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 تقر موازنات كبيرة لتطوير البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية يةسرائيلالحكومة اإل .1

امس موازنات كبا ة لتطوي  البنب التمتيذة فذي مسذتوطنات الاذفة اق ت المكومة اإلس ائالية : الناص ة
 " ميمذاي"ملاون  وال  لمواصلة العمذل فذي بنذاء مسذتوطنة ج اذ ة تمذت اسذي  15الغ بية، لاافة للب 

الذاان تذي لؤالتهذي قبذل اشذ    " مونذة"فذي قلذا الاذفة الغ بيذة إلسذكان مسذتوطني البذت ة االسذتيطانية 
 .ما ثبت امام ا ان منازل المستوطنة مقامة  لب ا اٍض فلسطانية ؤاصة أم  الممكمة العليا  ع 

بإقامذذذذة  " مونذذذذة"وكذذذذان  ئذذذذيس المكومذذذذة اإلسذذذذ ائالية، بنيذذذذامان نتنيذذذذاهو، و ذذذذ   نذذذذ  لؤذذذذالء مسذذذذتوطني 
ملاذون  وال  ل ذاا الغذ ض، تشذذمل  45مسذتوطنة ج اذ ة ل ذي، واقذ ت المكومذذة فذي مانذه موازنذة قيمت ذذا 

لاان تي لؤالتهي. وب ات ا مال البناء من جانا وزا ة اإلسذكان لنن ذا توقفذت تعوياات للمستوطنان ا
قبل ش  ين ب ا ي ان الذوزا ة تمتذام مبلغذاض لاذافياض إلقامذة البنذب التمتيذة، مذن شذ كات المذاء والن  بذاء 

 .والص ف الصمي وشق ط ق 

، وتعذذذ ض نتانيذذذاهو وتسذذذبتا توقذذذل العمذذذل فذذذي امتجاجذذذات لقذذذا ة المسذذذتوطنان ووز اء اليمذذذان المتشذذذ  
ملاذذون  وال م مذذن موازنذذة وزا ة ال اؤليذذة،  15النتقذذا ات شذذ ا ة  فعتذذه امذذس للذذب لقذذ ا  مبلذذ  لاذذافي  

 لذذب ان تتنفذذل الذذوزا ة  كذذل المشذذ وو بذذ الض مذذن وزا ة البنذذاء واإلسذذكان. مذذأ الذذ  اواذذمت المكومذذة ان 
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مذة العليذا التذي تنفذ  فذي التمذاس لق ا  الموازنة اإلاافية ؤااأ إلجذ اءات قاذائية قذ  تتؤذاها الممك
 .ا  لقامة المستوطنة الج ا ة

انذذه سيشذذمل الطذذ ق االلتفافيذذة، التذذي تفصذذل  "ليكذذو "للذذب الذذ ، ا لذذن نتنيذذاهو امذذس امذذاي وز اء مزبذذه 
، والذ  "الؤطة الوطنية للبنب التمتية"المستوطنات في الافة الغ بية  ن البل ات الفلسطانية، امن 

الذذوز اء  لذذب ان هذذاة الؤطذذة تتطذذ ق فقذذي للذذب وامذذ  فذذي المئذذة مذذن الطذذ ق   عذذ  امتجاجذذات  ذذ   مذذن
مش و اض للبنب التمتية في انماء لس ائال للعامان المالي  147المميطة  المستوطنات. وتشمل الؤطة 
 وال . ومذذأ النشذذ   ذذن المشذذا يأ تبذذان لقذذا ة  ]مليذذا   بلاذذون  32والمقبذذل، بتنلفذذة تصذذل للذذب انثذذ  مذذن 

وز اء اليمان المتش   ان البنب التمتية في المستوطنات  الافة الغ بيذة غاذ  مشذمولة، المستوطنان ول
ف ذذذ  وا  عذذذ ي التصذذذويت فذذذي المكومذذذة  لذذذب الؤطذذذة ااا لذذذي اذذذتي تعذذذ ال ا، مذذذا مذذذ ا بنتنيذذذاهو امذذذس للذذذب 

 .اإل الن  أنه ساتي شمل الط ق االلتفافية في المستوطنات امن الؤطة

انش  ق ي اض تفاصال ؤطة اإلنفاق  لب مش و ات البنية التمتية  لذب وقال نتنياهو امس، لن مكت ه س
ن المش و ات المؤطي ل ا ستتامن استثما ات من القطاو الؤاص  .م ى   ة سنوات، وا 

وقالذذت كا ناذذت فلذذوم، مماففذذة البنذذ  الم كذذزي اإلسذذ ائالي، لمجلذذس الذذوز اء امذذس، لن تمسذذان البنيذذة 
مسذذتوى البنيذذة التمتيذذة فذذي لسذذ ائال "الت االسذذتثما ، ماذذيفة ان التمتيذذة للنقذذل العذذاي سذذيكون امذذ  مجذذا

غا  كاف، ؤصوصاض في مجال النقل العاي، وفي الم ن النبا ة  شكل  ئيسي، وايااض في نفذاي توزيذأ 
مجذذي االسذذتثما  السذذنوي مذذنؤفض  المقا نذذة مذذأ ". وتا عذذت "الن  بذذاء وفذذي البنيذذة التمتيذذة لالتصذذاالت

فإننذذا لذذي نسذذ  الفجذذوة فذذي مسذذتوى البنيذذة التمتيذذة مقا نذذة مذذأ اقتصذذا ات متق مذذة المسذذتويات ال وليذذة، لذذاا 
مكانات النمو في االقتصا   ". اؤ ى، وهو ما ياغي  لب اإلنتاجية وا 

 4/9/2017الحياة، لندن،   
 

 الجانب الفلسطيني بصنع السالمويؤكد تمسك  يستقبل وزير االقتصاد والمالية الفرنسي عباس .2
 ئيس مممذذذو    ذذذاس، مسذذذاء اذذذوي االثنذذذان،  مقذذذ  ال ئاسذذذة فذذذي م انذذذة  اي هللا، وزيذذذ  الذذذل اسذذذتقب:  اي هللا

واطلأ الاال  لب آؤ  مسذتج ات ا واذاو فذي ا  ااذي  االقتصا  والمالية الف نسي ب ونو ليما .
 الفلسطانية.

القائمذة  ، التزاي الجانا الفلسطاني  صنأ السالي  لب اسذاس مذل الذ ولتان، لعمليذة السذالي  اسوان  
 لب مب ا مل ال ولتان، و لب ا و ة ان اء االمتالل، وتمقاق االستقالل لل ولة الفلسذطانية المسذتقلة 

 .1967و اصمت ا الق س الش قية  لب م و  العاي 
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واشذذذا   الذذذ  ي الذذذاي تق مذذذه ف نسذذذا للشذذذعا الفلسذذذطاني لبنذذذاء متسسذذذات ال ولذذذة الفلسذذذطانية، والج ذذذذو  
ب ذذا لذذ  ي العمليذذة السياسذذية، مشذذ  ا  لذذب مذذ ص القيذذا ة الفلسذذطانية  لذذب  السياسذذية التذذي قامذذت وتقذذوي

 تطوي  العالقات الثنائية لما فيه مصلمة الشعبان الص يقان.
 4/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 يدعو السلطة لوقف التنسيق األمني وفك الحصار عن غزةبحر  .3

نا ة امم   م ، ابناء امتنذا وشذعبنا الفلسذطاني للذب توماذ  الصذفوف   ا  ئيس المجلس التش يعي  اإل
 من اجل لن اء االمتالل اإلس ائالي.

وقال  م  ؤالل ؤط ة  ا  ا امب في سامة الس ايا  غذزة، لن المذ ا التذي تتعذ ض ل ذا امتنذا هذي 
سذذطان  زمنذذا ؤ مذذة لالمذذتالل الصذذ اوني، مبانذذاض ان الذذ ماء وا  وات التذذي اهبذذت لذذو كانذذت  جذذل لفل

 االمتالل  ن ا انا ومق ساتنا.
واااف: الوم ة الوم ة يذا امتنذا الع بيذة واإلسذالمية، والط يذق وااذد فالقذ س تذ نس واسذ انا واسذا اتنا 

 في سجون االمتالل، اان موقفكي؟
و  ا  م  ش اا فلسطان وا مة  ذأن اوج ذوا قذوت ي وفكذ هي وسذالم ي للذب العذ و الصذ اوني، وال اذتي 

  ها لال  الوم ة و أن تقل الشعوا الع بية والقا ة الع ا مأ القاية الفلسطانية.تم ي
آالف اسذذا  يق عذذون فذذي سذذجون  5واشذذا   مذذ  للذذب ان العاذذ  يمذذ   لذذب شذذعبنا الفلسذذطاني وانثذذ  مذذن 

مالاذان مشذ  ان فذي الشذتات، كمذا انذه يذأتي واالمذتالل يمذاول ت ويذ  القذذ س،  6االمذتالل، وانثذ  مذن 
  اانة لقامة ال يكل المز وي ويسممون لقطاو المستوطنان بت نيسه.وي ي  الص

و  ذذا  مذذ  للذذب مصذذالمة مقيقذذة  ن ذذا اذذ و ة وطنيذذة شذذ  ية لنسذذانية، للقذذ س والاذذفة وغذذزة وا ااذذي 
 ، وان تنذذون  لذذب الثوابذذت الفلسذذطانية ومشذذ وو المقاومذذة  عذذ  ان ثبذذت ان اوسذذلو اهبذذت وال1948 ذذاي 

السلطة في  اي هللا قال فا ا: ن  وكي في اوي العا  ان تتوج وا لوم ة ابناء  ووجه  سالة للب قيمة ل ا.
شذذذعبنا وان تت كذذذوا التنسذذذاق ا منذذذي واال تالمقذذذوا المقاومذذذة وان تفكذذذوا المصذذذا  واال تالمقذذذوا الم اذذذب 

 وابناء الشعا في ا زاقه.
 جتما ية.وان  ان غزة ستف ت  العا   غي المتام ات والمصا ، وست قب ا يا  شعبنا ا

 1/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 : الهجمة االستيطانية الحالية تهدف إلنهاء أي فرصة إلحياء عملية السالمالفلسطينية الحكومة .4
مّا ت مكومة الوفاق الوطني، اوي االثنان، مذن ان ال جمذة االسذتيطانية الش سذة التذي تشذن ا :  اي هللا

طانية تسعب الب لن اء اية ف صة مت قية إلمياء العملية السياسية المكومة اإلس ائالية في ا انا الفلس
 والقااء ن ائيا  لب اي اث  للج و  ال ولية في هاا اإلطا .

وقذذذال المتمذذذ م ال سذذذمي  اسذذذي المكومذذذة اوسذذذل المممذذذو : لن تلذذذ  ال جمذذذة االمتالليذذذة االسذذذتيطانية 
ف الذذب ت جاذذ  المذذواطنان اهذذل الذذ ال  الموسذذعة تطذذال م انذذة القذذ س وسذذائ  انمذذاء الاذذفة الغ بيذذة وت ذذ 

مذذالل مسذذذتوطنان غ بذذذاء بذذذ ال مذذذن ي، وفذذذي الوقذذذت نفسذذذه واذذذأ كافذذذة العق ذذذات امذذذاي لمكانيذذذة تمقاذذذق  وا 
قذذ ا ات الشذذ  ية ال وليذذة بإقامذذة ال ولذذة الفلسذذطانية المسذذتقلة و اصذذمت ا القذذ س الشذذ قية وتأباذذ  الصذذ او 

ة ا ؤا ة  لب مي الشاخ ج ات فذي القذ س الشذ قية وا  قاء التوت ، واشا  المتم م ال سمي الب ال جم
كجذذذزء مذذذن ال جمذذذة المسذذذتم ة اذذذ  كامذذذل م انذذذة القذذذ س وسذذذائ  انمذذذاء الاذذذفة الغ بيذذذة ؤاصذذذه الؤلاذذذل 
ونذذابلس التذذذي تشذذمل لقامذذذة المسذذتوطنات وهذذذ ي الباذذوت وت جاذذذ  المذذواطنان مذذذن  يذذا هي وا ض آ ذذذائ ي 

 واج ا هي.
 4/9/2017ة، وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 الخارجية تدين فتاوى الحاخامات التحريضية والعنصرية ضد الفلسطينيينوزارة  .5

اذذذذذوي الؤمذذذذذيس، فتذذذذذاوى الماؤامذذذذذات التم ياذذذذذية  ا انذذذذذت وزا ة الؤا جيذذذذذة والمغتذذذذذ بان، مسذذذذذاء : اي هللا
 والعنص ية ا  الفلسطاناان والع ا.

