليمي  المي رف     وييرأل البنا  في الردس  ي اعف  نبو خمس مرا   م  

. وأود اليررير أنه في زم  بوومة 2018وبدا  في ونة  603 ل   2017وبدأل في ونة  130
آالف وبدأل. وبوه  10في الردس الشرقية المبي ة نبو نينيايو  ب غ عدد الوبدا  اليي بني  

ح وم يار شي 4.5(  اويثمر   ورا يح في الردس الشرقية نبو 2018- 2017موازنة الونة اشخيرأل )
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 %13م يار لألبيا  الي ودية االويي انية و 3.9من ا  أا نبو  %87ح(  وشي 3.6)الدوالر يواوا 
الووا  العره والي ود ييواوث يرريبا في الردس الشرقية فر  لألبيا  الف و ينية  م  أ  عدد 

 المبي ة.
م  اشرا ي اليي وي ر  ع ي ا  ورا يح ويعيبريا  %99.8وقال  البروة ا ورا ي ية في يرريريا     

بأرا ي دولةب  وأغ ب ا أراض خاصة  لو  أصباب ا غا بو  ومغيبو  ال يومح  ورا يح بعودي م  قد 
دونما فر    1625ألف دونم  بينما خصص ل ف و ينيي   674وموابي ا  أع ي  ل مويو نا 

غالبيي ا أع ي  لف و ينيي  يعوي ا ل م ع  أرا ي م الخاصة اليي منب  ل مويو نا . وع   
دونما في  وابي أبو ديس قره مزابح  360وبيح المثاح  أراض أع ي  ل بدو الءي  يم يربي  م )

دونما ليو ي   260بعد  رديم م  أرا ي م ،نوبي شرق الردس  والردس  ليو ي  عره ال، الي  
دونما خصص  لبروة مياا في  ولورم  والبرية لألغراض  117عره الرشايدأل في غور اشرد (  و

 الزراعية.
المعروف أ  موابة ما صار يوم  بأرا ي الدولةب في ال فة الغربية  وفرا لألنظمة ا ورا ي ية  

  في المن رة بجب وبديا )ويي المن رة اليي بري  يب  الوي رأل ا ورا ي ية م يو  دونم 1.4يب غ 
 ونة(. 25الوام ة وفرا اليفاقيا  أوو و قبح 

وقال  بروة بولم اآل ب  في يرريريا يعريبا ع   يءا اليرويم: ب ورا يح يخصص اشرا ي ل ي ود 
  أبعاد قيمية واويرايي،ية ل ءا بشوح من ،ي   م  وياوة ال يمو  يوميي ا ووث أبري ايد. وينا

الوياوة   ء    اشرض يعيبر م  أيم الموارد المعيشية  ويف يح شعه ع   بواه شعه آخر يو 
 2,935,365م  الموا ني  في ال فة يم ف و ينيو  ) %88م  أيم وما  اشبري ايد  خصوصا أ  

شمح المويو ني  في الردس مويو   ال ي 300ألفا و 399مويو نو  ي ود ) %12.3نومة(  مرابح 
 الشرقية المبي ة(ب.

عاما   51وقاح نا ق ب وا  البروة     يءا الوياوة قا مة في  ورا يح منء ابيلل ا قبح أوثر م  
ولو  وييرأل االويي ا  يزيد بشوح ،نوني في الونة اشخيرأل  منء أ  بدأ   دارأل الر يس اشميروي  

شروعا  االويي انية  ويوقف  ع  ن ج ا دارا  اشميروية دونالد يرمه  يظ ر قبوال صاميا ل م
 الوابرة  اليي وان  ينيرد ويبءر وي غي  في بعض اشبيا   مشاري  اويي انية معينة.

 20/9/2018، لندن، الشرق األوسط
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 قدورة فارس: االحتالل يتخبط بقراراته بشأن األسرى .10
اشوير قدورأل فارس:    بوومة االبيلح  قاح ر يس نادا: خ ر عبد العاح -غزأل   رام هللا

وأ اف فارس  في يصريح  ا ورا ي ي ييخب  برراراي ا بش   اشورث الف و ينيي  في و،ون ا.
لصبيفة بف و ي ب  أمس     بوومة االبيلح بيباور نفو ا  فييخء قرارا  وي غي ا  لون ا ال يع م 

 أن ا ييبدث شعبا  قويا  ييمو  ببروقه ون الهب.
ووان  صبيفة بيديعو  أبرونو ب العبرية وشف  ع  عزم ،يش االبيلح يشويح ل،نة ل نظر في 

   با  بو،نا  أمنيي ب ير و  فيرا  بالو،  المؤبد م  أ،ح يبديد مبوومياي م.
وياب : ببالفعح وان  يوصيا  ل،يش االبيلح بيشويح يءا ال ،نة ويرأو ا قاضٍّ عوورا ليرديم 

 لعوورا في وح من رةب.اليوصيا  ل باوم ا
وأو ح أ  ال دف م  يءا ال ،نة يبديد بوم المؤبد لبعض اشورث الف و ينيي  وليس وما نشريه 

وعد  مرير  ،يش االبيلح  شو يا  ليس  ووا ح ا علم العبرية أنه ليخفيض المبوومية ع  اشورث.
وأشار  ل  أ  ينا  ل،نة  ورا ي ية ينظر في   ه اشورث  أوثر  مؤودا أنه ل  يويفيد اشورث منه.

 م  بودا ما ال يروم ال ،نة بيبديد اشبوام ل ميردمي ب.1948م  ووا  اشرا ي المبي ة عام 
 19/9/2018، فلسطين أون الين

 
 15 األسيرات يرفضَن الخروج لـ"الفورة" لليوم الـ .11

فض الخروج ل فورأل  ل يوم الخامس عشر ع   يواصح اشويرا  في معيرح بيشارو ب ر : رام هللا
اليوالي؛ ابي،ا،ا  ع   واميرا  المراقبة  اليي قام   دارأل المعيرح بيشغي  ا  بعد زيارأل بل،نة وبه 

  ن،ازا  اشورثب له في الخامس م  الش ر ال،ارا.
أ  ييم وبي ن  اشويرا  خلح زيارأل مبامي نادا اشوير ل    أ  مص بة الو،و  عر   ع ي   

يشغيح الواميرا  بشوح دا م  وأ  ييم الر،وو  لي ا فر  في بالة و،ود ببدث أمنيب  أو  غلق ا لمدأل 
 واعيي  يوميا  وم  ثم  عادأل يشغي  ا   ال أن   رف   ءل  ق عيا .

وأو ح المبامي أنه وا  قد يم  يغ ية الواميرا  قبح عد أل ونوا  بعد ابي،اج اشويرا  في بينه  
أ  ا دارأل عاود  يشغي  ا بعد زيارأل ال ،نة اليي شو   ا وزير أم  االبيلح الداخ ي ، عاد أردا    ال  

( أويرأل يربع  في 32يشار  ل  أ  ) واليي وان  أول   ،را اي ا مصادرأل آالف الويه م  اشورث.
 ( في معيرح بالدامو ب.20معيرح بيشارو ب    افة  ل  )

 19/9/2018، فلسطين أون الين
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 15 "الخان األحمر" لليوم الـ تواصل االعتصام في .11
يواصح ووا  قرية بالخا  اشبمرب في الردس المبي ة  ومي امنو  مب يو  ودوليو   : اشنا وح

وقاح منوق  ع   اليوالي  رف َا لررار يدم ا ويربيح ووان ا. 15االعيصام المفيو  في ا ل يوم الا 
ي ة مراومة ال،دار واالويي ا  عبد هللا أبو ربمة     وفود م  بم ة بأنرءوا الخا  اشبمرب في ي

مخي ف الوزارا  البوومية  عدا ع  وفد برلماني م  االيباد اشوروبي ويؤم يوم اشربعا  خيمة 
في ي ويد وا ح ع   يعاظم الي ام  م  أيالي الررية  ورف ا  لمخ  ا   والي ام  ا وناد 

شار  ل  أ  الم ا  يبييو  في خيمة ا وناد  بيث يم ي مي  الفراش وأ االبيلح بي ،ير موا ني ا.
واشغ ية وال عام  مؤودا  أ  البرا  ميواصح لبي  يرا،  و  ا  االبيلح ع  وياوي ا في 

 الي ،ير وال دم.
 19/9/2018، فلسطين أون الين

 
 المنظمات األهلية تطالب بحلول جذرية ألزمات غزة األساسية .11

وة المنظما  اشي ية  اش راف الموؤولة  بو   ب وح ،ءرية شزما  غزأل  الب  شب: غزأل
اشواوية  وخاصة أزميي ال اقة والمياا والعمح ع   اليفادا م  المخا ر الميريبة ع   واق  البياأل 

وبءر  الشبوة م  اليداعيا  الخ يرأل شزمة ال اقة في غزأل ع   واق  البياأل  الصبية والبي ية.
 ي ية  في ظح اقيراه فصح الشيا  وابيماال  غرق بعض اشبيا  وال رقا .الصبية والب

،ا  ءل   خلح ال،ولة الميدانية اليي نظم ا الر او الزراعي في شبوة المنظما  اشي ية الف و ينية 
  ل  مب ة معال،ة الصرف الصبي في من رة وادا غزأل ومب ة يب ية مياا الببر بدير الب ح  يوم

شاروة ممث ي  ع  منظما  أي ية ودولية وخبرا  وا علميي  لل لو ع   اليداعيا    بماشربعا 
 الخ يرأل لنرص الوقود ع   ق او المياا.

وأود مدير شبوة المنظما  اشي ية أم،د الشوا أ  يءا ال،ولة ،ا   ليو ي  ال و  ع   الي ثير 
 الخ ير شزمة نرص الوقود ع   مخي ف الر اعا .

 19/9/2018، ينفلسطين أون ال
 

      واعتصام وعائلة السعدي تطالب بالعدالة إضرابعين الحلوة:  .11
عاما  شح مخي ف مرافق البياأل فيه اوينوارا    راباش د مخيم عي  الب وأل : صيدا –رأف  نعيم 

الو  ا    ل المخيم الشاه ييثم الوعدا ول م البة بي ويم قاي ه  أبنا  أبدببياأل  أود ل ،ريمة اليي 
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ل بنانية بيث يرفض عا  يه دف  ،ثمانه بي  يو يم ال،اني والم  وه ل و  ا  ال بنانية ب مبمد ا
 عرقوه ب. أبوبلح 

  قفاحواويمر  الخدمايية ب ومؤوواي ا اشونروامدارس ووالة ب  قفاح اشربعا  يوم   راهوفيما مدد 
،ولة ي ثرا بباح البءر واليرقه بينما ش د ووق الخ ار بروة خ أبواب ا معظم المؤووا  الي،ارية 

المخيم اعيصاما و ميا عند مفيرق  أبنا نفء العشرا  م    ار اليي يش ديا المخيم ويبوبا شا 
و الب   الرايح.بي  ي با في الشارو الفوقاني ل مخيم موينوري  ال،ريمة وم،ددي  الم البة بيو يم 

فيما وان  و ما  لعدد م  ممث ي  ومباوبيه  م عا  ة المغدور الوعدا بالعدالة عبر يو يم قايح ابن
المخيم في العيش ب ما  وع   وبدي م  أبنا ع   بق  أود ال ،ا  الشعبية ول،ا  اشبيا  

 أي ه.وولمة  ب م والعبث  أمنيةيويرا    ل مباوال  ل،را  أيةوي امن م في موا، ة 
 19/9/2018، المستقبل، بيروت

 
 ل أمام مشفى ناصر بالقاهرةجرحى غزة ُيعانون من التجاه .11

يعاني عدد م  ال،رب  الف و ينيي  م  ي،اي  م ومنعم م  دخوح مشف  مع د ناصر : الرايرأل
 ال بي في العاصمة المصرية الرايرأل  اشمر الءا يوبه بيديور بالي م ووص ويم شو او مزرية.

و  اشرض وي يبفو  الوما  وءور ا علمي واير مرداد أ  ،رب  ف و ينيي  منء ثلثة أيام يفيرش
أمام بوابا  مشف  ناصر الءا يرفض اويربال م ع   الرغم م  بصول م ع   يبوي ة  بية رومية 

 ويغ ية مالية م  الو  ة الف و ينية.
وأود مرداد الءا زار ال،رب  الف و ينيي  أن م يعيشو  معاناأل  نوانية وظروف صعبة ل غاية نيي،ة 

 ر و  ل ا وعدم  دخال م ل علج بي  واعا  موا  اليوم اشربعا .وياوة ا يماح اليي ييع
 19/9/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "األونروا: سأبحث في نيويورك الملف الفلسطيني ودعم "األردنيالعاهل  .11

 انه وي يري عددا  م  قادأل الدوح ورؤوا  الوفود اشردنيقاح العايح  :منير عبد الربم  - ا عم  
المشاروة في ا،يماعا  ال،معية العامة لألمم الميبدأل في نيويور   وويببث مع م الر ايا اليي ي م 
اشرد  ومصالبه  والر ية الف و ينية ودعم ووالة اشمم الميبدأل  غاثة ويشغيح الل، ي  

 نيي اشرد،ا   يصريبا  الم   يءا خلح لرا ه م، س نرابة الصبفيي   الف و ينيي  )أونروا(.
 .اشربعا اليوم 

 19/9/2018، القدس، القدس
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لغاء  نصرهللا: هل من مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني شطب حق   .11  ؟"األونروا"العودة وا 

م   ةيعمح ع   من  ووري ب ورا يحب  أ  اشربعا  هللا  يوم أود اشمي  العام لبزه هللا بو  نصر
أيداف  ةل  أنه بليس صبيبا  أ  ما يرصف في وورياميل  قدرا  صاروخية يردع ا  مشيرا   

بي  بعد  ةأو بة لبزه هللاب. وفي و ميه في ال ي ة الياوعة م  عاشورا   قاح: بباقو  في ووري
 اليوويا ب  م يفا  في الوق  ءايه أ  بالبرا  مريب  بالبا،ة وموافرة الريادأل الووريةب.

انعواوا  ع   لبنا  وبصفرة الرر ب اليي يريد  ما ي،را في ف و ي  له وشدد نصر هللا ع   أ 
الباوم   مشيرا   ل  أ  يروية ويعزيز  ورا يح في المن رة يح يي م  مص بة الشعه ال بناني؟

يح م  مص بة يو ح نصر هللا البريري في بعض الدوح العربية وا ولمية يو الوفير اشمريوي  و 
لغا  اشونروا؟الشعبي  ال بناني والف و يني ش ه بق العود  أل وا 

 19/9/2018، األخبار، بيروت

 
 تركيا: "إسرائيل" تعمل على تخريب الجو اإليجابي التفاق إدلب .11

أراد   ةقاح مويشار الر يس اليروي ياوي  أق اا     ب ورا يحب ب ،وم ا ع   ووري: وواال 
ير بويي  واليروي ر،ه يخريه ال،و ا ي،ابي اليفاق  دله الءا يوصح  ليه الر يوا  الرووي فلديم

  يه أردوغا   وفق ما أورد موق  بروويا اليومب.
وأ اف أق اا في يصريح لووالة أنبا  رووية: بااليفاق الءا يوص    ليه روويا ويرويا بوح  دله 
يعيبر ايفاقا  ياريخيا  واعدا   بلح الولم في المن رة  وا عادأل بنا  ووريا ع   أواس و مي  وفرا  

 نوا ب. وياب : بشوح مرأل يريره ووريا م  الولم بعد بره اويمر  نبو ثماني ونوا   لبروق ا
 عاش خلل ا الشعه الوورا م واأل وبيرأل وا  ر لمغادرأل بلدا ع    ثرياب.

وزعزعة اويرراريا يو م  أولويا  ب ورا يحب بغض النظر عم   ةواوي رد قا ل : ب  عاف ووري
وأ اف: ب   يصريبا  روويا اليي ،ا   ع   خ فية  ورا   أو غيراب. يبوم ا  ووا  أوا  اشود 

 ا ري ا وان  بموان ا ومبرة  ففي ن اية الم اف يم  ورا   ا ري ا بشوح م،بف والدراوا  اليرنية 
 والفنية أظ ر  بشوح وا ح أ  ال ا رأل الرووية يب م  نيي،ة اويفزازا  م   ورا يحب. 
 20/9/2018، الخليج، الشارقة
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   أبو الغيط ُيحذر من خطورة األوضاع في األراضي الفلسطينية .11
بءر اشمي  العام ل،امعة الدوح العربية أبمد أبو الغي   م  انزالق اشو او في  :وفا -الرايرأل

 اشرا ي الف و ينية المبي ة  ل  مزيد م  اليديور خلح الفيرأل المرب ة.
      المؤشرا  البالية يدعو ل ر ق واالنزعاج  ويمثح وقاح  في يصريبا  صبفية  اليوم اشربعا

،رس  نءار ل ،مي  ب رورأل يغيير الموار البالي الءا ال يويفي ببرما  الف و ينيي  م  أا أفق 
وياوي في المويربح   نما يزيد ع   ءل  و ع م يب   غو  غير موبوقة  ووا  ع   المويوث 

 ي  الووا  في ال فة وغزأل المبي يي .الوياوي أو مويوث البياأل اليومية لملي
انف،ار اشو او في ف و ي  ل  يوو  في مص بة أا  رف  وأ  ثمة موؤولية ع    أ وأ اف 

الم،يم  الدولي لمن  يديور اشو او أوثر م  ءل   مبمل الواليا  الميبدأل الموؤولية ع  خ ق 
  يرود  ليه يءا الو   م  يبعا  يءا البالة م  الغ ه والي س لدث الف و ينيي   وما ُيمو  أ

 بالغة الو بية ع   االويررار في المن رة.
ا دارأل اشمريوية ُيمارس  غو ا غير موبوقة ع   ال رف اش عف في يءا  أ وياب  أبو الغي  ب

النزاو  وليس مف وما ويف ُيمو  أ  يرود مثح يءا الن ج  ل  الولم في آخر اشمر  الواق  أنه يبعدنا 
 ع  بح الدوليي   ويؤدا  ل  يعزيز اليشدد وا  عاف االعيداحب. أوثر

 19/9/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 المسؤولية "إسرائيل"األسد يعزي بوتين في قتلى الطائرة الروسية ويحمل  .10
 ا رأل   ورا بم ح الر يس الوورا بشار اشود ليح اشربعا   ورا يح الموؤولية ع   :دمشق ا أ ف ه

ة قبالة الووابح الوورية  بعدما اوي دفي ا الدفاعا  ال،وية الوورية ع   ريق الخ   خلح رووي
 عووريا  وانوا ع   مين ا. 15  ما يوب ه بمريح  ورا ي يةيصدي  ا ل ربا  

وقاح اشود في برقية يعزية و،   ا  ل  نظيرا الرووي فلديمير بويي  ونر   م مون ا ووالة اشنبا  
 رومية بواناب     بيءا البادثة المؤوفة يي نيي،ة ل ص ف والعربدأل ا ورا ي ية المع ودألب.الوورية ال

 19/9/2018، رأي اليوم، لندن
 

: تل أبيب ُتساِعد دول الخليج أمنيا   .11 ة مركز أبحاث األمن القومي    وتُدر ب قو اتها الخاص 
ورا يح ال ُيمونه  يي،يةواالويرابيواوق المصالح اليوييوي ة  زيير أندراوس: -الناصرأل  بي  الوعودية وا 

ح لعلقا ٍّ دب وماوي ةٍّ وام ةٍّ وع ني ةٍّ  بح  ل  يعزيز  في الوق  الراي  الدف  لإلعل  ع  اليوص 
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اليفايما  الوري ة بين ما ومواص ة الينويق الورا  بي  الرياض ويح أبيهب  يءا ما خُ ص   ليه 
.دراوة ،ديدأل أعد يا مروز أبباث اشم  ال  رومي  ا ورا ي ي 

ورأ  الدراوة أ   العدا  الُمشير  لوح  م  يح أبيه والرياض  يرا  وما أوميه اليمد د الشيعي  في 
الشرق اشوو   ُيشو ل  ُمبفز ا وبير ا ليوثيق العلقا  الابوري ةب بين ما  الفية  في الوق  عينه  ل  أن ه 

بي  الدوليي    ال  أ   المصالح الُمشيروة بين ما  أد   في برغم عدم و،ود علقا ٍّ دب وماوي ةٍّ عاديةٍّ 
اآلونة اشخيرأل  ل  يرارهٍّ وبيرٍّ بين ما  وع   الرغم م  أ   الوعودية يشير  اليرد م في المفاو ا  
بي  ا ورا ي يي  والف و ينيي  ليبوي  علقاي ا م  الدولة العبري ة  فل   ينا  بونا  شاوع ا بي  و،ود 

دب وماوي ة وام ة وبي  الر يعة اليام ة بي  الدوليي   اشمر الءا يمنب ما الفرصة ل عمح علقا  
 ووية  بعيد ا ع  اشنظار  وما قال  الدراوة.