الاي توف ة المكومة االس ائالية ب ئاسذة بنيذامان وقالت الؤا جية في بيان صمفي، لن "االسنا  وال  ي 
نتنيذذاهو، لجم و هذذا مذذن اليمذذان واليمذذان المتطذذ ف، يشذذجأ ابذذواق التطذذ ف الذذ اني الذذاان يشذذا كون هذذاة 

فتذذذاوى التمذذذ يض  لذذذب قتذذذل الفلسذذذطاناان واسذذذت امة لطذذذالق المكومذذذة ااذذذ اولوجات ا العنصذذذ ية،  لذذذب 
العنصذ ية، تلذ  التذي اطلق ذا الماؤذاي المتطذ ف، شذموئال  واشا ت للب ان آؤذ  هذاة الفتذاوى   مائ ي".

اليذذذاهو، فذذذي ب نامجذذذه االسذذذبو ي الذذذاي اذذذااو  لذذذب ااا ذذذة "امذذذوام اسذذذ ائال"، وهذذذي ااا ذذذة تا عذذذة لليمذذذان 
المتطذذذ ف ومع وفذذذة بب امج ذذذا التم ياذذذية اذذذ  الفلسذذذطاناان وتبذذذم مذذذن اسذذذتو اوهات ا فذذذي مسذذذتوطنة 

"افتب"  بتم يي جلوس الا و  مأ الع ا  لب نفس الطاولة، "جفعات زئال" في الق س الممتلة، مام 
 وتناول الا و  الطعاي والش اا مأ الع ا،  ا يا للب االبتعا   ن ي و  ي التعامل مع ي او تشغال يم.
ومملذذذت الؤا جيذذذذة المكومذذذذة اإلسذذذ ائالية المسذذذذتولية  ذذذذن  مليذذذذات التمذذذ يض العنصذذذذ ي اذذذذ  العذذذذ ا 

 مأ اإلس ائالي.والفلسطاناان التي تجتات المجت
 31/8/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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 تكشف عورات الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين اإلسرائيلي اليمين  تصريحات: "الخارجية" .6

انذذ ت وزا ة الؤا جيذذذة والمغتذذذ بان ان تصذذذ يمات ومواقذذذل ا كذذان اليمذذذان المذذذاني فذذذي لسذذذ ائال :  اي هللا
الذ ول التذي تذ  ي المذ ص  لذب م ذا   مقذوق االنسذان، والشذ  ية ال وليذة، كمذا ان ذا  "تنشذل  ذو ات

 تؤتب  ق  ة المجتمأ ال ولي  لب امت اي ق ا اته، وتممل مستولياته في تنفااها".

جاءت تص يمات الوزا ة   ا  لب تص يمات ز ذيي الباذت الا ذو ي، وزيذ  التعلذيي فذي لسذ ائال "نفتذالي 
ا لن  شكل ص يد  ن   ائه لقياي  ولة فلسطانية الب جانا لس ائال، ولجأ الب  بانات" متؤ ا، الاي

تن ا  هاا الموقل للتأنا   لب   ائه للسالي القائي  لب اساس مل الذ ولتان، ولتمقاذق انثذ  التصذاق 
 ممكن  مصالد المستوطنان ومواقف ي.

 ذات يعتبذ  لذيس تشذجيعا فقذي  لذب وااافت الوزا ة في بيان ا "ان صمت المجتمأ ال ولي وال م االتذه 
نمذذا هذذو تذذواطا يصذذل ل  جذذة المشذذا كة فذذي تلذذ  االنت انذذات الجسذذيمة التفاقيذذات  مثذذل تلذذ  المواقذذل، وا 

 جانال".
 2/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 وطنينالتراجع الفوري عن قرار تشكيل مجلس إدارة شؤون المست "إسرائيل"عريقات يطالب بإلزام  .7

طالذذذا امذذذان سذذذ  اللجنذذذة التنفاايذذذة لمنفمذذذة التم يذذذ  الفلسذذذطانية صذذذائا   يقذذذات، المجتمذذذأ :  اي هللا
الذذ ولي و لذذب  اسذذه الواليذذات المتمذذ ة ا م يكيذذة واالتمذذا  ا و وبذذي و وسذذيا وا مذذي المتمذذ ة،  ذذالتم   

ائمذة  ذاالمتالل،  ذالت اجأ العاجل والفو ي التؤاا لج اءات  ملية وملموسذة إللذزاي لسذ ائال، السذلطة الق
الفو ي  ن الق ا  العسك ي العنص ي الاي اتؤاته  شأن تشذكال مجلذس ل ا ة شذتون المسذتوطنان فذي 

 م انة الؤلال ومنم ي "سلطة ل ا ة شتون ي البل ية".
وطالا   يقات في بيان له، بوقل االستيطان غا  الش  ي ومماس ة ومساءلة االمتالل ومستوطنيه 

 ي وانت انات ي المتواصلة والممن جة ا  ابناء شعبنا والقانون ال ولي. لب ج ائم 
وا تبذذ    يقذذات القذذ ا   مثا ذذة التنفاذذا الفعلذذي لمشذذ وو لسذذ ائال النبذذ ى واذذي المنذذاطق الفلسذذطانية للذذب 
لسذذذ ائال، مذذذن ؤذذذالل الت سذذذيي الفعلذذذي للمسذذذتوطنات غاذذذ  القانونيذذذة ومنم ذذذا الشذذذ  ية واال تذذذ اف ب ذذذا، 

ا ة  لذذب ا ض  ولذذة فلسذذطان الممتلذذة، فذذي مؤالفذذة صذذا ؤة للقذذوانان وا  ذذ اف ال وليذذة ومنم ذذا السذذي
 م.2334وق ا ات ا مي المتم ة وآؤ ها ق ا  مجلس ا من  قي  

 3/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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 1967منذ عام  األخطرُيعد االحتالل تعزيز سلطة المستوطنين في الخليل  قرارمحافظ الخليل:  .8
وصذذل ممذذافظ الؤلاذذل كامذذل مماذذ  قذذ ا  سذذلطات االمذذتالل اإلسذذ ائالي مذذند المسذذتوطنان فذذي  :الؤلاذذل

وااذذاف مماذذ  فذذي تصذذ يمات ل اا ذذة  ".1967الم انذذة سذذلطة ل ا ة شذذتون ي " أنذذه ا ؤطذذ  منذذا  ذذاي 
السذذذذيا ة ال سذذذذمية الفلسذذذذطانية، اذذذذوي السذذذذبت، "ان هذذذذاا القذذذذ ا  هذذذذو تم اذذذذ  مذذذذن اجذذذذل اقتطذذذذاو وفذذذذ ض 

اإلسذذ ائالية، و  قلذذة اي تسذذوية سياسذذية فذذي المنطقذذة، وهذذو مذذا اتنذذافب مذذأ كذذل مذذا اذذ و  مذذول  مليذذة 
ومذذا  مماذذ  مذذن تذذ ا يات هذذاا القذذ ا  مسذذتق ال،  قولذذه: سذذات ي هذذاا  السذذالي، واقامذذة  ولذذة فلسذذطانية".

وطن"، ونمذن ننفذ  الق ا  للب مالة ل با ، وفواب، وسا    النفاي واالستق ا  في كافة مماففات ال
واشذذا   بؤطذذو ة  الغذذة ل ذذاا القذذ ا ، وهنذذا  اذذ و ة  اجلذذة للتمذذ   السياسذذي وال بلوماسذذي، والقذذانوني".

للذذب ان "سذذلطات االمذذتالل م ذذ ت ل ذذاا القذذ ا  منذذا سذذنوات طويلذذة  العمذذل  لذذب  ذذزل السذذكان  شذذتب 
الل  40لق ا  سا فأ ثمنه الط ق، لانعي المستوطنان  كافة الؤ مات،  قوة السالت"، مواما ان هاا ا

الذذل مذذواطن،  250فلسذذطاني يعيشذذون فذذي تلذذ  المنطقذذة،  اإلاذذافة للذذب سذذكان الم انذذة ال ذذال   ذذ  هي 
 مطال ا المجتمأ ال ولي  العمل  لب وقل هاا الق ا .

 2/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 لنقب تكرس العنصريةفي الخليل وا "إسرائيل": إجراءات البرغوثيمصطفى  .9
قال ا مان العاي لم كة الم ا  ة الوطنية الفلسطانية،  . مصطفب الب غوثي، لن "ما تقوي : قاسي  ك ي 

 ذذه لسذذ ائال مذذن مما سذذات وانت انذذات  مذذق الشذذعا الفلسذذطاني، وسذذعا ا لفذذ ض امذذ  واقذذأ ج اذذ   لذذب 
ه  لذذب الشذذعا الفلسذذطاني ا  ض مذذا هذذو لال جذذزء مذذن نفذذاي الفصذذل والتمااذذز العنصذذ ي الذذاي تف اذذ

  شكل اسوا مما كان  ليه نفاي الفصل والتمااز العنص ي في جنوا اف يقيا".
وااذذاف ان "قذذذ ا  المكومذذذة اإلسذذ ائالية لنشذذذاء مسذذذتعم ة  ميمذذاي الج اذذذ ة  اإلاذذذافة للذذب قذذذ ا  وزيذذذ  

الؤلال، جيش االمتالل، لاب مان، بإنشاء مجلس مملي ؤاص  المستوطنان غا  الش  اان في م انة 
وسما الجنسية من مئات من فلسطاناي النقا، تعب   ن م ى العنص ية التي وصلت للا ا لس ائال 

وان  الب غوثي انه "من الوااد ان مكومة لس ائال لن ت  و لال  ف ض  قو ات  ومكومت ا المتط فة".
لسذذذ ائال  ذذذذن وطالذذذا العذذذذالي وا مذذذي المتمذذذ ة بذذذذذ"اتؤاا ؤطذذذوات ج يذذذة وماسذذذذمة لذذذ  و  ج يذذذة  لا ذذذا".

مما سات ا العنص ية، وا ت ا ها  ولة ؤا جة  ن القانون ومواثاق مقوق اإلنسان كون ا اص مت تمثل 
آؤذ  انفمذة التمااذز والفصذل العنصذذ ي فذي العذالي وتمذا س مما سذذات وتممذل افكذا ا متؤلفذة تجاوزت ذذا 

 اإلنسانية".
 4/9/2017، 48عرب
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 عت عباس لتجميد عقوبات غزةضغوط دف :العربية الشؤون سرائيلي في إخبير  .11
قال الناتا اإلس ائالي اوني بن مناميي لن  ئيس السلطة الفلسطانية مممو    اس تع ض لاغوط 
قليمية و ولية  فعته لتؤفال العقو ات التي يف ا ا  لب سكان قطاو غزة الاي تسيط   مملية وا 

  ليه م كة مماس.
ان   اس قبل سف ة للب انق ة ا م  المااي  واواد بن مناميي، وهو ؤبا  في الشتون الع بية،

ب  وة من ال ئيس الت كي  جا طاا ا  وغان م ص  لب تؤفال  قو ات غزة في  ا  ة مسن نية 
 مأ اقت اا  ا  ا امب، وسعي ت كيا للقياي ب و  في المصالمة الفلسطانية.

لمستوى وزيا ة ا مان العاي كما جاء تؤفال العقو ات  لب غزة تزامنا مأ زيا ة وف  اما كي  فيأ ا 
لألمي المتم ة انطوناو غوتا يش، مام كانت الواليات المتم ة واالتما  ا و وبي ق  طال ا السلطة 
الفلسطانية بوقل العقو ات  لب غزة، ؤشية ت هو  الواأ اإلنساني، ولبم ا مل في نفوس 

 الفلسطاناان سعيا لتج ا  المفاواات مأ لس ائال.
ميي، الاا ي اإلس ائالي السابق في ج از االستؤ ا ات العسك ية، ان المعلومات وان  بن منا 

المتوف ة ل ى لس ائال تشا  للب ان اغوطا مو ست  لب   اس من قبل كل من مص  وا   ن، 
 ن ما تؤشيان من انفجا  ا وااو في القطاو الاي ياي ملاوني فلسطاني، مما ق  يا  ا من 

 من ان الو اجواء من الفواب في مص  وا   ن.  المص ي، وهنا  مؤاوف
ؤتاما قال لن من ا س اا الجوه ية في تجما    اس المتقت لعقو اته ا  غزة، التؤوف من 
تا   موقأ ومكانة م كة فتد في القطاو، متب ه  ت قيا ت ا في غزة بتق يي استقالت ا لع اس، 

تم  ا فلسطانيا ا  الم كة، والتؤوف من اناماي وتماا ات ا من ان استم ا  هاة العقو ات ق  اول  
 المزي  من كوا  ها لتيا  القيا ي المفصول ممم   مالن، والتفاه   النية ا    اس.
 31/8/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
  "اإلنتربولـ"فلسطين تطلب من فرنسا دعم طلبها االنضمام ل .11

 ا لالناماي للب منفمة الش طة الجنائية الؤميس،   ي طلب اويطلبت فلسطان من ف نسا، وكاالت: 
 ال ولية  اإلنت بولم.