ع   وثا ق )ويوي يوس( يؤو د أن ه بي  الرياض ويح أبيه ي،را بوار  اال لوالدراوة لفي   ل  أ   
ية   ل  أ   الوثا ق أثبي  أ   العديد م  الشروا  ا ورا ي ي ة ورا  وميواصح في الر ية ا يراني ة  الف

ة ويزويديا  يروم بمواعدأل الدوح الخ ي،ي ة في االويشارأل اشمني ة  وفي يدريه الروا  الخاص 
 بمنظوما ٍّ يونولو،ي ةٍّ ميرد مةٍّ  علوأل  ع   لرا ا ٍّ وري ةٍّ ومويمرأل بي  موؤولي  وبار م  ال رفي .

  الدراوة  أ    ورا يح قام  بي يي  وياوة يصدير اشو بة  ل  دوح الخ يج  وما يبي    زاد
با  افة  ل  يخفيف معار ي ا ليزويد واشن   بالول  لدوح الخ يج  وءل  في روالةٍّ وا بةٍّ ل ءا 
ا ع  الي ديد  وما أ    ورا يح ييمي   ببري ة في بي  مني،اي ا في  الدوح أن ه با موا  اليعاو  عو  

 دوح الخ يج  شري ة أال  ُيويه ع ي ا أن  ا ُصن ع  في الدولة العبري ة.
ونوي  الدراوة  ل  أن ه ببوه الرواية الوعودية ودوح الخ يج اشخرث  فل   العلقا  الدب وماوي ة 
الع نية م   ورا يح في الوق  الراي  ويوو  نيا ، ا و بية أوثر بوثير م   ي،ابياي ا  ءل  أ   دوح 

 يج ييمي   اآل  بالعلقا  الوري ة م   ورا يح  دو  أْ  ي  ر لدف  الفايورأل ل رأا العام العربي   الخ
الءا يرفض الي بي  م  الدولة العبري ة  ءل  أ   الرأا العام العربي  يرفض اآل  أا  نوو م  العلقا  

 ا أْ  يبري العلقا  م  م   ورا يح  وما أ   يءا اشمر ينوبه ع    ورا يح  شن ه م  اشف ح ل
الوعودية وباقي دوح الخ يج وري ة وغير رومي ة ش   يءا الدوح الر،عي ة ال يبيرم بروق ا نوا  وال 

 .ب ورا يحابييماش  وياوي ا الداخ ي ة م  الريم الديمررا ي ة ل
 19/9/2018، رأي اليوم، لندن
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 القدس مستمر كما في السابقي شرقتؤكد أن عمل قنصليتها في  "الخارجية األمريكية" .11
 الثلثااااا   أواااد  النا راااة باواااام وزارأل الخار،ياااة اشمريوياااة يياااءر نااااور  :واااعيد عريراااا  - واشااان  

فاي  شاارأل   الردس الشرقية يعمح وما وان  ع يه دا ما  شرقي   أ  الرنص ية اشمريوية في 18/9/2018
 .14/5/2018 فياشمريوية ل ردس   ل  عدم يغير موؤولياي ا أو صلبيي ا منء نرح الوفارأل

ووااا  قااد أشااي  يااوم الثلثااا  الما ااي أ  وزارأل الخار،يااة اشمريويااة فر اا  قيااود ،دياادأل ع اا   ااالبي 
الي شااايرا  الف واااا ينيي   بماااا  فااااي م الشخصاااايا  الرواااامية  يري ااااي  ،اااارا  يرااااديم   بااااا  الي شاااايرا  

 دس المبي ة.وميابعة ا ،را ا  المنا ة عبر الوفارأل اشمريوية في الر
وأود  ناور  أ  الرنصح اشمريوي العام ال،دياد فاي شارقي الرادس الوايدأل وااري  واواايارا و واقم اا 

 ف و ينيي . موؤولي ع   ايصاح مويمر م  
م يااو  دوالر عاا  الباارامج المو، ااة ل شاابيبة مثااح بالناااس  10وبشاا   ق اا  المواااعدا  اشمريويااة بريمااة 

ورا ي يي   ل  معوورا  صيفية ولعه ورأل ل  ل  الناسب الءا وا  مخصصا   ي يي ب  فاح ف و ينيي  وا 
الرااادم ل فيياااا  وماااا  لااا  ءلااا   نااااور  بياااءا البااارامج وانااا  قياااد المرا،عاااة مااا  مصاااادر مالياااة يني اااي 

 ب.30/9/2018صلبييه في 
 19/9/2018 ،القدس، القدس

 
 وسيط"واشنطن بوست": أمريكا ترامب قتلت عملية السالم وتخل ت عن دور ال .11

وبيمبر  ءوارث مب ياي  لعبا  في ماا أمريواا دورا  بباا  مفراودا ب  واابصان  والمب فاي  /في ش ر أي وح
 ب ورا يحبالشرق اشوو . قبح أربعي  عاما   يوو   الر يس ،يمي وارير في ايفاقية بوامه ديفيدب بي  

 والف و ينيي . ب ورا يحب ونة  رعا الر يس بيح و ينيو  يوقي  بايفاقية أوو وب بي  25ومصر. وقبح 
 أما أمريوا دونالد يرامه  اليوم  فرد قي   بعم ية الولمب  ويخ    ع  دور الووي .

ياااءا ماااا يخ اااص  لياااه واياااه الااارأا فاااي صااابيفة بواشااان   بووااا ب  ديفياااد  غنااااييوس  مشااايرا   لااا  أ   
با  أ   فوارأل يرامااه الوالياا  الميبادأل  ويبا  ر اواة يراماه  يخ  ا  عا  دور الوواا ة لوخاري   مو ا

ووصااف  غناااييوس  فااي مرالااه المنشااور  عاا  أا خ ااة واالم يرااوم ع اا  بأقصاا  قاادر ماا  ال ااغ ب.
 لا  أ   بيراماه يعيراد أ   بلمواناه  النظر   يءا الفورأل ب ن  ا بال ش  خا  ةب  الفيا  18/9/2018 الثلثا 

ه  بعد ي،ريديم م  الماح والغءا   ره الف و ينيي  )أو ا يرانيي ( بال راوأل  ل  صن  الولم بشرو 
 والرعاية ال بية وغيريا م  أواويا  البياألب.

وواصاح الوايااه انيرااادا لرؤيااة يرامااه  قاا ل  بلااو واناا  فواارأل يرامااه )أقصا  قاادر ماا  ال ااغ ( لي، ااه 
الوااالم  لواااا  ا وااارا ي يو  دفعاااوا الف وااا ينيي  نباااو ءلااا  مناااء عراااودب  مشاااددا  ع ااا  أن اااه باي اااح فاااي 
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ة أن ااه و مااا أصاابح الناااس أوثاار فراارا  ماديااا   فاالن  م ييشاابثو  بواارامي م وغالبااا  مااا يصااببو  أقااح البريراا
ورأث أ   بعم ية الولم  وما عرفنايا  قد مايا ب  آوافا  ش   بالباديث عا  براوق الف وا ينيي   ينازال ب.

بيا  العاره يعباوا ما  يءا اشيام  با  عر ة للبيرار  أو م،رد باعث ع ا  اليثااؤهب  معيبارا  أن اه ب
 وقد ر  غناييوس  ب    بالف و ينيي  يم م  أوبر الخاوري  في الياريخ البديثب. م الب م العنيدألب.

واوايءور الواياه أوابوعا  عاشاه فاي مديناة ب باوح بمبافظاة الخ ياح فاي ال افة الغربياة المبي اة  عاام 
 ينيي  ب ر  م  ومادث ي ااير م ما    مشيرا   ل  أ   ما ع ق في ءاوريه يو بمدث يمو   الف و1982

 المويو نا  ا ورا ي ية اليي ينيشر بول م  ويبوح بين م وبي  وروم العنه الغالية ع   ق وب مب.
 19/9/2018 ،العربي الجديد، لندن

 
 وفد برلماني أوروبي: هدم قرية الخان األحمر يرتقي إلى جريمة حرب .11

 ب في البرلما  اشوروبي  أ  يدم قرياة الخاا  اشبمار أود وفد م  ل،نة بالعلقا  م  ف و ي :الردس
 خاااالح زيااااارأل الوفااااد  يااااوم اشربعااااا   وأوااااد ر اااايس الوفااااد نو ااااس واااا ويويس يريرااااي  لاااا  ،ريمااااة بااااره.

أ  البرلما  اشوروبي ويويمر بمعار ة يدمير قرية الخا      خيمة االعيصام في الررية19/9/2018
 شخرث اليي يوا،ه اليربيح في اشرا ي الف و ينية المبي ة.اشبمر البدوية والي،معا  الووانية ا

وقاح و ويويس: بنعبر ع  ي امننا الصادق م  الشعه الف و يني ون اله المويمر مناء عراود عادأل 
الف وااا يني فاااي يرريااار المصاااير ونعاااارض ُبوااام  مااا  أ،اااح البرياااة والعدالاااة والموااااواأل  ونااادعم الباااق  

 واشباري يدب.االبيلح ا ورا ي ي واالويعمار 
يعااارض قاارار المبومااة   لاا  يبنااي البرلمااا  اشوروبااي اشواابوو الما ااي قاارارا   النظاار واا ويويس ولفاا 

االيباد اشوروبي  ل  اليدخح الفورا ل اما   الع يا ا ورا ي ية الءا أيا  الم،اح ليدمير الررية  داعيا  
وفد البرلما  اشوروبي بثبا  وبشاوح وقاح و ويويس: بويعمح  ابيفاظ ووا  الخا  اشبمر بمنازل م.

وا ح ع   الدفاو ع  يءا الي،م  الوواني  وأ  اليربيح الرورا ل ووا  يب  االبيلح يو اني اا  
أناااه ي،اااه ع ااا  بااليبااااد  ا  خ يااار لمعايااادأل ،نياااف الرابعاااة  يصاااح  لااا  در،اااة ،ريماااة بااارهب  مؤواااد

 ويندأل  ل  الرانو  الدوليب.وبشوح باوم ل دفاو ع  مواقفه المُ  اشوروبي أ  يعمح فورا  
 19/9/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 إلسرائيلي وتعر ض حياة الفلسطينيين للخطراتقرير: خرائط "جوجل" في خدمة االحتالل  .11

ُيفصااح    يررياارا  18/9/2018 الثلثااا  يااومأصاادر المروااز العربااي لي ااوير ا عاالم اال،يماااعي ببم ااةب  
خرا   ب،و،حب بمواعدأل االبيلح ا ورا ي ي في ال فة الغربية  ع   اليرويج لمواق  ف و ينية يور   
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وينااوح اليرريار  ع   أن ا منا ق  ورا ي ية  با  افة  ل  اني ا  الخرا   لبروق ا نوا  الف و يني.
يوايثني المناا ق  ي بيق يخ ي  ال رق الياب  لاب،و،حب  الءا ال ُيدرج و مة ف و ي  داخ اه  وماا أناه

  ا وااارا ي ية غيااار عمراالف وااا ينية الياااي ال يعيااارف ب اااا وااا  ا  االبااايلح  ولوناااه ُيشاااير  لااا  المواااي
  أناه عبار ي،اياح وأ ااف اليرريار أي اا   الرانونية بمو،ه الرانو  الدولي في ال فة الغربياة المبي اة.

الف وا ينيي   ف او ُي ادد بيااي م الي بيق ليرييدا  برية البروة الياي يفر ا ا وا  ا  االبايلح ع ا  
بشوح مباشر  بيث أ  الي بيق ال يبدو أنه يويرث  ل   دراج البوا،ز ونرا  اليفييش والشاوارو الاءا 

 يبظريا االبيلح ع   الف و ينيي   واليي قد ييعر و  بدخول ا أو المرور ب،انب ا لخ ر شديد.
   بالف وااا ينيي  وخاصاااة واااوا  ال ااافة ب  48وقااااح مااادير المرواااز  ناااديم ناشاااف فاااي باااديث لاااابعره 

الغربية )المبي ة( يشعرو  بالمو وو بشوح وبير  فعندما يروم أبديم بيشغيح خاصاية يو،ياه ال ارق 
)الملبة(  قد يصح  ل  با،ز دو  أ  يينبه لءل   وفي باح وصوله  ل  با،ز في وااعا  ال ياح  

 ب.بريريا   ف ءا ُيشوح خ را  
اااح ا وااارا ي يي  ع ااا  الف وااا ينيي   عناااد اوااايخدام م لخاصاااية وو،اااد المرواااز أ  خااارا   ب، و،اااحب يف  

الملبااة  بيااث أ  ال ُاارق اليااي ي رب ااا أمااام المواايخدمي   ميابااة فااي أغ ااه اشبيااا  لإلواارا ي يي  
وعزث المروز ءل   ل  رفض الي بيق عرض نرا  اليفييش والشوارو المري دأل والررث الف وا ينية   فر .

ونوا المروز أ  ممارواا  الي بياق  ُيعيبار ،ريماة اني اا   ا يفعح م  المويو نا .ب ريرة مفص  ة وم
 لبروق ا نوا  والرانو  الدولي  با  افة  ل  انبياز الشروة الوا ح لرواية االبيلح.

وخ ص يررير ببم ةب  ل  م البة ب،و،حب بيبمح موؤوليي ا ي،اا بروق ا نواا   ويراديم خدماة غيار 
الواق  الف و يني الراب  يب  االبيلح  نظرا لوون ا أوثار الشاروا  اليونولو،ياة قادرأل منبازأل ويعرض 

 ع   الي ثير ع   الرأا العام العالمي.
 19/9/2018 ،48عرب 

 
 التمكين شرٌط للمصالحة وغرٌق في المجهول .11

 فايز أبو شمالة د.
يدفعه ش  يشير  و فيرض بو  النية  وأ  شدأل برص مبمود عباس ع   الر ية الف و ينية 

اليموي  في غزأل  وي يرف  العروبا   ويربح بالمصالبة  بعد نزو ول  المراومة ال ادف  ل  أخء 
 الوح الو ني الف و يني  ل  رباه الدولة الف و ينية  واليخ ص م  االبيلح.

وو فيرض بو  النية أي ا   وم  من  ق برص بروة بماس وأخواي ا ع   مص بة الو    وافر  
ينظيما  المراومة ع   يو يم ق او غزأل م  الباه  ل  المبراه ل و  ة الف و ينية  ويم بح ويا ه 
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الروام وورايا الردس وويا ه أبي ع   مص ف  ول،ا  المراومة والم،ايدي  واشبرار  ويم يو يم 
أل ولب م  ل  و  ة مبمود عباس  ع   أمح أ  يوو  ل شعه الف و يني قا د وابد وو  ة وابد

 وقانو  وابد وول  وابد  وأرض وابدأل يخ و م  المي يشيا .
ول  أ   افيرا ا  يخ ر في باح وح ف و يني  ماءا ويفعح ) ورا يح( بر،اح المراومة في ق او 
غزأل؟ أو ماءا ويفعح قيادأل الو  ة الف و ينية بول  المراومة في ق او غزأل؟ ول  أفيرض ما ي،وح 

االنيرام  والءبح ع   ما ي االنيما  ل مراومة وما بدث في مخيمي في خا ر البعض م   موانية 
صبرا وشاييل  بعد أ  و م  الثورأل الف و ينية ولب ا  وخرج ر،ال ا ع   مي  الوف  الفرنوية 
بولب م الشخصي  ويرووا أعناق أزوا، م وءرياي م يب  بز الوواوي  الباقدأل اليي يمون  بدعم 

   بيرو . ورا ي ي م  الوي رأل ع 
ولونني و فيرض يبريق وح ما ير،وا مبمود عباس م  وي رأل وام ة ع   ق او غزأل  ودخوله  لي ا 
دخوح الفايبي  المنيصري  الم   ي  الموبري  ل نصر المبي   وءل  م  خلح وصوله  ل  غزأل عبر 

د عباس  بوابة بي  بانو  بعد اليعاو  اشمني م  ا ورا ي يي   الءي  ويفربو  لنصر مبمو 
ويبدؤو  معه برف  البصار ع  غزأل  ويوصيح الو ربا   والشروو في ، ه أمواح اليعمير 

 واالويثمار والي د ة في غزأل..
 

 إن مجمل االفتراضات السابقة لتفرض علينا أن نسأل: وماذا بعد؟
وي   وماءا بعد دخوح أ، زأل مبمود عباس اشمنية  ل  غزأل  وبعد يفييش برا ه ال له ع  الووا

 وي،ريم المراومي ؟ ويح ويف ي يءا ال ريق  ل  يبرير ف و ي   وقيام الدولة؟
يح ويوافق نينيايو ع   لرا  مبمود عباس الءا يمو  م  غزأل  و،م  ولب ا المراوم؟ يح 
خل  المويو نا  ويدم ا؟ يح وييوقف  وييفاوض معه ع   االنوباه م  ال فة الغربية  وا 

مو،د اشقص ؟ يح وييوه ال،يش الص يوني ع  اقيبام مد  ال فة الص اينة ع  اقيبام ال
الغربية  واعيراح ونوف البيو ؟ يح ويوف المويو نو  الص اينة ع    لق خنازيريم لم ا،مة 

 ووا  ال فة الغربية  والوي رأل ع   اشرض؟
امه ع  ويح يموي  عباس م  الوي رأل ع   غزأل ويبوح دو  ينفيء صفرة الرر ؟ يح وييرا،  ير 

نرح الوفارأل  ل  الردس؟ ويح ويغدق اشمواح ع   اشونروا  بم،رد نزو ول  المراومة في غزأل؟ ويح 
ويومح ) ورا يح( بفيح الممر اآلم  بي  ال فة الغربية وق او غزأل؟ ويح وييوقف االقيباما  لمد  

ق او غزأل؟ ويح ويزاح  ال فة الغربية أم وينفء بعد ءل  االقيباما  داخح مد  ال فة الغربية ومد 
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البوا،ز ا ورا ي ية ع    رق ال فة الغربية أم ويرام بوا،ز  ورا ي ية ،ديدأل ع    رقا  ق او 
 غزأل؟

قد ينبرا لي أبديم ويروح: نعم  اليموي  في غزأل ويعزز موقف الريادأل الراف ة لصفرة الرر   
) ورا يح(  ونزو ول  المراومة والوبدأل الو نية ويشد م  أزر الر يس في اشيباوه م  أمريوا و

ويبرج ) ورا يح( أمام الم،يم  الدولي  وويفرض ع ي ا عدم الي ره م  ال را  ع    اولة 
المفاو ا      يو يم غزأل ل و  ة بالوامح ويعزز م  خ اه الر يس أمام ال،معية العامة  