، المستشا  «ف ي  ي  جانج»ذجاء ال  ؤالل لقاء سلمان ال  في، سفا  فلسطان ل ى ف نسا، ب
ال بلوماسي لوزي  ال اؤلية الف نسي، جا ا  كولوما، وسّلمه  سالة ؤطية من  امي المم  هللا،  ئيس 

 ؤلية، ليسلم ا للب وزي  ال اؤلية الف نسي.مجلس الوز اء، وزي  ال ا
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وت امم ال  في وجانج في العالقات الثنائية الفلسطانية الف نسية  شكل  اي، و لب الصعا  ا مني 
 شكل ؤاص، مام طلا ال  في من مايفه   ي ف نسا للطلا الفلسطاني ال ا ف للب االناماي 

 جميأ المعااا  المواو ية والااتية المطلو ة. ، ؤاصة ان فلسطان تمتل  اآلن«اإلنت بول»لمنفمة 
وتط ق اللقاء ايااض  وااو الجالية الفلسطانية في ف نسا، مام طلا ال  في ان تستم  ف نسا في 
التعامل مع ا  الشكل الماا ي الاي الاق ب ا، مأ تأنا  ان جميأ الفلسطاناان في ف نسا م ما كان 

 لف نسي.نوو لقامت ي، هي تمت سلطة القانون ا
من ج ته ان  جانج  زي ف نسا االستم ا  في تق يي ال  ي لمتسسات ال ولة الفلسطانية المستقبلية، 
وتعزيز العالقات الثنائية  لب كافة الصع ، وان  جان  ان وف اض من وزا ة ال اؤلية الف نسية سازو  

 ية.فلسطان ق ي اض، ل مم الع ا  من القاايا مأ ا ج زة ا منية الفلسطان
 2/9/2017الخليج، الشارقة، 

 
 السفير الفلسطيني لدى أنقرة يكشف انزعاج تركيا من تقارب حماس مع دحالن .12

كشل السفا  الفلسطاني ل ى انق ة، ان ا ت ا  منز جون من التقذا ا ا ؤاذ  الذاي مصذل بذان  غزة:
اآلمذذال  م كذذة ممذذاس، ومممذذ   مذذالن، المفصذذول مذذن م كذذة فذذتد، فذذي تصذذ يمات تشذذا  للذذب تاذذاتل

المعقو ة  لب ق  ة الجانا الت كي  لب لتماي صفقة مصالمة إلن اء الؤذالف القذائي بذان م كتذي فذتد 
ومماس، ؤاصة  ع  الزيا ة ا ؤا ة التي قاي ب ا ال ئيس مممو    اس  نق ة ولقاء نفا ة  جا طاا 

 ا  وغان.
، لن ت كيذذا منز جذذة مذذن «فاذذائية النجذذات»وقذذال السذذفا  فائذذ  مصذذطفب فذذي تصذذ يمات ا لذذب ب ذذا لذذذ 

الجم و يذذة « از ذذج»التقذذا ا ا ؤاذذ  الذذاي مصذذل بذذان ممذذاس و مذذالن. واشذذا  للذذب ان هذذاا التقذذا ا 
امتعااذذا »وقذذال اياذذا لن هنذذا  «. شؤصذذية سذذلبية مذذن وج ذذة نطذذ  ا تذذ ا »الت كيذذة، كذذون  مذذالن 

 من م كة مماس  سبا هاة الؤطوة. « ت كيا
لمصذالمة الفلسذطانية، ماذم نفذب وجذو  اي م ذا  ة ت كيذة ج اذ ة وتط ق السفا  الفلسطاني للب ملذل ا

ن اء االنقساي. و غي ال  قال لن ت كيا كانت وال تزال تلعا  و ا م ما  لتمقاق المصالمة الفلسطانية وا 
، «ت كيذذذا تنفذذذ  للذذذب االنقسذذذاي الفلسذذذطاني  أنذذذه مذذذ م  للقاذذذية الفلسذذذطانية»فذذذي هذذذاا الملذذذل. وااذذذاف 

 مقاق المصالمة في اس و وقت ممكن.متك ا ان ا ت  و للب ت
الذذ  ي الت كذذي لغذذزة ال يعنذذي   ذذي ممذذاس، »ومذول العالقذذة الت كيذذة مذذأ ممذذاس، قذذال السذذفا  مصذذطفب 

لنن ت كيا تتطلأ للب ال  من منفو  لنساني، لما يم   ه قطاو غزة من اوااو اقتصذا ية ومعيشذية 
القيا ة الفلسطانية  لب التشذاو  الذ ائي  واشا  مصطفب  العالقات الت كية الفلسطانية، وم ص«. سائة
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مأ الجم و ية الت كية، التذي كذان آؤ هذا زيذا ة الذ ئيس مممذو    ذاس للذب ت كيذا انقذ ة، ولقذاتة  ذال ئيس 
 الت كي  جا طاا ا  وغان.

 5/9/2017، لندن، القدس العربي
 
 حسن يوسف النائب في المجلس التشريعياالحتالل يفرج عن  .13

اف جت سلطات االمذتالل اإلسذ ائالية، اذوي الؤمذيس،  ذن مسذن اوسذل، النائذا : لا نااو  – اي هللا 
 في المجلس التش يعي  الب لمانم الفلسطاني،  ن م كة "مماس"،  ع  ا تقاله "ل ا يا" ق ا ة  امان.

وافذذا ت وكالذذة ا نااذذول انذذه تذذي لطذذالق سذذ ات اوسذذل مذذن سذذجن " ذذوف " غذذ ا م انذذة  اي هللا، وسذذي 
 ، مام كان في استق اله     من النواا الفلسطاناان واف ا   ائلته.الافة الغ بية

وقذذال النائذذا اوسذذل، فذذي تصذذ يد لألنااذذول فذذو  اإلفذذ ام  نذذه، لن ا تقالذذه كذذان " ذذال ت مذذة اومسذذو  
 قانوني".

واااف ان "المعتقلان  الفلسذطاناانم فذي السذجون اإلسذ ائالية يعيشذون ف وفذا ا تقاليذة صذع ة، لنذن ي 
 ف ام  ن ي في اي صفقة ت ا ل متوقعة، بان لس ائال والمقاومة الفلسطانية".يأملون اإل

نائ ذذذذا  13مذذذذن ناميذذذذة اؤذذذذ ى، اشذذذذا  اوسذذذذل للذذذذب ان سذذذذلطات االمذذذذتالل اإلسذذذذ ائالية مذذذذا زالذذذذت تعتقذذذذل 
 فلسطانيا، معفم ي يمثلون كتلة "التغاا  واإلصالت" التا عة لذ"مماس".

 31/8/2017فلسطين أون الين، 
 
 حاملي الجواز الفلسطينياإللكترونية لقرار منح التأشيرات توضح  تركيا فيطين سفارة فلس .14

ا لنذذت سذذفا ة فلسذذطان فذذي ت كيذذا،  ذذن معلومذذات ج اذذ ة، لذذي تنذذن مع وفذذة  نذذ  ل ذذالن  :معذذا – اي هللا 
الذذ ئيس  جذذا طاذذا ا  وغذذان قبذذل نمذذو اسذذبوو،  ذذن مذذند مملذذة الجذذواز الفلسذذطاني تأشذذا ات  ؤذذول 

فائذ  مصذطفب السذفا  الفلسذطاني فذي انقذ ة، لن قذ ا  مذند التأشذا ات االلنت ونيذة، لذن وقال  للنت ونية.
 يكون لجميأ ماملي الجواز الفلسطاني.

واااف مصطفب، ان ا شؤاص ماملي الجواز الفلسطاني من تنطبق  لا ي معااا  المصذول  لذب 
الشذنجنم، والب يطانيذة واإلا لن يذة، تأشا ة ال ؤول اإللنت ونية، هي ماملي الفاذزا ا م يكيذة وا و وبيذة  

 او من مع ي لقامات في تل  ال ول.
وقذذال مصذذطفب لن مذذاملي هذذاة التأشذذا ات، سيمصذذلون  لذذب التأشذذا ة الت كيذذة ؤذذالل وقذذت ال اتعذذ ى 

 ثالم  قائق فقي من تق يم ي طلا المصول  لا ا.
 4/9/2017، وكالة معًا اإلخبارية
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 في الخليل وتعد ما جرى قرصنة سطينيةفل إذاعة إغالقترفض  وزارة اإلعالم .15
اغلق الجيش اإلس ائالي لاا ة فلسطانية فذي م انذة الؤلاذل، جنذوا الاذفة الغ بيذة، لمذ ة سذتة   اي هللا:

اش  ، وصا   معذ ات ا واج زت ذا،  لذب الذ غي مذن ان الج ذة المسذتولة  ذن مذند تذ اؤيص لمثذل هذاة 
 اإلاا ات هي السلطة الفلسطانية.

تعذذ  ق صذذنة االمذذتالل اإلسذ ائالي وسذذ قة معذذ ات بذذم لاا ذذة  منبذذ  »إل ذذالي الفلسذذطانية: وزا ة ا وقالذت
الم يةم، ومما سة الع ب ة واإل هاا بإغالق ا ستة اش  ، وكال  مما سة السطو المسلد  لب مع ات 

 «.واج زة تلفزيون النو س في الؤلال، وقطأ بث ما، استم ا ا للم ا المسعو ة التي تست  ف اثا نا
الع وان الساف   لب  منب  الم يةم و النو سم، وما سذ قه مذن ق صذنة  لذب »وقالت الوزا ة في بيان: 

متسسذذاتنا الصذذمافية ومطا عنذذا، ومالمقت ذذا المتواصذذلة لمذذ اس المقيقذذة والعذذاملان فذذي اإل ذذالي، اثبذذت 
ومماسذ ة  م الؤذاص  ممايذة الصذمافاان2222الماجة الماسة لتفعاذل قذ ا  مجلذس ا مذن الذ ولي  قذي  

 «.منت كي مقوق ي  شكل فو ي 
ذذي  وطالبذذت وزا ة اإل ذذالي، ا مذذي المتمذذ ة والاونيسذذكو واالتمذذا  الذذ ولي للصذذمافاان،  القيذذاي بذذ و هي ل ل ج 

 المما سات اإلس ائالية التي تنت   كل القوانان والمواثاق ال ولية. 
 2/9/2017، ، لندناألوسطالشرق 

 
 بتهمة التحريضلخليل من ا صحفييعتقل  األمن الوقائي .16

ا تقذذل ج ذذاز ا مذذن الوقذذائي الفلسذذطاني مذذ ا  لاا ذذة منبذذ  الم يذذة فذذي م انذذة الؤلاذذل الصذذمفي ايمذذن 
القواسذمي بت مذة التمذ يض، والذ   عذ  ثالثذة ايذذاي مذن اقتمذاي قذوات االمذتالل اإلسذ ائالي مقذ  اإلاا ذذة 

ص ا  ام  بإغالقه لم ة ستة اش  .  ومصا  ة كافة مع اته، وا 
شذذ و القواسذذمي فذذي لاذذ اا مفتذذوت  ذذن الطعذاي امتجاجذذا  لذذب ا تقالذذه، وناشذذ ت  ائلذذة القواسذذمي وقذ  

 الج ات ال سمية والمقوقية  الت ؤل ل ى ج از ا من الوقائي في الؤلال ل ف ام  نه فو ا.
ونقلت وسائل ل الي فلسطانية ان القواسمي ا لب بتص يمات صمفية في ا قاا لغالق اإلاا ة، انتق  

  ا ا ج زة ا منية الفلسطانية  قا اقتماي قوات االمتالل لمق  لاا ته.فا
كمذا   ذذا القواسذذمي الذذ ئيس الفلسذذطاني مممذذو    ذاس و ئذذيس الذذوز اء  امذذي الممذذ  هللا للذذب التنمذذي او 

 االستقالة، "لاا كانوا  اجزين  ن مماية الشعا الفلسطاني ومتسساته".
 4/9/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
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 طالب جهاز األمن الوقائي بالتوقف عن استدعاء المواطنين والصحفيينت وان المظالم""دي .17
طالبذذت ال ائذذة الفلسذذطانية المسذذتقلة لمقذذوق اإلنسذذان المع وفذذة  اسذذي " اذذوان المفذذالي" : اسوشذذات  بذذ س

ج از ا من الوقائي الفلسطاني  ذالتوقل  ذن اسذت  اء المذواطنان والصذمفاان، و ذاإلف ام الفذو ي  ذن 
 معتقلا ن ل يه.