 را ي ية!!!وويف ح الموقف ا ورا ي ي  وونرف صفا  وابدا  في و،ه المخ  ا  ا و
 

 وهنا ينبري سؤال عريض ألصحاب منطق التمكين من الباب للمحراب:
؟ لماءا لم يريموا دوليوم بعد عشري  عاما  م  2007لماءا لم ينيصروا لف و ي  قبح االنروام ونة 

المفاو ا   وقبح بدوث االنروام؟ ويح اليعاو  اشمني م  نداف أرغوما  يو ال ريق اآلمنة 
الرر ؟ ولماءا يع رو  خيبيوم الوياوية وفش وم الريادا ع   االنروام  وأنيم م  أ،بر  لموا، ة صفرة

 وح بر ف و يني ع   يش،ي  االنروام ردا  ع   يفردوم بالررار الوياوي الف و يني؟
 19/9/2018، فلسطين أون الين

 
 جولة نقاش مع المثب طين .11

 منير شفيق
لم ُيعيبر ب ن ا يمر بم زق خ ير؟ ويح مر  1965ح م  عام يح مر يوٌم بالثورأل الف و ينية منء اشو 

 يوٌم بالر ية الف و ينية لم ُيعيبر ب ن ا معر ة ل يصفية  أو أ  مؤامرأل يصفيي ا ما ية نبو يدف ا.
  دليٌح قا   ع   أ  1965ولو  اويمرار أو يورار يءا باليومب  ل  يومنا يءا  ومنء اشوح م  عام 

 زق الخ ر وبمؤامرأل اليصفية الما ية  ل  يدف ا  ليس صبيبا ويردير ل و   في اليردير الدا م بالم
وح مرأل؛ شنه لو وا  دقيرا أو صبيبا  ولو لمرأل وابدأل   واح خموة عرود  لوان  الثورأل الف و ينية 

 قد اني    ولوان  الر ية قد صفي  منء زم  وءل .
أ  اليعرض لمؤامرا   ح و يني  وصبيصبيح أ  المرور بالمآزق وا  ومة عامة ل وفا  الف

اليصفية وان  الزمة دا ما . ولو  وا  ا فل  م  الم زق ي و الم زق ومة عامة أي ا   ووا   ببا  
المؤامرأل ي و المؤامرأل ومة عامة وءل . ول ءا م  الخ   البديث ع  المرور بم زق خ ير دو  

  بح باصح ال مبالة  وما م  الخ   البديث ع   رفاقه بيرديرٍّ ل موقف يبي   أ  ا فل  منه ممو 
 مؤامرأل اليصفية دو   يباعه بيردير ل موقف يؤود  موا   ببا  ا  بح و،وبه.
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بح ال بد م  الي ويد ب   عدم  موا  يصفية الر ية الف و ينية يو الرانو  الباوم ل صراو  م ما 
 ل  اليوم   1917ودا ياريخ الر ية منء يمو  العدو في اليوو  واالبيلح واميل  الروأل. ويو ما أ

  1967  أو ال زيمة العوورية 1948وءل  بالرغم م  ال ربا  الراوية اليي ي ري ا الر ية مثح نوبة 
 .1993أو ايفاق أوو و 

م  يياب  ياريخ الصراو بي  الشعه الف و يني والمشروو الص يوني؛ ي،ه أ  ي بظ ب   المرب ة 
المرب ة اشصعه بياريخ الصراو والر ية الف و ينية. فال،يش    وان 1948-1917اشول  

البري اني بوم ف و ي  بوما  عووريا  مباشرا   فيما خ ع  البلد العربية ل ي،ز ة والوي رأل 
ا ي الية  العوورية والوياوية المباشرأل  اشمر الءا ،عح ميزا   -الفرنوية -االويعمارية البري انية
يل  يماما   في مص بة فرض ال ،رأل الي ودية  وفرض  قامة الويا  الص يوني الروث في ف و ي  مخ

ألف( م  دياريم  900في الم ة م  ف و ي   ويشريد ث ثي الشعه الف و يني )بوالي  78ع   
ويبوي  م  ل  ال، ي . ولو  برغم ءل   وا،ه ينفيء المشروو خلح يءا المرب ة مراومة ميواص ة 

ا اوي او يبريره بالرغم م  يوله ووصوله  ل  بد النوبة  لم يصح  ل  بد ميعددأل اششواح. وم
ولمية  ليبدأ مرب ة ،ديدأل يي  يصفية الر ية الف و ينية  بح أصبب  ق ية ف و ينية وعربية وا 

 .1967-1949المرب ة الثانية مرب ة 
  ببق العودأل  ففي يءا المرب ة اي،   بوص ة الن اح الف و يني نبو يثبي  اويموا  الل، ي

  أا الءي  بروا 1948ورفض مشاري  اليو ي   وما يورس البرا  في اشرض بالنوبة  ل  ف و ينيي 
يب  االبيلح الص يوني والويا  الص يوني. وما اي،    ل  الموايمة في الن اح العربي م  

  .أ،ح اليبرر م  الوي رأل االويعمارية  وم  أ،ح الوبدأل وصوال   ل  يبرير ف و ي
ينا أي ا  أف   الن اح الف و يني وأشواح المراومة م  المآزق الوثيرأل  وما أف ي  الر ية الف و ينية 

فصاعدا . وقد  ره ع    1955-1953م  اليصفية  وال ويما في  ببا  مشاري  اليو ي  م  
 الويا  الص يوني بصار وياوي خانق.

ويداعياي ا بي  ايفاق أوو و  1967را  أما المرب ة الثالثة  فرد ن،م  ع  نيا ج بره بزي
. ففي يءا المرب ة  ي ور الن اح الف و يني بمخي ف أشواله  ل  يبني يدف يبرير 1993/1994

  وم  ثم ي ويرا 1964ف و ي   واويرايي،ية بنا  ،يش يبرير ف و ي  المثبيْي  في ميثاق بم. .فب 
 .1968ل  فصا ح المراومة المو بة عام بيبني اويرايي،ية الوفا  المو ح وانيراح الريادأل  

يءا المرب ة يي المرب ة اليي برز في ا يردير الموقف المشار  ليه: اليرويز ع   الم زق الخ ير  
وع   مؤامرأل اليصفية  ويو ج ءل  بشعار خا ئ  ومدم ر ل معنويا : بيا وبدناب. وم  دو  أ  ي بق 

ا  يخ يه  وأبيانا  اليخ ي بنشو  بديح ن الي بوح بديث ع  م زق  يرديٌر ل موقف يروح بلمو
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فورا  ووءل  م  دو  أ  ي بق  بوح بديث ع  مؤامرأل يصفية  يردير موقف يع ي أمل  بلموا  
فشال ا. ويوءا نش  من ج اليرويز ع   الو بيا   أو ع   نصف الو س الفارغ  و ننا ن وث   ببا  ا وا 

ثبا  عزا منا ب يدينا. ووا  يء ا الن ج الخا ئ في قرا أل موازي  الروث  وشعار بيا وبدناب  اليشاؤم وا 
 م  اشوباه اليي أوص    ل  ايفاق أوو و الوارثي  ثم وو غيه  وأقن  البعض أنفو م به.

صبيح أ  الثورأل الف و ينية أو فصا ح المراومة وا،   م زقا  خ يرا  في اشرد  في أي وح/ وبيمبر 
  والخروج م  اشرد . ولو  يءا الم زق لم يو  م زق ن اية 1971  ثم في يموز/ يوليو 1970عام 

نما ورعا  ما يبو ح االنيراح  ل  لبنا  مخر،ا  م  ءل  الم زق  ولو لمدث  وانوداد ال اخيراق له  وا 
أدخح بم. .فب في م زق خ ير ووبير   ال  أنه  1982عاما . وصبيح أ  الخروج م  لبنا  عام  12

نما بداية ،ديدأل ليعظيم مراومة الداخح الف و يني مو  ة باالنيفا ة اشول    لم يو  م زق ن اية  وا 
 وبيدفق دما  ، ادية  ولمية عو     ورا  البندقية م  أيدينا في ايفاق أوو و.

 بعا  وال ش  أ  أخ ر م زق وا، يه المراومة الف و ينية المعاصرأل والر ية الف و ينية  وا  ايفاق 
بي  اآل . ولو  يءا الم زق ورعا  ما عو ض  2007وصوال   ل  الينويق اشمني أوو و ويبعايه  

باويمرار المراومة: بماس وال، اد واالنيفا ة الثانية  وان مام ويا ه اشقص  ل ا. بح وصح 
  واالنيصار في ثلث بروه 2007اليعويض  ل  بنا  المراومة ل راعدأل العوورية في ق او غزأل 

(   ل  ،انه ان لق البراوا  الشبابية في ال فة الغربية  وانيفا ة 2014  2012  2008/2009)
يشري  اشوح/  1  وم  قب  ا االنيفا ة الشبابية الفردية العفوية في 2017الردس في يموز/ يوليو 

 )بي  اآل (. 2015أويوبر 
يف يخر،و  منه. ولم وب ءا وا  الم زق اشخ ر يو م زق الءي  دخ وا في ايفاق أوو و  ولم يعرفوا و

يو  م زق المراومة الف و ينية بعامة  وال وا  م زق الر ية الف و ينية بي  ءيب  ب ا قيادأل 
بم. .فب  ل  المفاو ا  وبح الدوليي ؛ ش  الفشح وا  م  نصيه ي   المفاو ا  وبح الدوليي  

 اليصفوا وءل .
 اف  عدد م  الدوح العربية يرولة نبو واآل   وبرغم ما را  يوميه البعض بصفرة الرر   وبرغم ي

ق يميا  ودوليا    العدو الص يوني  وبرغم الصورأل الوودا  اليي را  يروم ا البعض ف و ينيا  وعربيا  وا 
ويو ما أعاد نغمة البديث ع  يعرض المراومة ل م زق الخ ير والر ية ل يصفية الن ا ية  وما بيا 

لمراومة في ق او غزأل في أو، ا  ومويرا  العودأل الوبرث  وبدناب  واشنو  مي ؟ ال،واه  فيما ا
وا  لق  ا را  وبالونا  ال  ه يوميا  ي ره في المويو نا  في مبي  الر او  وفيما ييمرغ 
وياوا  المفاو ا  واليووية في ال ي   وييبفز الردس وال فة الغربية للنيفا ة الشام ة  وفيما 

ويع،ز نينيايو بي  ع  أ  يمن   بالروأل  ان لق ال ا را  ييرنح فرض البصار ع   ق او غزأل  
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والبالونا  بامل  ال  ه  ليه  وفيما الو   العربي الم روح يزيد عزلة و عفا  واريباوا   وفيما 
دونالد يرامه ييخب  في وياوايه خار،يا  وداخ يا  خب  عشوا   يءا م  دو  أ  يشار  ل  ما وص يه 

   م  قوأل ومنعة وي ديد ل عدو الءا يرف أمام ا عا،زا .المراومة في ،نوه لبنا
برا   ن ا لم واأل أ  نوم  أمام وح يءا الا بفيماب أصوايا  ييبدث ع  الم زق الخانق الءا ييعرض له 
المراومة  ومويرأل العودأل الوبرث  وييبدث ع  يصفية الر ية الف و ينية  ويردد بنشيدب الشؤم بيا 

وي ا  أو يبح يماما   ويي يرث اليزايد في النصف المو  م  الو س  أو وبدناب. ثم ال ينخفض ص
ويي يرث  ما يبم ه اشو او الراينة م  فرص أمام المراومة والمويرا  واالنيفا ا  الف و ينية  
نما أي ا  في الردس وال فة الغربية. والررار ينا بيد الفصا ح في أ   ليس في ق او غزأل فبوه  وا 

أل و نية يوا،ه ابيلح ال فة الغربية والردس بانيفا ة شعبية و مية شام ة   بعا  م  يءيه  ل  وبد
 ما يييور بيد الشباه والشابا  م  بمبادرا ب في المراومة.

موازي  الروث في ق او غزأل يومح بف  البصار وامل  مرابح وقف  ا را  وبالونا  ال  ه  م  
دلة وقف   لق نار  أو اشيبا  ع   أواس صاروخ المبافظة ع   المراومة المو بة  يب  معا

 مرابح صاروخ  ودم مرابح دم  وقنص مرابح قنص  ف ل  ع  اويمرار مويرا  العودأل أوبوعيا .
وموازي  الروث يومح في الردس وال فة الغربية بمنازلة االبيلح واالويي ا  م  خلح انيفا ة 

بيلح ويفوي  المويو نا   وما يوم  بصفرة شام ة  في ظح وبدأل و نية  يروز ع   دبر اال
الرر ب. ويبر  اشعي  مفيبة والر وه مشدودأل  ل  يبرير ف و ي  يبريرا  وامل  م  الن ر  ل  الببر  

 وم  رأس الناقورأل  ل  أم الرشراش.
 بعا   يءا ي،ه أال  ير ح م  خ ورأل الوياوا  اشمريوية بالنوبة  ل  الردس  أو فيح الوفارأل 

مريوية  أو ال ،مة ع   ووالة الغوث  أو  صدار بقانو  الروميةب  ال ويما  ءا واد  بقرا ا  اش
نما يوي دف الي ويد ع   ميل  ميزا  الروث في مص بة المراومة ومويرأل العودأل  المثب  ي ب. وا 

وبدأل الوبرث  وا  لق بال ا را ب والبالونا  البارقة في ق او غزأل  وما في مص بة يشويح أوو  
الشعبية الو مية الشام ة في الردس وال فة يبريرا  لأليداف  االنيفا ةو نية ييبن  خ    لق 

 أعلا وردا  ع   وياوا  يرامه ونينيايو.
برا   ثمة مشوح موازٍّ يوا، نا يو مشوح ي ويح ما يروم به العدو  بما يبعث ع   ا ببا   أو 

 فة.ال ،و   ل  ردود دو  فيح ،ب ة الردس وال 
 19/9/2018، "21موقع "عربي 
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 لماذا فشل اتفاق أوسلو ولماذا تسقط صفقة القرن؟ .11
 شفيق ناظم الغبرا

بي  ر يس منظمة اليبرير الف و ينية  1993مر رب  قر  ع   االيفاق الءا وق  في أي وح/وبيمبر 
بي ة دولية  ياور عرفا  م  ، ة ور يس الوزرا  ا ورا ي ي  وباق رابي . في ءل  الوق  يوفر 

ق يمية ل صراو الف و يني  اشخصبح ل صراو العربي ا ورا ي ي وع     ي،اد بلموانيةميفا  ة  وا 
ا ورا ي ي. وقد ي م  ايفاق أوو و خ وا   لنشو  و  ة ف و ينية في مرب ة أول   ثم يبدأ 

ورا يح ع   الر ايا الشا وة: الل، و   والردس والبدود  وبق العودألاليفاوض بي  يءا الو  ة وا 
: أ  ييم االني ا  أواويشر   أوو ووالويادأل والمويو نا  وغيريا م  الر ايا. وقد و   في ايفاق 

 .االيفاقبوح وافة الر ايا قبح مرور خمس ونوا  ع    بايفاق
وعاد عرفا  م  الوثير م  المراي ي  وأع ا  بروة  االيفاقوبالفعح نش   الو  ة الف و ينية بوه 

نظما  العمح الفدا ي  ل  ف و ي  في غزأل ورام هللا )ي،اوز عدد العا دي  م  عا لي م الما ة فيح وم
(. في ي   البربة وان  الواليا  الميبدأل يم   ما يراره النصف م يو  ،ندا في من رة الخ يج ألف

مية بعد   بح وان  الواليا  الميبدأل في أوج قوي ا العال1991يبرير الووي  عام  أعراهوءل  في 
 ان يارالووفيييي  خاصة م   االيبادالمدوا في البره الباردأل ع   غريم ا الياريخي  انيصاريا

 الشيوعية في معظم دوح العالم وخاصة في أوروبا الشرقية.
ومنء اليوقي  ع    يفاق أوو و بءر  أصوا  ف و ينية ومن ا صو   دوارد وعيد المفور الف و يني 

ونية عا،زأل ع  يرديم بح ل صراو  وأ  الص يونية ل  يربح بدولة ف و ينية اشمريوي م  أ  الص ي
موير ة م ما ينازح ل ا الف و ينيو   فلورا يح ل  ييرا،  ع  المويو نا  ويمدديا وال ع  الردس 
وابيلل ا وال ع  ي ودية الدولة وعنصريي ا  ول  يربح بعودأل الل، ي  ول  يعيرف بوح الووارث اليي 

 .1948نء النوبة في العام بدأ  م
وبا موا  الروح ب   رؤية الزعيم الف و يني عرفا  لم يخرج ع  وعيه لي،ربة  ريق آخر خاصة 
م  يراوم المصاعه أمام البروة الف و ينية. ل ءا أخء عرفا  م  منفاا اليونوي بمبدأ بورقيبة: خء 

 خوارأل المزيد م  اشرض والبروق. و اله  وأخء بمبدأ يخ يص ما يمو  يخ يصه والربوح ببح يمن 
مي رف يميني  اغياح  فرد اش رافيي اليي فر   ءاي ا ع   وح  اشرضلو  البرا ق ع   

  مي ما 1995 ورا ي ي ر يس الوزرا   وباق رابي  )الءا وق  ع   االيفاق م  عرفا ( في العام 
ي   ال بظة يغير  الموازي  وبدأ   )ال فة الغربية(. منء رابي  بالخيانة والينازح ع  أرض ي ودية

يوير نبو اليرا،  ا ورا ي ي ع  أوو و.    المدروة اليي مث  ا نينيايو وبال ب  شارو   اشو او
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وزير الدفاو الوابق و،نراال  ال يوود وييار اليمي  ا ورا ي ي لم يو  ميرب ة لفورأل ولم ميواز  م  
 الف و ينيي .

وبرث في الوابة الف و ينية  فرد عمر  الشرخ بي  بماس وفيح   ء خ ر  يناق ا   اش،وا ي   
 ور  ي   الي ورا  يمو  بماس بمشروو العمح المو ح وءل  ان لقا م  أ  أوو و لم ينه 
االبيلح وال يوي ي   يراف البروه اليي يشن ا  ورا يح. ويمو  الروح    ياور عرفا  اويشف في 

شايد ويف بدأ  اشمور ييغير بف ح  غ  اليمي    ء  ب نه خدو  لبظة ما خاصة بعد اغيياح رابي
 .1997نينيايو لر اوة الوزرا  عام  وبف ح وصوح

ولم منو،م م  ايفاق أوو و  اليفاقوم  ءل  وافق عرفا  بعد ورو  نينيايو ع   مبدأ اليوصح 
مبورأل عام  انيخابا م  الر يس و ينيو  وم  بوومة بزه العمح بر اوة  ي ود بارا  الءا فاز في 

. لو  بارا  وا  يخش  م  أ  ي ري مصير  وباق رابي   ويءا دفعه ل يشدد. وعندما وصح 1999
و،د ويناريو ونيا ج مفاو ا   1999عرفا  لواشن   العاصمة في ي   المفاو ا  م  العام 

 ي: مباولة فرض م، زأل بصورأل موبرة  وو،د أ  الوفد اشمريوي ييعامح معه يماما والوفد ا ورا ي
بح م  ،انه وفق الم اله ا ورا ي ية. ل ءا لم يو  مربوال ل ف و ينيي  ما  ر  ع ي م في وامه 

 الر يس اشمريوي و ينيو .  صرارديفيد  بح اخء عرفا  موقفا ص با أمام 
 االيفاق الم رو  لم يو  لي م  ل ف و ينيي  الويادأل ع   الردس وع   وح أرا ي ال فة الغربية

ر يس الوزرا    صرار،انه م  ،وانه بق العودأل ل ف و ينيي   وما أ   أاولم يو  يي م  االيفاق 
ا ورا ي ي بارا  ع   ينازح الف و ينيي  ع  وح الر ايا المع رة أن   فرص االيفاق. ل ءا اني   