وطالبت ال ائة في بيان ل ا امس االثنان  ذاإلف ام الفذو ي  ذن  ئذيس مجلذس ل ا ة لاا ذة منبذ  الم يذة 
 م انذذذة الؤلاذذذل ايمذذذن القواسذذذمي، و ئذذذيس تجمذذذأ شذذذ اا اذذذ  االسذذذتيطان فذذذي مماففذذذة الؤلاذذذل  يسذذذب 

  م و.
واطنان والصذمفاان او تذوقيف ي و  ت ال ائة ا ج زة ا منية الفلسطانية للب التوقل  ن اسذت  اء المذ

  لب ؤلفية آ اء او مواقل سياسية.
وكان ج از ا من الوقائي ق  ا تقل ا م  المااي القواسذمي  عذ  انتقذا ة ا ج ذزة ا منيذة الفلسذطانية 
 قا اقتماي قوات االمتالل لمق  لاا ته، بانما ا تقل  م و امس االثنان  ع  است  ائه للتمقاق معه 

 ا تقال ا ج زة ا منية للقواسمي.في ل انته 
 5/9/2017نت، الدوحة، الجزيرة 

 
 وبحضور الفصائل الفلسطينية أبو مرزوق: مستعدون لعقد جلسة علنية مع فتح .18

نفذذب موسذذب ابذذو مذذ زوق  اذذو المكتذذا السياسذذي لم كذذة ممذذاس، اذذوي الؤمذذيس، صذذمة ا ن ذذاء : غذذزة
التنافذل الذوطني واإلسذالمي، مشذا اض للذب ان ممذاس  التي تم ثت  ن تسليي اللجنة اإل ا ية  غزة للجنذة

 ليس مط وماض ل ا ا سوى تسليي ل ا ة غزة لمكومة فلسطانية متفق  لا ا.

وشذذ   ابذذو مذذ زوق فذذي مذذوا  مذذأ م اسذذل "وكالذذة فلسذذطان الاذذوي اإلؤ ا يذذة"، ان م كتذذه ليسذذت مذذأ اي 
واإلسالمي ممصذو  فذي جانذا مذن لج اء ُيعمق االنقساي الفلسطاني، وان  مل لجنة التنافل الوطني 

 الؤ مات اإلنسانية واإلغاثية.

ولي ا فض ابو م زوق،  ق  اي جلسة  لنية مأ م كة فذتد و ماذو  الفصذائل الفلسذطانية،  ا ت ذا  
ان موقذذذل م كتذذذه المعلذذذن هذذذو اات موقف ذذذا فذذذي الجلسذذذات المغلقذذذة، وتغلاذذذا المصذذذلمة العامذذذة  لذذذب 

  مل ا السياسي.المصلمة الؤاصة هي قا  ة اساسية في 
لسذ  الفذ ا  الذاي تسذببت  ذه و إل ا ة ؤ مات المواطنان فذي قطذاو غذزة تشكلت اللجنة اإل ا ية وقال ان 

مكومة التوافق  ع  ان تنصلت من مستوليات ا، وم كة مماس مستع ة لمل اللجنة اإل ا ية لاا مذا تذي 
ملية السياسية مسا ما تذي التوافذق للغاء كافة اإلج اءات العقابية ا  قطاو غزة ومن ثي استئناف الع
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 ليه من تشكال مكومذة ومذ ة وطنيذة، واسذتئناف العمذل  اللجذان والمتسسذات اات العالقذة متذب تقذوي 
 . كافة مسئوليات ا وتم ا  مو   لالنتؤا ات الشاملة

 ال بذ  مذن اتفذاق بذان فذتد وممذاس  لذب لن ذاء االنقسذاي والشذ وو  المصذالمة الوطنيذة وا  ذا ةوبان انه 
ت تاا البات الفلسطاني، واالتفاق  لب ب نامج وطنذي جذامأ وال تنفذي نوايذا صذميمة او لجذ اءات اي 

  .ط ف  شكل منف   مام لن يستطيأ ام  ان الغي اآلؤ ، والوم ة ق  نا وليس مج   ؤيا
 31/8/2017وكالة فلسطين اليوم، 

 
 ماسح دحالن تحدث شرخًا داخل -تفاهمات السنوار "الحياة اللندنية":  .19

 في "مماس"ام ثت التفاهمات ا ؤا ة بان  ئيس المكتا السياسي لم كة : ممم  اونس - اي هللا 
النائا ممم   مالن ش ؤاض في م كة  "فتد"قطاو غزة يماب السنوا  والقيا ي المفصول من م كة 

 ، وت كت اث اض  لب تمالفات ا اإلقليمية."مماس"
ؤال  مشذعل  "مماس"لن  ئيس المكتا السياسي السابق لم كة  "المياة"لذ  "مماس"وقالت مصا   في 

المقذذيي فذذي العاصذذمة القط يذذة، يعذذا ض هذذاة التفاهمذذات  شذذ ة. واواذذمت ان تيذذا اض واسذذعاض فذذي الم كذذة، 
ياي قيا اان مقيمان في ال ومة، ومع ي  عض قيا اي الم كة في الافة الغ بية الممتلة، يعا اذون 

 ا تلمق ا  اض بتمالفات ي اإلقليمية.هاة التفاهمات، ويعتق ون ان 
قطذذذ  "واكذذذ ت المصذذذا   ان ت كيذذذا وقطذذذ   ب تذذذا  ذذذن انز اج مذذذا مذذذن هذذذاة التفاهمذذذات، واواذذذمت ان 

ا تب ت هاة التفاهمات وسالة من اإلما ات لاللتفاف  لذب  و هذا فذي قطذاو غذزة، والملذول ممل ذا مذن 
ال ومة سجلت ا ت ااذ ا ". وااافت ان "ؤالل توفا    ي مالي للتمالل الج ا  بان السنوا  و مالن

 ." لب هاة التفاهمات ل ى قيا ات الم كة في قط ، وجم ت ال  ي المالي للم كة
 ذذن الؤشذذية مذذن ان تذذت ي الذذب  ذذزل قطذذاو  "ممذذاس"و بذذ   ذذ   مذذن معا اذذي التفاهمذذات فذذي م كذذة 

 غزة، وانفصاله ت  يجياض  ن الافة الغ بية.
هذذاة "لن  "الميذذاة"ي فذذي الاذذفة الغ بيذذة فاذذل  ذذ ي اكذذ  اسذذمه، لذذذ وقذذال مسذذتول  فيذذأ فذذي الم كذذة، مقذذي

التيذذذذذا  "التفاهمذذذذذات تثاذذذذذ  القلذذذذذق  ن ذذذذذا، اوالض، تعطذذذذذي  ولذذذذذة اإلمذذذذذا ات ومممذذذذذ   مذذذذذالن  الذذذذذاي اذذذذذ اس 
م، مذذوطا قذذ ي فذذي غذذزة، وثانيذذاض  ن ذذا تذذت ي الذذب مذذند غذذزة صذذفة ؤاصذذة "فذذتد"فذذي م كذذة  "اإلصذذالمي

ية الممتلة، وتثا  القلق من مذ وم انزيذات تذ  يجي للقطذاو ؤذا م مؤتلفة  ن  اقي ا  ااي الفلسطان
 ."منفومة ا  ااي الفلسطانية
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وااذذاف انذذه والع اذذ  مذذن قيذذا ات الم كذذة اذذ  كون نوايذذا لسذذ ائال ال اميذذة الذذب الذذتؤلص مذذن قطذذاو غذذزة 
إلسذ ائالية، والتف    الافة الغ بية، الفتاض الب ان تفاهمات من هاا النوو ستت ي الب ؤ مة ا غ اض ا

 من مام ال يمتسا قا ة الم كة في غزة.
تلقانا في المااي   وااض لس ائالية، غا  م اش ة، إلقامذة مطذا  ومانذاء فذي غذزة مقابذل وقذل "وقال: 

تطوي  السالت، لنننا  فانا، اوالض،  ننا م كة مقاومة، وثانياض،  ننا ن    اه اف لسذ ائال ال اميذة الذب 
 ذذن الاذذفة الغ بيذذة، وتاليذذاض التفذذ   فذذي الاذذفة الغ بيذذة وت ويذذ  انثذذ  مذذن نصذذل فصذذل قطذذاو غذذزة كليذذاض 

 ."مسامت ا  ما فا ا الق س الش قية، ومند سكان الافة مكماض ااتياض 
ويقول المق بون من السنوا  لنه اتؤا هاة الق ا ات بتأثا  مذن اإلجذ اءات غاذ  المسذبوقة التذي اتؤذات ا 

والتذذي شذذملت تقليصذذاض واسذذعاض فذذي الؤذذ مات المق مذذة للقطذذاو، وانذذه  السذذلطة الفلسذذطانية فذذي قطذذاو غذذزة،
 من  ش  سنوات. انث ا ى في هاة التفاهمات منفااض لف  المصا   ن القطاو المتواصل منا 

 ئذيس المكتذا السياسذي لممذاس فذي غذزة مذ   اولوياتذه "لن  "الميذاة"وقال ام  المق بان من السذنوا  لذذ 
القطذذاو، وثانيذذاض مذذل المشذذكالت العالقذذة بذذان الم كذذة واطذذ اف فلسذذطانية فذذي، اوالض،  فذذأ المصذذا   ذذن 

سالمية السذنوا  اذ ى ان اولويتذه ا ولذب لن ذاء الؤصذومة مذأ مصذ  و مذالن ". وااذاف ان "و  بية وا 
 ."والسلطة الفلسطانية، وا  ا ة ال  ي الع بي واإلسالمي لم كة مماس من  ون اي قاو  او ش وط

اهمذذذات مذذذأ مصذذذ  ت ذذذ ف الذذذذب فذذذتد المعبذذذ  الوماذذذ  لقطذذذاو غذذذزة مذذذأ العذذذذالي التف"وتذذذا أ المصذذذ   ان 
الؤا جي، فيما ت  ف التفاهمات مأ  مالن الب المصالمة في غزة، وتوفا    ي   بي  هل غزة هي 

 ." أمس الماجة اليه
مذول التفاهمذات الج اذ ة مذأ  مذالن، لال ان المسذتولان  "ممذاس"و لب  غي ش ة الؤالفات في م كذة 

فذذي "لم كذذة يسذذت ع ون كليذذاض مذذ وم اي انشذذقاق. وقذذال مسذذتول فذذي الم كذذة معذذا ض للتفاهمذذات: فذذي ا
االنتؤا ات ". ولفت الب ان "الن اية نمن م كة سياسية، ل ا ا متسسات، ونمن نمتني الب المتسسات

ا اف زت قيا ة ل ا ا توج ات مؤتلفة، و عذ  اقذل مذن ا بذأ سذنوات سذيكون لذ انا انتؤا ذات وسذيكون لذ ان
 ."قيا ة ج ا ة

 5/9/2017الحياة، لندن، 
 

 الفوالذي على حدود غزة ببناء الجدار "إسرائيل"حال شرعت ": كيف سيرد السنوار في والال"موقع  .21
اإلس ائالي تق ي ا مفصال، مول كيفية    السنوا ، قائ  م كة مماس فذي غذزة،  "والال"نش  موقأ : غزة

 "سذذالت ممذذاس االسذذت اتاجي"، الذذاي مذذن شذذأنه ان اذذ م  ايالفذذوال مذذال شذذ  ت لسذذ ائال ببنذذاء الجذذ ا 
والمقصذذو   ذذه ا نفذذاق. واكذذ  الموقذذأ ان ا سذذابيأ المقبلذذة ستشذذ    مليذذات تنثاذذل بنذذاء الجذذ ا   لذذب 
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مذ و  غذذزة، مذن ؤذذالل الذ فأ  عشذذ ات اآلالت والمعذ ات والمفذذا ات الاذؤمة، ب فقذذة نمذو الذذل  امذذل، 
 لب ء  مليات لنجاز هاا العمل.

لتق ي  ج ى ط ت تساتل  ن    الفعل الممتمل لقائذ  ممذاس فذي غذزة، ماذم قذال لنذه ال يعذ ف وفي ا
 "السذالت االسذت اتاجي" ع     فعله، مال ب ات  مليذات البنذاء هذاة، ؤاصذة وان ذا سذتأتي  لذب تذ ما  

 ."انفاق المقاومة"لم كة مماس وهي 
 كذذذة ممذذذاس ؤذذذالل ا سذذذابيأ ولذذذي اؤذذذل التق يذذذ  وجذذذو  تؤوفذذذات مذذذن نشذذذوا مواج ذذذة مسذذذلمة، مذذذأ م

 المقبلة، ل فض الم كة بناء هاا الج ا .
ونقذذل  ذذن مسذذتول كباذذ  فذذي وزا ة الجذذيش القذذول لن السذذنوا  ال انسذذب الت  اذذ  ا منذذي وي ا ذذي تذذ  يا 
نذه اتذا أ تذ  ي ات ممذاس العسذك ية والصذوا يخ التذي  مماس  لب الص او في جميأ انمذاء لسذ ائال، وا 

ول المسذذتول اإلسذذ ائالي لن م كذذة ممذذاس زا ت مذذن مجذذي مواقع ذذا العسذذك ية تعذذ ها  ي مواج ذذة. ويقذذ
 لذذب مذذ و  غذذزة، منذذا ان تمذذت  مليذذة اغتيذذال مذذازن فق ذذا، امذذ  قا ت ذذا امذذاي منزلذذه فذذي م انذذة غذذزة قبذذل 

ويشا  التق ي  اإلس ائالي للب ان الجيش سازي  من وجو ة في منطقة الم و ، من اجل مماية  اش  .
ء الجذذذ ا  والمعذذذ ات الثقالذذذة التذذذي سذذذاتي الذذذ فأ ب ذذذا مذذذن اجذذذل المفذذذ  والبنذذذاء، مذذذن اي العذذذاملان فذذذي بنذذذا

هجمات مقبلة من غزة. ونقل التق ي   ن ا اط سذا قان فذي الجذيش، تذوقع ي قيذاي ممذاس  ذال    لذب 
 اي  ملية لتم ا  مكان اي نفق اتي انتشافه ؤالل  مليات المف .

 5/9/2017القدس العربي، لندن، 
 
 ح المستوطنين إدارة شؤونهم بالضفة تجاوز للخطوط الحمرحماس: من .21

 الق ا ات الص اونية المتواصلة مذن مكومذة االمذتالل بتصذا   وتاذ ة االسذتيطان  ،ن  ت م كة مماس
 وش  نة البت  االستيطانية وتشكال ل ا ة للمستوطنان في الافة الغ بية.

 يد صذذذذمفي، اذذذذوي اإلثنذذذذان، لن مذذذذند وقذذذذال النذذذذاطق  اسذذذذي الم كذذذذة،  بذذذذ  اللطاذذذذل القذذذذانوو، فذذذذي تصذذذذ
المستوطنان تشكال مجلس إل ا ة شتون ي وتوفا  الؤ مات البل ية ل ي في م انة الؤلال سا قة ؤطاذ ة 

 وتجاوز للؤطوط المم ، مممالض االمتالل النتائج المت ت ة  لب ال .
ل مذذذأ الشذذذعا وبذذذّان القذذذانوو ان القذذذ ا  يعكذذذس طذذذ ف مكومذذذة االمذذذتالل وسذذذلوك ا ال مجذذذي فذذذي التعامذذذ

 الفلسطاني وا اه ومق ساته.
واااف ان الق ا   لاذل قذاطأ  لذب فشذل كذل مشذا يأ التسذوية مذأ االمذتالل ونسذل التفاقياتذه ال زيلذة 

 وطعنة في وجه كل الاان يعولون  لب لمياء مفاواات  بثية مأ الع و الص اوني من ج ا .



 
 
 
 

 

 19 ص             4393 العدد:             1/2017-9/5 الثالثاء -الجمعة  التاريخ: 

                                    

ل مسذذذذتوليات ا ومغذذذذا  ة م بذذذذأ الصذذذذمت وطالذذذذا القذذذذانوو المجتمذذذذأ الذذذذ ولي والمتسسذذذذات ا مميذذذذة بتممذذذذ
 والاغي  لب االمتالل لوقل ج ائمه وانت اناته.

 4/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 الدولية فتح: تشكيل مجلس إلدارة شؤون المستوطنين في الخليل خطير ونسف لالتفاقيات .22

لمسذتوطنان فذي قلذا ا تب ت م كة فتد ق ا  مكومذة االمذتالل بتشذكال مجلذس إل ا ة شذتون ا:  اي هللا
م انة الؤلال "ام ا ؤطا ا ج ا، ونسل لنل االتفاقيات ال ولية الموقعة، وتطبيقا  مليا لنفاي  نص ي، 
ومماولذذة لت سذذاخ فصذذل قلذذا الم انذذة وبلذذ ت ا الق يمذذة، ومماولذذة لتنفاذذا مؤطذذي الت ويذذ  للبلذذ ة الق يمذذة 

اسذذذذامه القواسذذذذمي فذذذذي تصذذذذ يد  وطالذذذذا المتمذذذذ م  اسذذذذي الم كذذذذة، و اذذذذو مجلسذذذذ ا الثذذذذو ي  ب مت ذذذذا".
صمفي، الاوي السبت،  ا و ة ومتمية التم   الفو ي والعاجذل  لذب المسذتويات ال سذمية، والشذعبية، 
والقانونيذذة، وال ابلوماسذذية كافذذة، لوقذذل هذذاا االجذذ اء الؤطاذذ ، والذذاي انذذا   كا ثذذة مقيقيذذة سذذتقأ  لذذب 

 ال اني، واالجتما ي".م انة الؤلال، وسكان ا، وتا يؤ ا، ومو وث ا الثقافي، و 

طالذذا المجتمذذأ الذذ ولي الذذب اذذ و ة التمذذ   الفذذو ي لمنذذأ هذذاة االجذذ اءات العنصذذ ية، والمذذ م ة، كمذذا 
 والمنافية للقوانان ال ولية، واالتفاقيات الموقعة.

 3/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 الشهيد األسير رائد الصالحي تنعىحماس  .23

اس، الشذذ ا  ا سذذا   ائذذ  الصذذالمي الذذاي ا تقذذب شذذ ا ا  اؤذذل سذذجون االمذذتالل متذذأث ا نعذذت م كذذة ممذذ
 بج ات اصاا  ه ؤالل ا تقاله.

وقال الناطق  اسي الم كذة، مذازي قاسذي، فذي تصذ يد صذمفي، لن هذاة الج يمذة الم ك ذة  لاذل لاذافي 
الج يمذذة تسذذت  ي  وشذذ    لذذب ان هذذاة  لذذب لصذذ ا  االمذذتالل  لذذب انت انذذه لنذذل ا  ذذ اف اإلنسذذانية.

وااذاف: تتكذ  ممذاس ان جذ ائي االمذتالل  مذق اسذ ى شذعبنا لذن تنسذ   مماس ة االمذتالل ومعاقبتذه.
ولفذذت للذذب ان ممذذاس سذذتفل تاذذأ قاذذية ا سذذ ى  لذذب  ل ا ت ذذي ولذذن تاذذعل  ذذزيمت ي وصذذمو هي.

  اس سلي اولويات ا متب مصول ي  لب م يت ي الناملة.
 4/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 حماس تدين الجرائم ضد مسلمي أراكان .24
ا انذذذت م كذذذة "ممذذذاس" اذذذوي االثنذذذان، االنت انذذذات التذذذي ت تنب ذذذا السذذذلطات فذذذي ميانمذذذا   مذذذق : ال ومذذذة

 مسلمي ال وهانغا في لقليي ا انان غ بي ال ال .
جذذاء الذذ  فذذي تغ يذذ ة نشذذ ها  اذذو المكتذذا السياسذذي للم كذذة فذذي موقذذأ "تذذويت "  ذذزت ال شذذق، وقذذال 

ن ان  ش ة استم ا  الج ائي ا  مسلمي ال وهانغا، مام لننا نتا أ  ألي واستنكا  مذا اتع اذون فا ا: "
سالمي".  له من قتل وت جا  وا  ا ة جما ية، وسي صمت  ولي وتقا س   بي وا 

واااف ان "ما تتع ض له ا قلية المسلمة في ميانما  من ل هذاا وقتذل وتشذ ي  قذ  فذاق كذل وصذل، 
 ه".وال يمكن السكوت  ن

وتا أ "نقل  كل ما نستطيأ مأ م ا  واتصاالت الذ ئيس الت كذي  جذا طاذا ا  وغذان، لشذ ت معانذاة 
 مسلمي ا انان ونص ة قاات ي".

 4/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 لجنة المصالحة بغزة تسوي "قضايا دم" لعدد من ضحايا االنقسام .25

، مسذذذاء اذذذوي الؤمذذذيس، تسذذذوية "قاذذذايا  ي" ان ذذذت لجنذذذة المصذذذالمة المجتمعيذذذة فذذذي قطذذذاو غذذذزة :غذذذزة
 .2007و 2006لعائالت من امايا االنقساي الاان كانوا سقطوا ؤالل في ام ام االقتتال بان  امي 

و ق ت اللجنة   ة جلسات صلد بان  وائذل قتذل افذ ا  من ذا فذي امذ ام االقتتذال المسذلد، ماذم  قذ  
ابو مذ ا فذي كذل مذن ؤذاناونس و فذد جنذوا صلد بان  ائالت ص د وابو جز  والغل ان، وسالمة و 

 قطاو غزة، والل اوي وابو لب ة شمال قطاو غزة.
وشذذا   فذذذي جلسذذذات الصذذلد التذذذي  قذذذ ت قذذذا ة مذذن ممذذذاس وتيذذذا  مممذذ   مذذذالن وفصذذذائل فلسذذذطانية 
سذقاط  مؤتلفة ووج اء وشؤصيات ا ت ا ية و وائل الامايا الاان تي بان ي توقيأ  قو  صلد و فو وا 

 ست فأ لجنة المصالمة م ال  مالية لعوائل الامايا.مقوق ي، مام 
 31/8/2017القدس، القدس، 

 
 صفحة االنقسام  بالمصالحة المجتمعية بداية حقيقية لطي    الشروعحماس:  .26

ن اء     من قاايا : غزة ان ت م كة مماس ان الش وو العملي في تمقاق المصالمة المجتمعية، وا 
 لطي صفمة االنقساي "المقات".ال ي في قطاو غزة، ب اية مقيقة 

وقال الناطق  اسي الم كة  ب  اللطال القانوو في بيان وصل "الم كز الفلسطاني ل  الي": لن الب ء 
ن اء     من قاايا ال ماء وتسويت ا مأ   العائالت مليا الؤميس في تمقاق المصالمة المجتمعية، وا 
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نية الشاملة التي اتطلأ ل ا شعبنا في غزة، ؤطوة م مة  لب ط يق تمقاق المصالمة الوط
 الفلسطاني.

والتفاهمات ا ؤا ة للجنة التنافل  2011واااف ان المصالمة المجتمعية تأتي امن اتفاق القاه ة 
الوطني والج و  التي تبال ا مماس إلنجات  مل اللجنة، وتمقاق الوم ة بان ش ائد مجتمعنا 

 الفلسطاني.
نجاز المصالمة المجتمعية كاملة، وب اية  الستنمالش  لاجابي واواد القانوو ان تمقاق ال  مت  وا 

 مقيقية لطي صفمة االنقساي المقات.
 1/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 في الضفة  بتهمة تنفيذ عملية مشتركةن ي  القبض على فلسطيني   يعلناالحتالل  .27

ن ال اؤلي  الشا ا م وقوات الش طة تل اباا: اك  تق ي  صمافي، ان الجيش اإلس ائالي وج از ا م
القت الق ض  لب فلسطاناان اثنان مطلوبان  عملية مشت كة في الافة الغ بية مساء اول من امس 

  الؤميسم.
تي "اإلس ائالية في موقع ا اإللنت وني ص ات امس  الجمعةم  "جا وزاليي بوست"واك ت صميفة 

ي انشطة ل هابية مملية، وكال  في مفاه ات  نيفة ا تقال ام  المشت ه ب ما لالشت اة في تو طه ف
 . وااافت، انه تي نقل المشت ه ب ما الستجواب ي."ا  القوات ا منية والم ناان

يشا  للب ان قوات لس ائالية تقوي  صو ة ش ه اومية  اقتماي مناطق الافة الغ بية للق ض  لب 
 اة في الو  ي في مما سة ا مال شغا.فلسطاناان بز ي ان ي مطلوبون  ج زة ا من او لالشت 

 2/9/2017، لندن، الشرق األوسط
 
 إطالق نار على سيارة للمستوطنين غرب رام هللا .28

اطلق مسلمون فلسطاناون النا ، اوي السبت،  لب سيا ة للمستوطنان ق ا ق يذة شذق ا  :معا – اي هللا 
 .اا ا  في الم ك ة غ ا م انة  اي هللا،  ون وقوو لصا ات في صفوف المستوطنان او

المسلمون اطلقوا ال صاص  اتجاة سذيا ة اسذ ائالية للمسذتوطنان  ذالق ا مذن مسذتوطنة "ناللذي" المقامذة 
 لذذب ا ااذذي ق يذذة شذذق ا، و فعذذت قذذوات االمذذتالل بتعزيذذزات كباذذ ة جذذ ا للذذب المنطقذذة، وشذذ  ت  مملذذة 

مت ية للب ق ية شق ا، ومنعذت واغلقت قوات االمتالل جميأ الط ق ال . مم وتفتيش  ن مطلقي النا 
لب الق ية  .المواطنان من الؤ وم وال ؤول من وا 

 2/9/2017وكالة معا اإلخبارية، 
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 االحتالل يزعم إحباط عملية طعن غربي رام هللا .29
ز مت القناة العب ية العاش ة، اوي السبت، لم اط قوات االمتالل اإلس ائالي لعملية طعن ق ا :  اي هللا

 سك ية اإلس ائالية غ بي م انة  اي هللا  شمال الق س الممتلةم.ام  المواجز الع
وقالت القناة العب ية،  ب  موقع ا اإللنت وني الاوي، لن قوات من الجذيش ا تقلذت سذا ة فلسذطانية فذي 

مذذن  م هذذا، قذذ ا مذذاجز "مشذذمونئيي" الق يذذا مذذن مسذذتوطنة "مذذو يعان"ي  مسذذتوطنة لسذذ ائالية  60الذذذ 
 طانية تت أ لبل تي  ا  ق يس ونعلان غ بي  اي هللام.مقامة  لب ا اٍض فلس

وافا ت  أنه تي ا تقال السا ة الفلسطانية،  قا تق م ا  اتجاة الجنو  وهي تممذل "سذكانضا"،  عذ  ان تذي 
 لطالق النا  في ال واء، " ون وقوو لصا ات في المكان".