 اشول وأل ليه الدع مؤيمر وامه ديفيد ل فشح. وبينما وبق لعرفا  أ  قاح لو ينيو  عندما و،ه 
لب ور لرا  وامه ديفيد    الظروف ليبريق ايفاق ن ا ي غير ميوفرأل  وانه ي اله و ينيو  عند 

 عرفا . م،ي ب ورا أ  ال ي ومه لو لم ير  ايفاق. وقد وعد و ينيو  بءل  ل ما  
   لو  الر يس و ينيو   ر ا   ورا يح  وخلفا ل بريرة ول وثا ق اليي خر،  ع  ال را   أع   ب

عرفا  يو الموؤوح اشوح ع  فشح المفاو ا . بعد ءل  وار  اشو او نبو الموا، ة. فرد 
ءيه ارييح شارو  )الءا وا  قد عزح ع  العمح الوياوي لونوا   واح بوبه دورا في م،زريي 

  وقد شوح ءل  2000عام  اشقص ( في زيارأل اويفزازية )اقيبام( ل مو،د 1982صبرا وشاييل عام 
 يبام المدخح النف،ار اشو او وبداية االنيفا ة الف و ينية الثانية.االق

لم يو  مو بة  لو  عرفا  ش،  ع ي ا ان لقا م   2000االنيفا ة الف و ينية اليي بدأ  عام 
خيبا  اشمح منء وق  ع   ايفاق أوو و. لو  االنيفا ة وينيرح فيما بعد ل بالة المو بة وءل  

ورا ي ي بريح م ا  الف و ينيي  بدم بارد  ثم بوبه وصوح شارو  ل بوم في بوبه قيام ال،يش ا 
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بمثابة بره بريرية بي   ورا يح  2001الثانية م  ي وريا نبو  االنيفا ة. ويوو  2001بداية 
لوف الشبا  والمراي ي  أ  أثنا  االنيفا ة قيح 2005والف و ينيي   وويويمر لونوا  عدأل ل عام 

ا ورا ي ي ابيلح ال فة الغربية. ومنء  االبيلحف و يني  وأعاد ،يش  ألف 48  الف و ينيي  و،ر 
فرض ال،يش ا ورا ي ي بصار ع   ياور عرفا  في مرر قياديه في رام هللا  وبدأ   ورا يح  2002

 بيشييد ،دار بوح مد  وقرث ال فة الغربية.
الر ايا  أوثرالشرقية العربية  ويو م  االويي ا  في ال فة الغربية وفي الردس  أ ال،دير بالءور 

  لو  أوو ول رأا العام الف و يني  لم ييوقف في أا م  المرابح اليي ،ا   بعد يوقي  ايفاق   ثارأل
. في ي   البربة في 2001في المرابح وص   وييرأل االويي ا  لرمي ا م  وصوح شارو  ل بوم عام 

العام ل ،ب ة  اشمي ر م  قادأل الف و ينيي  من م قام شارو  باغيياح عدد وبي 2002ثم في  2001
الشعبية ليبرير ف و ي  أبو ع ي مص ف   وفي المرابح وقع  م ا  العم يا  الف و ينية في 

ف و ي   د ،نود ومواق  االبيلح. ويشير الوثير م  المصادر ليور   أرا يالمويو نا  وفي 
 .2004ي رام هللا في بصارا ف أثنا شارو  في مريح ياور عرفا  بالوم 

بوبه الغيبوبة اويمر ال،مود واليدمير المن ،ي م   2006ومنء اخيفا  شارو  ع  الوابة م  العام 
  ل ءا يبوح االيفاق م  خ فا  شارو  أوو وقبح بووما  اليمي  لوح ما وبق ويم االيفاق ع يه في 

 .ا ورا ي ياالبيلح  مبدود في ظح ولبوم ءاييوم  نينيايو ل يوح مفرغ  ال معن  ل ا 
م   عل   أوثرلم يو  باليالي  2018-2017صفرة الرر  اليي وثر البديث عن ا  واح العام    

وفاأل أوو و.    الفارق بي  أوو و وصفرة الرر  وبير. ففي أوو و قدم  وعود بنراش بريري وي مي  
االنوباه م  غزأل وال فة والبصار واالويي ا  والردس و  االبيلحب وح لمشول  قا مة من ا 

 الغربية والويادأل وو،ود م ار ومينا  ومؤووا  و،مار  ومنافء وويادأل.
أما صفرة الرر  ف ي ال يردم شي ا. الريا  ا ورا ي ي وما اشمريوي ع   أ  دوح عربية وبرث 

لدوح ا  يصن  ولما يي،اوز الشعه الف و يني مبالغ به ع   وح صعيد. قد يريره يءا ا بلموان ا
ولمية ل  يوي ي   م  الينويق وقد ي،د ل ا مصالح مبددا  لون ا شوباه ءايية وداخ ية وعربية وا 
يءا الدوح أ  يوير في خ ة ال يشمح الردس وال يشمح موافرة الف و ينيي  الوا بة. بح م   غلق 

ح ف   فرص أمريوا بالردس عاصمة موبدأل  ورا ي اعيرافمويه منظمة اليبرير في واشن    وم  
الف و ينيي  مرونة انه ال يوي ي   أوثرالولم ور   بالوامح  بح ي،د الر يس أبو ماز  ويو م  

بلموانية الولم. لرد  اشمحبي   أن  الربوح بما ي ربه  دارأل يرامه. بح ويو،ح الياريخ ب   يرامه 
 اشول . شب،ديايهعاد الصراو 
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را   لون ا بنفس الوق  شديدأل المعرفة بنرا  قوأل ونرا   عف البالة الف و ينية الراينة مثر ة بال،
العدو  ويي بنفس الوق  ييب   بالءوا  الف را في ظح أوثر م  ما ة عام م  الصراو  يءا الءوا  

وا  ييمو  بالبروق والمنازح والمد   اشرضالف را يفرض ع   الشعه الف و يني أ  يبر  ع   
ر ألية مؤووايه وا  يعيني بالمعرفة واليع يم وبنا  الردرا . بيد والمنا ق  وما يفرض ع يه ي وي

الف و ينيي  أوراق يامة في غزأل وفي ال فة وبي  الف و ينيي  في المنا ق اليي قام  ع ي ا 
أواوية يي خص  أوراق أي ا ورا يح وما وفي الردس المبي ة وفي الشيا  الواو . لدث الف و ينيي  

شعوه العربية وا ولمية بح والوثير م  شعوه العالم لر يي م. الزاح بعدالة ق يي م ودعم ال
وفي ال،غرافيا  اشرضالشعه العربي الف و يني بي  ال بظة منافس بريري ل ص يونية ع   ءا  

المميدأل عبر ف و ي  م  الن ر ل ببر. بي  ال بظة فالبد اشدن  م  الشرعية ا ورا ي ية غير 
 قبوح الف و ينيي  بالولم وفق قيم وا بة ل عدالة والبروق.مويمح شنه ميوقف ع   

 20/9/2018، القدس العربي، لندن
 

 عن "جهوزية" الجيش "اإلسرائيلي"! .11
 عوني صادق
وح بديث ع  ب ورا يحب ال بد أ  ييصدرا البديث ع  ال،يش با ورا ي يب  وليس مبالغة ما قيح منء 

يح ،يش له دولةب! ومنه ،ا  وصف ب ورا يحب ب ن ا زم  بعيد: بوح دولة ل ا ،يش  لو   ورا 
الويا ب! وفي الءورث الوبعي  لريام بدولة  ورا يحب  ميزامنة م  مرور  -الثونةب أو بالثونة -بالويا 

عاما  ع   يوقي  بايفاق أوو وب  وا  البديث في دوي ة االبيلح موزعا  بشوح ر يوي بي  أمري :  25
 يب وقوأل ب ورا يحب م  ، ة  والي ديدا  اشمنية اليي يوا،  ا يءا الدوي ة. ، وزية ال،يش با ورا ي 

ع  اشمر اشوح يدور البديث بوح ب، وزية ال،يش ا ورا ي ي ل برهب  ويو بديث أثارا يررير 
و عه مفوض شواوث ال،نود في ال،يش با ورا ي يب   وباق بري   وبءر م  بو،ود أزما ب داخح 

ب نه بينظيم ميوو  المويوثب  وأ  ال با  الميدانيي  فيه يبولوا  ل  بم،موعة  ال،يش الءا وصفه
م  ال،بنا ب  وال با  بريبة لوا  بمنشغ و  في المظ ر دو  ال،ويرب! ،ا  ءل  في يررير زاد  
صفبايه ع   الم يي   بعد أ  وثق و و ة م  المرابل  م  عشرا  م  ال،نود وال با  في 

شءرو والوبدا  وأع ا  بل،نة الخار،ية واشم ب اليابعة ل ونيو   واقيبس م  ال،يش في مخي ف ا
أقواح  با  ميدانيي  قول م: ب   قيادأل ال،يش يووق مظ را  واءبا  ل، وزية أع   مما يي في الواق ب! 

(. وي ر  بري  بعديا روالة موقعة م  عشرا  ال با  يبدثوا ع  2018/8/15 -)يآريس ا لويروني
 دام الثرة في المؤووة العوورية  وانعدام اليري  في المويربحب! بانع
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ع   خ فية يءا اليررير  الءا بعثه بري   ل  وزير البره أفي،دور ليبرما   ور يس أروا  ال،يش 
غادا  يزنوو   وبعض ال با   وبل،نة الخار،ية واشم ب اليابعة ل ونيو   عرد ر يس اشروا  

ما ،ا  في يررير بري   وادع  أ  ال،يش ،ايز ل بره. ونيي،ة ل خلف  مؤيمرا  صبفيا  نفي فيه
الءا نشه بين ما  دعا بري   ل  بيشويح ل،نة يبريقب ل ببث في الخلف الناشه بي  الر، ي   وما 

(. وقد اعيبر المب ح العوورا في الصبيفة  عاموس ير يح  2018/9/14 -ءور  صبيفة )يآريس
ة يبريق أمر بغير موبوقب  ويدح ع   أمري : اشوح  و،ود ق ق عميق في أ  الم البة بيشويح ل،ن

ال،يش بوح قدرا  الروا  البرية  والثاني  انعدام الثرة في قدرأل ال،يش ع   فبص نفوه ويصبيح 
 أخ ا ه! 