 2/9/2017، قدس برس
 
 2019من زيارته حتى عام  األسير مروان البرغوثي زوجةاالحتالل يمنع  .31

اذذوي اإلثنذذان، المماميذذة فذذ وى الب غذذوثي، زوجذذة القيذذا ي فذذي م كذذة  منعذذت سذذلطات االمذذتالل:  اي هللا
 ،  مجة المنأ ا مني.2019"فتد"، ا سا  م وان الب غوثي، من زيا ة زوج ا متب  اي 

م يذذة والن امذذةم فذذي وكتبذذت فذذ وى  بذذ  مسذذاب ا  لذذب "فيسذذبو " انذذه "منذذا لاذذ اا ا سذذ ى  لاذذ اا ال
اب يل/نيسان المااي، تي منعي من زيا ة القائ  م وان الب غوثي، ولي التقه منا اإلاذ اا، والاذوي  عذ  
مصولي  لب تص يد امني لزيا ة وام ة فقي،  ن ط يق الصلاا ا مم ، ومانما وصلت، انتفذ ت 

أ كما قالوا  لي شؤصذياض، والذ  سا ات، ثي تي ل الغي  أنني ممنو ة من الزيا ة، والمن 10ما يقا ا 
 ".2019 سبا   مي لموقل ا س ى في اإلا اا، وهاا المنأ لغاية  اي 

 4/9/2017، لندن، العربي الجديد
 

 قتيل وجرحى إثر خالف بين عناصر من حركة فتح على المخدرات في عين الحلوة .31

م كذذة فذذتد  لذذب قتذذل شذذؤص واصذذاا اثنذذان آؤذذ ان، الجمعذذة، لثذذ  ؤذذالف بذذان  ناصذذ  مذذن : باذذ وت
 المؤ  ات في  ستان الق س  مؤيي  ان الملوة في لبنان.

وقالت مصا   من المؤيي: لنه "مصل لشكال بان  ناص  مجمو ة العما  ابو اش ف الع موشي من 
 قوات ا من الوطني في م كة فتد ا ى للب تاا ا وطعن  السكانان".

لعناصذذ   ذذا ة  المؤذذ  ات، فذذأطلق  اذذا وا تذذ ت  ناصذذ  فذذتد  لذذب المذذ  و ناصذذ   اذذا الذذاي اذذزو  ا
النا   لب ام  ا ف ا  الاي     لب  اا فقتل  لب الفو ،  مسا الم ص  اإلؤ ذا ي فذي مؤذيي  ذان 
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و نذذ  نقذذل الج مذذب للذذب مستشذذفب النذذ اء اإلنسذذاني فذذي المؤذذيي ا تذذ ى افذذ ا  فذذتد  لذذب الف يذذق  الملذذوة.
 لة  اؤل المستشفب.الطبي، وه  وا  قتل ام  الج مب، وماولوا للقاء قنب

وبانت مصا   ان المغ و  ناص   واص  ت ل ا ة المستشفب بيانا استنك ت فيه اال ت اء  لب ف يق ا.
 اا اما  كمية من المؤ  ات لبيع ا للمصاا و يأ سع  الاي  فض  فأ ثمن ذا، مذا اوقذأ الؤذالف 

 ة له".ولفتت للب ان "ما مصل هو لشكال شؤصي وف  ي، وال ؤلفيات سياسي بان ي.

 1/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 "إسرائيل" ستواصل التشريعات من أجل إجالء الالجئين عن: الحكومة نتنياهو .32
قال  ئيس المكومة اإلس ائالية، بنيامان نتنياهو، لن مكومته ستعمل  لب ل ا ة ا مياء : ممم  وت 

ن مكومته ستواصل التش يعات من اجل الجنوبية في م انة تل اباا لمواطني ال ولة،  فتا للب ا
 .لجالء الالجئان  ن ال ال 

تصذذ يمات نتنيذذاهو و  ت، مسذذاء الؤمذذيس، ؤذذالل الجولذذة التذذي قذذاي ب ذذا ب فقذذة وزيذذ  ا مذذن الذذ اؤلي، 
جلعا  ل  ان، ووزي ة الثقافة ما ي  يغال، للب ا مياء السكنية في جنوا تذل اباذا والتذي اتواجذ  ب ذا 

 . فا قة وطالبي اللجوء من اجل العملآالف من الالجئان ا

واواد نتنياهو انه اتفق  المنطقة من اجل مواصلة الم مة بإ ا ة جنوا تل اباا لمواطني لسذ ائال، 
متك ا ان مكومته ل ا ا سياسة واامة تجاة الالجئذان ممذن يمكثذون فذي الذ ال   ون تصذا يد، قذائال: 

 ."م و ها"يمف   لب  ولة لس ائال اإل قاء  لا ي  اؤل 

 31/8/2017، 48عرب 
 
 بينيت: يجب إزالة فكرة القبول بدولة فلسطينية .33

قال نفتالي بانات ز ذيي مذزا الباذت الا ذو ي ووزيذ  التعلذيي اإلسذ ائالي، الجمعذة، انذه اجذا  :تل اباا
 لزالة فك ة القبول  أي  ولة فلسطانية وال اوخ  ي اغوط ب اا الشأن.

نات قوله "ال ا  ف ا ذو ي وامذ  ا غذا او  لذب اسذتع ا  للعذيش تمذت ونقلت قناة كان العب ية  ن با
 السيا ة الفلسطانية او للب جانا  ولة فلسطانية". مايفا "ال ام  هنا اتم م  ن  ولة فلسطانية".

 2/9/2017القدس، القدس،   
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 لتنسيق شؤون األسرى " الشاباك"بتعيين مسؤول في  ُيوصيليبرمان  .34
لذ فاو اإلسذ ائالي افيغذ و  لاب مذان، المكومذة، بتعاذان مسذتول  فيذأ فذي ج ذاز اوصب وزي  ا: الناص ة

الشا ا ، في منصا منسق شتون االس ى والمفقو ان، ب ل لاتو  ليطون الاي استقال قبل اسبو ان، 
 ا ياض الب م اجعة مؤتلل االقت امات المط ومة للاغي  لب م كة مماس ب  ف اإلف ام  ن جثتي 

ان وثالثة آؤ ين  ب وا الم و  بإ ا ت ي الذب قطذاو غذزة،  مذا فذي الذ  نقذل الملذل الذب جن اان لس ائالا
 الممافل ال ولية. 

هو االفاذل لمتا عذة قاذية االسذ ى، مذا اسذت  اة الذب اقتذ ات  ئذيس  "الشا ا "و اى لاب مان ان ج از 
ام ذذذاط " يعمذذل فذذي منطقتذذي القذذ س والاذذفة، وقذذ  سذذبق و مذذل فذذي ومذذ ة تسذذمب "الشذذا ا "ومذذ ة فذذي 

 ، وُيعتب  شؤصية ملمة  المواوو الفلسطاني. "اال هاا في الافة الغ بية
 5/9/2017المستقبل، بيروت، 

 
يرانروسيا و رهينة في يد  ةتترك سوري الواليات المتحدة: درعي .35  ا 

ت   الواليات المتم ة سو يا "الناص ة: ا  بت ج ات سياسية لس ائالية  ن لم اط ا لزاء ما وصفته بذ 
اذذ ان ه اا سذذبق وقالذذت مثذذل هذذاة ا مذذو  فذذي مما ثذذات متوااذذعة وليسذذت "انذذة فذذي ااذذ ي  وسذذيا وا  . وا 

 لالقت اس، فق  تي التعبا   ن ا هاة الم ة  سمياض من قبل  او في المجلس الوزا ي السياسي ا مني.
مذذايم جذاء الذذ   لذذب لسذذان وزيذذ  ال اؤليذذة ا ييذذه    ذذي ؤذذالل لقذذاء بثتذذه امذذس لاا ذذة المتذذ انان  كذذول 

لألسل الش ا ، ت سل لنا الواليات المتم ة الاوي ال وس  ن ا م يكاان انشغلون فذي امذو  "الاي قال 
. واثنذذب    ذذي  لذذب  ئذذيس مكومذذة االمذذتالل بنيذذامان نتنيذذاهو  نذذه اجتمذذأ مذذتؤ اض مذذأ الذذ ئيس "اؤذذ ى 

وبؤذالف  في سو يا.ال وسي فال يما  بوتان لمناقشة هاا المواوو في مماولة للم  من هيمنة لا ان 
لقذذ  مقذذق هذذاا "مصذذا   ل الميذذة لسذذ ائالية شذذككت بجذذ وى زيذذا ة نتنيذذاهو ا ؤاذذ ة لموسذذكو تذذا أ    ذذي: 

اللقاء النثا  من اإلنجازات. ال يمكن تفصذال كذل شذيء. العالقذات الؤاصذة بذان نتنيذاهو وبذوتان هذي 
 ."كنز م ي ل ولة لس ائال

 5/9/2017القدس العربي، لندن، 
 

  باالستقالة ماً هزون لالنتخابات ونتنياهو ليس ملز  بينيت: جا .36

قذذذال  ئذذذيس "الباذذذت الا ذذذو ي" ووزيذذذذ  التعلذذذيي نفتذذذالي باناذذذت، لن مزبذذذه مسذذذتع ا لؤذذذذوض : مممذذذ  وتذذذ 
 .االنتؤا ات الننيست في اي لمفة، وال   مال ق   اي ام  الاهاا للب صنا اق االقت او
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مج اإلؤ ذذا ي للقنذذاة الثانيذذة اإلسذذ ائالية، ماذذم تصذذ يمات باناذذت و  ت، مسذذاء الؤمذذيس، ؤذذالل الب نذذا
لذب  مذج الا ذو  "الم يذ يي" فذي  تط ق للب استع ا ات وزا ة التعليي للب افتتات العذاي ال  اسذي الج اذ ، وا 

 .ج از الت بية والتعليي ال سمي، والمماوالت لف ض ال ان الا و   لب ج از التعليي

اهو ؤذذذالل الم  جذذذان الذذذاي نفمذذذه نشذذذطاء مذذذزا و  ا  لذذذب سذذذتال مذذذول موقفذذذه مذذذن تصذذذ يمات نتنيذذذ
الليكو ، ا  بعاء، ل ئيس المكومة، قذال باناذت: "سذمعت  ذن الؤطذاا ف ذاة هذي السياسذية، فمذن مذق 

 ." ئيس المكومة اإل الء بؤطا ات التي تؤ ي مصالمه

ت اي، بانت ش    لب موقفه  أن  ئيس المكومة ليس ملزما االستقالة من منص ه متب تق يي الئمة اال
 .مبانا  أن القانون ال الزمه  التنمي او االستقالة من منص ه

 31/8/2017، 48عرب 
 
 الشرطة اإلسرائيلية ستحقق مع وزير الطاقة في قضية الغواصات األلمانية .37

وافذذذذق المستشذذذذا  القاذذذذائي للمكومذذذذة اإلسذذذذ ائالية والنائذذذذا العذذذذاي افيمذذذذاي : سذذذذعا   مذذذذو ي  -القذذذذ س 
،  لب طلا الش طة است  اء وزيذ  الطاقذة اوفذال شذتاانتس للتمقاذق معذه فذي من لبلات، مساء اإلثنان

"شب ات فسا " تتعلق  قاية صفقة الغواصات ا لمانية، مسا ما اك ت صميفة "اذ يعوت ام نذوت" 
ذا،  العب ية. مسذتولان  لذب ؤلفيذة التمقيقذات فذي القاذية  6وا م ، امتجزت الش طة اإلس ائالية، اياض

  بون من  ئيس الوز اء بنيامان نتنياهو، وقا ة  سك يون سا قون.اات ا، بان ي مق
" 433ومسا "ا يعوت ام ونوت"، فإنه سذاتي اسذتجواا الذوزي  شذتاانتس فذي ومذ ة التمقيقذات "الهذل 

واواذذمت الصذذميفة ان قذذ ا  اسذذت  اء الذذوزي   فذذي م انذذة اللذذ   شذذمالم، المتؤصصذذة  قاذذايا الفسذذا .
 ولان الاي تي امتجازهي امس.جاءت  ع  ش ا ة  عض من المست 

 4/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة   

 
 مسؤولين وزوجة نتنياهو تتجاوز اختبار كشف الكذب ستة الشرطة اإلسرائيلية تعتقل .38

مستولان لس ائالاان في القاية المع وفة  6ا تقلت الش طة اإلس ائالية امس : كفات زبون  -  اي هللا
تول سابق في مكتا  ئيس المكومة بنيامان نتنياهو، وا اط في ، بان ي مس"الغواصات" قاية 

 الجيش، اب زهي قائ  ال م ية السابق لليعز  تشاني ما وي.
وقالت الش طة اإلس ائالية، في بيان، لنه ج ى امتجاز ا شؤاص الستة لالشت اة فا ي  ا تناا ج ائي 

 اقتصا ية تتعلق  النزاهة.
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ا ت افات، كما اب و، لممثل الش كة ا لمانية لتصنيأ الغواصات، وجاءت اال تقاالت ا م م،  ع  
، قال فا ا، لن ممامي نتنياهو وهو  يفا  شيم ون، كان "شاه  مل "ميكي غانو ، الاي تمول للب 

 يفت ض ان اتلقب  مولة تق   بنمو  ش ة مالاان  وال  مقابل ال فأ  اتؤاا ق ا  ش اء الغواصات.
 اإلس ائالية مأ المعتقلان وتع ض  لا ي ش ا ات ومعلومات وا لة. ويفت ض ان تمقق الش طة

وامن التمقيقات الجا ية مأ نتنياهو وزوجته وطاقمه، ان ت سا ة نتنياهو، زوجة  ئيس الوز اء 
تقول "اإلس ائالي، فمصا  لب ج از كشل الناا  صو ة ؤاصة، واف  ت نتائج الفمص ان ا 

 ل الي لس ائالية. ، وفقاض لما قالته وسائل"المقيقة
هي طلبت  ممض ل ا ت ا "الاي قاي بإج اء الفمص لسا ة، في بيان:  "تال بوليغ اف"وقال مع   

. وؤالل "لج اء فمص كشل الناا، وقامت  المصا قة  لب لج ائه، واب ت موافقت ا  لب ال 
نفاق للمال العاي الفمص نفت سا ة نتنياهو الت ي الموج ة للا ا، في لطا  التمقاق  شب ات فسا  و  ا 

  ل فأ مصا يل منزلية.
 3/9/2017، لندن، األوسطالشرق 

 
 "مجلس األمن بخصوص "اليونيفيل بقرارترحب  "إسرائيل" .39

 مبذذت الؤا جيذذة اإلسذذ ائالية  قذذ ا  مجلذذس ا مذذن الذذ ولي ا ؤاذذ  فذذي مسذذألة تم اذذ  : مجاذذ  القاذذماني
 ّب ت  ن "شك ها إل ا ة ت اما، والسذفا ة، نيكذي م مة قوات الطوا ىء ال ولية في لبنان "الاونيفال"، و 

 .هاالي،  لب المسا  ة في صياغة وا تما  الق ا "،  مسا ما جاء في بيان ل ا، ف   الجمعة

 1/9/2017، 48عرب 
 

 الجديدة لكوريا الشماليةالنووية تدين التجربة  يةسرائيلالخارجية اإل .41
تج بذة الج اذ ة التذي قامذت ب ذا كو يذا الشذمالية امذس ا انت لسذ ائال ال:  ب  ال توف ا ناتوط - الق س
وقالت وزا ة الؤا جية اإلس ائالية في تص يد مكتوا ا سلت نسذؤة منذه لوكالذة ا نااذول اذوي  ا م .

اإلثنذان "لن  ولذة لسذذ ائال تذ ان التج بذة النوويذذة التذي اج ت ذا كو يذذا الشذمالية مذتؤ ا، هذذاة التج بذة هذذي 
وااذذافت "اجذذذا  لذذب كو يذذذا الشذذمالية ان تمتثذذذل  تقذذذوي  ذذه باونذذذ  يذذان ". اسذذتم ا  لذذنمي التمذذذ ي الذذاي

 ".ت ا  وتطوي  اسلمة ال ما  الشامللجميأ ق ا ات مجلس ا من  شأن هاة المسألة وان تمتنأ  ن اؤ
وتا عذذذت وزا ة الؤا جيذذذة اإلسذذذ ائالية "لن مذذذن شذذذأن الذذذ  و  ال وليذذذة القويذذذة ان تمنذذذأ بلذذذ ان اؤذذذ ى مذذذن 

 مماثل".التص ف  لب نمو 
 4/9/2017لألنباء، وكالة االناضول   
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 لوتان يتهم حماس بمحاولة إحداث شرخ في المجتمع اإلسرائيلي .41

صذ ت المنسذق اإلسذ ائالي السذابق لملذل المفقذو ان وا سذ ى لائذو  لوتذان  ذأن ا: سذم –الق س الممتلة 
، والغمذذذوض م كذذذة ممذذذاس ت ذذذ ف للذذذب لمذذذ ام شذذذ خ فذذذي المجتمذذذأ اإلسذذذ ائالي والنثاذذذ  مذذذن الجذذذ ل"

. وا تب  لوتان في مقابلة مأ الصمافة العب ية "والشكو  مول ا س ى و التالي تمقاق مزي  من ال بد
. واااف "كل نقاش  اي  اؤل لس ائال يعتب  جزءاض من مفاهيي واسالاا  مل م كة مماس"امس ان 

ه ي  لذب الذ واي وفذي كذل ال ازال اتواصل اومياض مأ العائالت، بؤاصة  ائلذة غولذ ن، وانذا ملتذزي تجذا"
 ."وقت وف ف

وما  لوتان من الم ام  ن ا  اءات  ائالت ا س ى اإلس ائالاان فذي غذزة فذي شذأن تذأؤا  لطذالق 
اجا الما  في مواوو مشا   العائالت والما  من مند مماس نقاطاض مجانية فذي "س ام ي، فقال: 

اشذا   فذي النقذاش الجذا ي فذي اوسذاط لذن يكذون مذن الصذمي ان "، ماذيفاض انذه "ناال ا  لب انتذاف ي
الجم و   سبا المساسذية التذي تطفذو و سذبا متميذة السذلو  المسذاس امذاي العذائالت. مشذا كتي فذي 

 ."هاا النقاش الاوي، ستعتب  لنجازاض لمماس
 3/9/2017الحياة، لندن، 

 
 "أيام 10"الئحة اتهام ضد سارة نتنياهو في غضون القناة الثانية:  .42

افذذا ت وسذذائل ل ذذالي لسذذ ائالية، مسذذاء الجمعذذة،  ذذأن المستشذذا  القاذذائي للمكومذذة : مجاذذ  القاذذماني
افيمذذذاي منذذذ لبلات، يعتذذذزي تقذذذ يي الئمذذذة االت ذذذاي اذذذ  سذذذا ة نتنيذذذاهو، زوجذذذة  ئذذذيس المكومذذذة، بنيذذذامان 

ملفذات فسذا  منفصذلة،  4ويشذت ه بتذو ط سذا ة نتنيذاهو فذي  .نتنيذاهو، فذي غاذون ا يذاي القلالذة القا مذة
تعذذذ ف بذذذذ"منازل  ئذذذيس المكومذذذة"، وتذذذ لل جميع ذذذا  لذذذب "اات الذذذنمي مذذذن السذذذلو  فذذذي اسذذذتؤ اي  اتذذذت 

 .ا موال العامة  غ اض ؤاصة"، بتنلفة لجمالية تق   قيمت ا  مئات آالف الشواقل

و مسذذذا تق يذذذ  نشذذذ ته "القنذذذاة الثانيذذذة"  لذذذب موقع ذذذا اإللنت ونذذذي، فذذذإن القاذذذية ا ولذذذب تتممذذذو  مذذذول 
،  شكل ؤاص، و ون اإللتزاي بإج اء مناقصة، كما انص  ليه القانون في مثل هذاة "تشغال ك  بائي"

 .الماالت، في مان تي تس ا  نفقاته من اموال ال ولة

امذذا القاذذية الثانيذذة، فتتعلذذق بذذذ "توفاذذل  املذذة" فذذي مقذذ   ئذذيس المكومذذة، بانمذذا اوكلذذت للا ذذا م مذذة 
 .ال ولة ؤاصة وهي اإلش اف  لب وال  سا ة، واياا ب اتا من

والقاية الثالثة هي اقتناء اثام لم ائق المق  ال سمي ل ئيس المكومة، ثي نقلذه للذب المسذكن الؤذاص 
 .في م انة قيسا ية
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اما القاية ال ا عة المشت ه  فسا ها، ف ي "تاؤيي فاتو ة" مصا يل الوج ات والايافة التي ُتقذ ي فذي 
 .منزل  ئيس المكومة

 1/9/2017، 48عرب 
 
  2015في انتخابات ضد منافسيه  "يسرائيل هيوم" صحيفة نتنياهو استخدام شكوك حول .43

واذذذعت معلومذذذات ج اذذذ ة مذذذول مما ثذذذات اج اهذذذا  ئذذذيس الذذذوز اء اإلسذذذ ائالي، : كفذذذات زبذذذون  -  اي هللا
اليمانية، ؤالل الفت ة التي س قت انتؤا ات  "يس ائال هاوي"بنيامان نتنياهو، مأ مال  ومم   صميفة 

من الاغوط  لب نتنياهو المالمق في ملفات   ة  شذب ات فسذا ، فيمذا تؤاذأ زوجتذه  ، مزي اض 2015
 سا ة للممكمة ؤالل اسابيأ.

، مما ثذذات مذذأ 2015ومتذذب  2012وكشذذل مكتذذا نتنيذذاهو  ذذأوام  مذذن الممكمذذة، انذذه اجذذ ى منذذا  ذذاي 
ا سذبوو تق ي ذاض،  ص يقه المليا  ا  الا و ي ا ما كي شال ون ا السون مال  الصميفة، م ة وام ة فذي

 وم تان  لب ا قل مأ المم    اموس  يغال.
مما ثة هاتفية مأ ا السون، ؤالل  120و مسا سجل المما ثات النامل، اج ى نتنياهو ما مجمو ه 

 مأ  يغال. 223هاة السنوات الثالم، و
غاذل، والذ  ، فكذان نتنيذاهو اتمذ م مذ ات  ذ ة مذأ  ي2015اما في ا سبو ان اللذاان سذ قا انتؤا ذات 

قبل وقت قصا  من ص و  الع   الاومي. وفي اوي االنتؤا ات، تم م نتنياهو، و يغال، وا السون، 
 م ات   ة للتوصل للب  ناوين تؤ ي نتنياهو.

 5/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 بالهبة الشعبية بسبب اإلجراءات الجديدة الهجمات والمظاهرات: انخفاض اإلسرائيليالجيش  .44

تعتم  سلطات االمتالل اج اءات ج ا ة المتواء ال  ة الشعبية وما ت ع ا من تصعا   الشذا و  :الق س
 .2015الفلسطاني منا  اي 

م فذذي الجذذيش االسذذ ائالي والتذذي وفيفت ذذا تصذذوي  636ومذذن اذذمن هذذاة االجذذ اءات اسذذتم ام ومذذ ة  
 المتفاه ين تم ا ا ال تقال ي.

ائالي فذان هذاا االجذ اء يقلذل مذن مذ ة الذ  و العنيفذة مذن ومسا ما افا  اا ي كبا  في الجذيش االسذ  
 ال صاص، مام انه  ع  تصوي  المتفاه ين اتي ا تقال ي. لطالقؤالل 

فذذاه ة  لذذب وااذاف:" هذذاا االسذذلوا الج اذ  يقلذذل مذذن نسذ ة اسذذتؤ اي العنذذل ااذافة الذذي ان ذذا يقاذي 
تذي تذ  ي مذا وصذفه بذذ "اال هذاا" وااذاف ان هنذا  قذ ا ا  مصذا  ة االمذوال ال التم يض والمفذاه ات".
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، تي 2017شيكل منا كانون الثاني  1,564,007 ملية مصا  ة اموال  قيمة  92مشا ا الب انه تي تنفاا 
 لما تسمي بذ "اال ا ة الم نية". اتسليم 

واشذا  الذب انذذه تذي تنفاذذا  مليذات واسذذعة للسذيط ة  لذب انتشذذا  االسذلمة  الاذذفة الغ بيذة مبانذذا انذه فذذي 
 2016ة سالت، وفذي  ذاي عقط 170مؤا ط ب  وى تصنيأ االسلمة ومصا  ة  5تي اغالق  2015 اي 

قطعذذة سذذالت  230تذذي مصذذا  ة  2017قطعذذة سذذالت، وفذذي  ذذاي  445ومصذذا  ة  مؤ طذذة 43تذذي اغذذالق 
  سلمة.مؤ طة، ااافة لمصا  ة بنا ق هوائية اتي تمويل ا  35واغالق 

االؤا ة مام ان ا ال تتع ى  اآلونة شكل كبا  ج ا في  وبان ان م ة ال جمات والمفاه ات انؤفات
فذذذي امذذذ ام  %44، مشذذذا ا الذذذب ان ذذذا ا تفعذذذت بنسذذذ ة 2015مقا نذذذة لمذذذا كذذذان  ليذذذه الواذذذأ  ذذذاي  5%