في يءا الوق   ييفق الخبرا  وأصباه الرأا في ب ورا يحب  ع   أ  قوأل ب ورا يحب ومواني ا في 
وو  بمويررألب  بح ويي يم   بفا  ا ب م  الروأل ي،ع  ا ييصرف بشوح ويئ يعود ع ي ا  الشرق اش

 -وما يرث البعض  بال رر! وفي مراح ويبه يووي مي ما   المع ق العوورا في صبيفة )معاريف
(  قاح: بفي الونة الما ية  بري الو   اشمني والعوورا  ورا يح ع   ،مي  ال،ب ا  2018/9/7
  يوءا يردرو  في شعبة االويخبارا  العوورية )أما (  وفي يي ة ر اوة أروا  ال،يش  في مويررا  

)الموواد( وفي )الشابا (. وان  ب ورا يحب وال يزاح الروأل العظم  اشوبر واشقوث في الشرق اشوو   
 ويي ليو  عر ة شا ي ديد ،دا  وبالي ويد ليس و،وديا ب!

أ  ب ورا يحب يم   بفا  ا ب م  الروأل ،ع  ا ييصرف بشوح ويئ! وفي في الوق  ءايه  ينا  م  يرث 
(  ،ا  قوله: بأخيرا ... نويشف أ  المرض 2018/9/9 -مراح ويبه ،دعو  ليفي في )يآريس

اشواوي  أواس وح الووارث  يو فا ض الروأل لدث ب ورا يحب. لو لم يو  قوية ،دا  لوان  أوثر 
لرد مر  ب ورا يحب في أوقا  وان  في با،ة لعم يا   نراء نفءي ا  عدال ب!  بعا  يءا ليس صبيبا  

الواليا  الميبدأل  ولواليا لوان  اليوم ع   نبو آخر  ال يم   بفا  ا ب م  الروأل وليس و ع ا 
 بمويررا  ع   وح ال،ب ا ب!

 و ينيب. وبالرغم م  ءل   يعيرف با ورا ي يو ب ،ميعا   ب   بالي ديدب الوبيد الباقي يو بالي ديد الف
م  اخيلح بميزا  الروألب بشوح وبير لصالح دولة االغيصاه   ال أ  عدم الردرأل ع   فرض بح 
يرف ه الف و ينيو  ي غي وح قوي م ويبري باه الصراو مفيوبا   ووءل  باه الي ديد  ويو و،ودا 

ليه أعلا: بأما المو لة في ن اية اشمر! وفي يءا المو لة  يروح يووي مي ما   في مراله المشار  
الف و ينية  مو لة الديموغرافيا  وخ ر الدولة ثنا ية الرومية  فوان  واليزاح المشو ة رقم وابد 
 ورا يحب! ويو نفوه يروح في المراح نفوه  من  را  م  الو   في غزأل: بغياه االيفاق وانوداد 

وي نافه  فيفة  ي   المرأل ي و اشخرث ال ريق الوياوي م  الو  ة الف و ينية  والءا ابيماال  ا
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ءا وا  يو ييبدث ينا ع  الموقف م  غزأل   ال أنه يورا ع   وح   ورا يح في الموقف ءايهب! وا 
 موقف ييع ق بالر ية الف و ينية ووبح ب  ا  شا  أو أب !

مويعارألب أخيرا   ليس م  أبد ببا،ة ليءوير أبد ب   بفا ض الروألب الءا يم وه ب ورا يحب يو بقوأل 
وليو  ءايية  بي  ولو امي و  قنابح نووية! وما أوثر المناوبا  اليي يظ ر ليؤود أن ا بدولة 

 مص نعةب  ووءل  قوي ا  والمص ن  بيما  ل  يدوم!
 20/9/2018، الخليج، الشارقة

 
 لماذا يستعجل بوتين احتواء التصعيد مع إسرائيل؟ .10

 صالح النعامي
بويي   لنوف الرواية اليي قدم ا وزير دفاعه ويرغي شويغو  ويبر ة  وارو الر يس الرووي فلديمير

ب في اللءقية بعدما أصيب  بم ادا  يابعة ل نظام 20 ورا يح م  ورو  ال ا رأل الرووية ب يح 
الوورا ان  ر  ردا  ع   قصف  ورا ي ي  ليح االثني  الما ي  في داللة وا بة ع   رغبة 

 ف  ع   اعيبار أ  يف،ر أزمة م   ورا يح ال يخدم المصالح الرووية.الورم ي  في  غلق يءا الم 
ولم ييمو   ورا يح م  يفنيد االي اما  اليي و، ي ا وزارأل الدفاو الرووية واليي ،ا  في ا أ  ورو  

،نديا  روويا   ونيي،ة غير مباشرأل ل رصف ا ورا ي ي في من رة اللءقية  يعد ي،اوزا  ل خ و   15
لرووية  اليي اويند  لي ا الينويق بي   ورا يح وروويا  واليي يروم ع   مبددي  أواويي   البمرا  ا

ويما أال ييوبه العم يا  العوورية ا ورا ي ية بالمس  بالروا  الرووية  وأال يو م في  ورا  نظام 
و و ة ظروف بشار اشود. في المرابح  اخيار بويي  الروح    ورو  ال ا رأل بمردا ع   اشر،ح  ل  

 عر ية م واويةب.
يو،د العديد م  العوامح اليي دفع  بويي  البيوا  اشزمة م   ورا يح وي،اوزيا. العم يا  العوورية 
اليي ينفءيا  ورا يح في وورية  واليي وا  آخريا اوي داف مرافق عوورية في مبي  اللءقية  

ح مص بة رووية أي ا   ببوه الرأا الءا وال ادفة  ل  من  يمروز  يرا  عووريا  ينا   ربما يمث
 يعيرد بو،ود خلف رووي  يراني في وورية.

وبعد ي مي  اويررار نظام اشود ويرا،  البا،ة  ل  الم يشيا  الشيعية  وروأل مشاأل يومح ال، د 
ال،وا الرووي  برز الخلف ا يراني الرووي بش   مويربح وورية. روويا ميبموة ل يوصح  ل  

اوية ل صراو الدا ر يمون ا م    فا  شرعية ع   مويوباي ا م  اليدخح العوورا  يووية وي
وي م  ل ا يبريق مواوه اقيصادية وبيرأل م  خلح ابيوار مشاري   عادأل ا عمار ينا . لو  



 
 
 
 

 

 43 ص             4741 العدد:             9/20/2018 الخميس التاريخ:  

                                    

روويا غير معنية ب   ييخء  ورا يح والواليا  الميبدأل م  الو،ود العوورا ا يراني مووغا  لزيادأل 
 دخ  ما ينا   بشوح ير  ص م  فرص اليوصح ليووية وياوية ل صراو.وييرأل ي

 ل  ،انه ءل   فل  بويي   يعي أ  أية موا، ة م   ورا يح  ع   خ فية العم يا  اليي يشن ا 
اشخيرأل الوي داف الو،ود العوورا ا يراني والشيعي بشوح عام في وورية ويؤدا  ل  يصعيد وبير 

   وموووو  ال ويما ع   خ فية ال،دح الدا ر في الواليا  الميبدأل بش   لألزمة البالية بي  واشن
اليدخح الرووي في االنيخابا  الر اوية اشميروية. وما ويزيد م  دافعية واشن   ل يدخح  في باح 
يم اليصعيد بي  يح أبيه وموووو ع   خ فية الو،ود العوورا ا يراني في وورية  بريرة أ  يءا 

م  م  قره وصوح اليبر  اشميروي  د   را   ل  أو،ه في أعراه انوباه  دارأل اليصعيد ييزا
 دونالد يرامه م  االيفاق النووا وشروع ا في و و ة م  العروبا  االقيصادية  د  يرا .

يو،د أواس للعيراد ب   الروس يخشو  أ  يردم  ورا يح والواليا  الميبدأل  في باح يعاظم اليوير 
أبيه  ع   اوي داف نظام اشود وليس فر  الو،ود العوورا ا يراني والم يشيا  بي  موووو ويح 

الشيعية. ويعني  يءا اشمر المس  ب يم أيداف موووو في وورية الميمثح في  ما  اويررار يءا 
 النظام.

وما أنه ليس م  مص بة موووو اليصعيد م  يح أبيه يبديدا  في الوق  الءا يعود فيه ال،دح 
اشن   بوح الو،ود العوورا اشميروي في وورية  والبديث م،ددا  ع  نية الر يس دونالد داخح و 

يرامه وبه الروا  اشميروية م  ينا . ي اف  ل  ءل  أ   ورا يح وروويا يرر ا  ب ن ما مريب يا  
بيعاو  اويخبارا وأمني في موا، ة باليشويل  ا ريابيةب  وما وصف ءل  نا ه وزير الخار،ية 

 الرووي ويرغي ريابووف  في زياريه اشخيرأل  ورا يح.
وما أ  بويي  معني باخيبار ي ميبا   ورا يح ب نه بلموان ا المواعدأل في اليوصح لصفرة بي  
موووو وواشن   ي دف  ل  يووية الخلف بي  ال رفي  بش   اشزمة اشوورانية وي   بدا  

 ل عروبا  اشميروية اليي أرير  روويا.
  الرغم م  أ  يبعا  اليبريرا  اليي ي،ري ا المبرق الخاص روبر  مولر في ق ية اليدخح وع 

الرووي باالنيخابا  اشميروية ال يواعد ع   يوفير بي ة ي م  اليوصح ل ءا الصفرة باليا    ال أ  
مة الروس ي م و  أ  ي رأ يبوال  ع   الواق  الوياوي اشميروي الداخ ي بشوح يو  ح يءا الم 

 ع    ورا يح. وير  ص يءا اشمر مويوث الدافعية الرووية للنخرا  في موا، ة م   ورا يح.
 20/9/2018، العربي الجديد، لندن
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