 االقصب اال ان ا  ا ت لالنؤفاض فو  انت اء االزمة.
 31/8/2017القدس، القدس، 

 
 يا على الجندي اإلسرائيلي المفقود متوف العثور"يديعوت":  .45

 ثذذذ  الجذذذيش اإلسذذذ ائالي، اذذذوي الؤمذذذيس  لذذذب الجنذذذ ي الذذذاي ُفقذذذ ت آثذذذا ة منذذذا اذذذوي : ت جمذذذة -  اي هللا
  ع  ؤ وجه من قا  ة  سك ية في م تفعات الجوالن الممتلة. ا  بعاء

ومسذذا موقذذأ "اذذ يعوت ام ونذذوت"، فذذإن  مليذذات تفتذذيش واسذذعة جذذ ت  مثذذا  ذذن الجنذذ ي المفقذذو  منذذا 
ه متوفيذذا ونقلذذت جثتذذه للتشذذ يد فيمذذا فذذتد الجذذيش تمقيقذذا فذذي فذذ وف الما ثذذة اذذوي امذذس، ماذذم تبذذان انذذ

 التي لي تفصد الصميفة اي معلومات  ن ف وف وقو  ا.
 31/8/2017القدس، القدس،   

 

 "حزب هللا"لحرب مع ًا استعداد عاماً  20جري أكبر تدريبات منذ ي الجيش اإلسرائيلي .46
 امذا  20ي، فج  الثالثاء، انب  مناو ة وت  ي ات  سك ية منذا اب ا الجيش اإلس ائال :ت جمة -  اي هللا

 وال  استع ا ا لؤوض م ا ج ا ة في جنوا لبنان مأ مزا هللا.
ومسذذا القنذذاة العب يذذة الثانيذذة، فإنذذه سيشذذا   فذذي هذذاة المنذذاو ات والتذذ  ي ات التذذي سذذتممل اسذذي  ئذذيس 

 11ات اآلالف مذن الجنذو   لذب مذ ا  ج از الموسا  السابق الاي توفي منا اش   مئا   اغذان،  شذ  
 اوما، كما سيشا   فا ا جنو  االمتياط من مؤتلل ا لوية والوم ات العسك ية.

وقال متم م  سك ي لس ائالي ان الت  ي ات ستماني شن هجوي كبا  في جنوا لبنذان اذ  الم انذز 
 لا ذا، وكذذال  سذذانا يو  "اإل هابيذة" وانذذه سذاتي ممانذذاة تسذذلل مسذلمان الذذب  اؤذل مسذذتوطنة واالسذذتيالء
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هجذذوي مشذذت   ومتناسذذق فذذي الجذذو وال مذذ  وا  ض،  اإلاذذافة للذذب لمكانيذذة تعذذ ض لسذذ ائال ل جذذوي 
 النت وني او  أسلمة كيمائية.

 4/9/2017القدس، القدس،   
 
 خطة إلغراء المجندين اإلسرائيليين بأداء الخدمة في الوحدات القتالية .47

ائالية لمواج ذذذذة تذذذذ ني جاهزيذذذذة الشذذذذ اا اإلسذذذذ ائالي للتاذذذذمية الناصذذذذ ة: فذذذذي لطذذذذا  الممذذذذاوالت اإلسذذذذ  
 والمؤاط ة  ميات ي،  ا   جيش االمتالل إلغ ائ ي  المال للتجن  في وم ات قتالية.

وقال بيان صا    ن الجيش لنه مذن اجذل تمااذز مكانذة الجنذ ي الممذا ا ومنذأ التسذ ا مذن الؤ مذة 
اليذة،  ذا    ئذيس ا  كذذان غذا ي اازنكذوت الذب ؤطذذوة وزيذا ة الممفذزات  لذب الؤ مذة فذذي الومذ ات القت

  وال  ش  يا. 600 وال  لذ  400اؤ ى ل فأ  واتا الجنو  المما بان في السنة الثالثة للؤ مة من 
 5/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية في النقب  15سرقة موقع "واال":  .48

ان مج ذذذولان تمكنذذذذوا مذذذن التسذذذذلل للذذذب  اؤذذذذل قا ذذذ ة  سذذذذك ية اكذذذذ  موقذذذأ "واال" العبذذذذ ي، : تذذذل اباذذذا
 الل  صاصة. 15لس ائالية في النقا  جنوام وس قة 

و مسذذا الموقذذأ، فذذإن لسذذ ائال تؤشذذب اسذذتؤ اي الذذاؤا ة المسذذ وقة فذذي هجمذذات "ل هابيذذة" او  مليذذات 
القوا ذذ  العسذذك ية واشذذا  الموقذذأ للذذب تنذذ ا   مليذذات السذذ قة فذذي اآلونذذة ا ؤاذذ ة  اؤذذل  لج اميذذة كباذذ ة.

  النقا والشمال، ما  فأ قا ة الجيش لتعزيز لج اءات ا من فا ا.
 31/8/2017القدس، القدس، 

 
 جديدة بالضفة عماريةوحدة است 3,000خطة لبناء القناة الثانية اإلسرائيلية:  .49

اء والتؤطذيي فذي الؤميس  أن المجلس ا  لب للبناوي افا ت القناة الثانية اإلس ائالية : الق س الممتلة
ومذذ ة اسذذتيطانية فذذي الاذذفة اذذمن ب نذذامج ج اذذ  لتوسذذيأ وتسذذ يأ  3,000الاذذفة سذذيق ي ؤطذذة لبنذذاء 

  مليات البناء في المستوطنات.
واوامت القناة ان الوم ات الج ا ة التي من المتوقأ ان اذتي المصذا قة  لا ذا ق ي ذاض مذن قبذل مكومذة 

 97ومذ ة فذي "تسذوبيي شذم ون" و 260 ة فذي "ا يئاذل" وومذ 700االمتالل تتوزو في   ة منذاطق من ذا 
 في "نغوهذوت" جنذوا جبذل الؤلاذل وغا هذا. 192وم ة في "مج ون شم ون" و 86وم ة في " ماليي" و

واشذذا ت للذذب ان الومذذ ات الج اذذ ة سيسذذتم  البنذذاء وتج ازهذذا متذذب الن ايذذة والذذ  بذذ  ي واسذذأ مذذن  ذذ ة 
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تامذذذة الف صذذذة  وقطذذذأ الط يذذذق  لذذذب كذذذل المذذذتث ات التذذذي تذذذ فض البنذذذاء وز اء ب ذذذ ف تمذذذيكن البنذذذاء وا 
 واالستيطان هنا .

 31/8/2017، فلسطين أون الين
 

 مزارعون إسرائيلي ون يطالبون ليبرمان بتشغيل عمال من غزة لسببين وهما؟ .51

االسذذ ائالي افيغذذ و    فاوطالذذا مزا  ذذون اسذذ ائالاون مذذن المسذذتوطنات المما ايذذة لقطذذاو غذذزة وزيذذ  الذذ
 .لسمات ب ؤول مئات العمال الغزيانلاب مان ا

 -وفذذي  سذذالة تذذي نشذذ ها للمذذ ة االولذذب وج وهذذا الذذب لاب مذذان قذذالوا ان طلذذب ي يسذذتن  للذذب سذذببان" "ا ول 
 ."جو ة العمال الغزيان كما نع ف ا من سنوات سا قة -الماجة للب مزا  ان والثاني 

مذ ة فذان "هذاا الؤيذا  هذو مجذ    ولالثانيذة واواد المزا  ون في ال سذالة التذي نشذ ت ا القنذاة العب يذة 
اقتصا يا غال ا مقا نة  الؤيا ات القائمة" مشا ين الب ان "ه ف ي هذو مسذا  ة العذائالت فذي غذزة التذي 
تعذذاني مذذن صذذعو ة فذذي كسذذا الذذ زق اياذذا ونمذذن نعتقذذ  ان تمسذذان واذذأ جا اننذذا االقتصذذا ي هذذو 

 لذذب لاب مذذان النفذذ  فذذي هذذاا الطلذذا وهذذو الذذاي  وقالذذت القنذذاة ان. مصذذلمة لسذذ ائالية" مسذذا تعباذذ هي
سيمسي في هاا المواوو ويق   لاا كانت ستتغا  السياسة او ان الواأ القائي سيستم  ؤالفا ل غ ة 

 .المزا  ان

 1/9/2017وكالة سما اإلخبارية، 
 

  جندي إسرائيلي يخدم بوحدة سرية يطلق النار على زميله .51

ي بومذذ ة سذذ ية  ذذالجيش الناذذ ان  لذذب زماذذل لذذه اؤذذ ي  الومذذ ة اطلذذق جنذذ ي لسذذ ائالي اؤذذ : مممذذ  وتذذ 
اات ذذا، ماذذم تسذذبا لذذه بجذذ ات وصذذفت  المتوسذذطة، لا ا تقذذل الجنذذ ي فذذو ا وسذذاتي مقااذذاته  الممكمذذة 

 .العسك ية  ع  ان ق  ت النيا ة العسك ية تق يي الئمة ات اي ا ة

"، فذذذإن المذذذا م الذذذاي وصذذذل و مسذذذا مذذذا نشذذذ ة موقذذذأ "وااناذذذت" التذذذا أ لصذذذميفة "اذذذ يعوت ام ونذذذوت
 ذذالؤطا  وقذذأ فذذي منتصذذل آا/اغسذذطس المااذذي، واكذذ  الموقذذأ  ذذأن الجنذذ ي مطلذذق النذذا  كذذا  ان 
اتسبا  مقتل زماله، مام تي وؤالفا للمت أ التنتي  لذب تفاصذال المذا م وامتنذأ الجذيش  ذن لصذ ا  

   المعسذذك ات بيانذذا مذذول تفاصذذال مذذا مذذ م كمذذا هذذو مت ذذأ  مذذال مذذوا م انفذذالت  صذذاص مذذن الجنذذو 
 .والوم ات

 2/9/2017، 48عرب 
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 عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين إخالء .52
قوات االمتالل، فج  الاوي الثالثاء،  ائلة شماسنة من منزل ا في مي الشاخ  اؤلت الممتلة: الق س

 ج ات  الق س لصالد المستوطنان.
كبا ة من الوم ات الؤاصة ومؤاب ات وش طة وا اط واوامت م اسلة وكالة معا ان قوات 

من ساننيه ثي  واؤلوةاالمتالل اقتمموا فج  الاوي منزل  ائلة شماسنة في مي الشاخ ج ات  الق س 
 ش  وا بتف ي  ممتويات المنزل  شامنة ؤاصة.

ليه لقوات االمتالل ؤالل  ملية اإلؤالء مميي منزل  ائلة شماسنة والمماو  المت ية  واغلقت
 مكان المنزل. للبومنعوا الطواقي الصمفية والمواطنان من الوصول 

، وت  ي سلطات االمتالل ان ملناته 1964ويعيش المام ااوا شماسنة واس ته في منزله منا  اي 
تعو  للا و  واق ت ال  المماني اإلس ائالية الثالثة "الصلد والم كزية والعليا" واص  ت ا ؤا ة ق ا ا 

 ء العائلة لصالد المستوطنان.يقاي بإؤال
 5/9/2017اإلخبارية،  معاً  وكالة

 
 قضوا تعذيباً  472الجئ فلسطيني و 1,600اعتقالسورية:  .53

في الاوي ال ولي لامايا االؤتفاء القس ي، ان ت مجمو ة العمل من اجل : وكاالت – مشق 
ا قس اض  ما فا ي اطفال ونساء م معتقالض فلسطانياض اؤتفو 1,632فلسطاناي سو ية ان ا استطا ت توثاق  

وك ا  في السن وناشطان مقوقاان وصمفاان واط اء ومم اان و املان في المجال اإلغاثي 
 واإلنساني.

م مالة وفاة 472كما وثق ف يق ال صا  والتوثاق في مجمو ة العمل من اجل فلسطاني سو ية توثيقه  
 النفاي السو ي.تمت التعااا لمعتقلان ومعتقالت فلسطاناان في سجون 

واشا ت المجمو ة للب امتمال ان يكون الع   المقيقي للمعتقلان ولامايا التعااا انب  مما تي 
توثيقه وال   سبا تنتي النفاي السو ي  ن اسماء ومعلومات المعتقلان ل يه، لاافة للب تؤوف اوي 

 عااا ؤشية المالمقة من قبل النفاي السو ي.الامايا من اإل الن  ن وفاة ابنائ ي تمت الت
 2/9/2017الين،  أون  فلسطين

 
 معبر غزة التجاري بعد ثالثة أيام من إغالقه فتحتعيد " إسرائيل" .54

ا ا ت سلطات االمتالل ص ات امس فتد معب  ك ي ابو سالي التجا ي،  ع   ملية لغالق : غزة
ب. و موجا  ملية الفتد الج ا ة سممت  امت لثالثة اياي متتالية،  سبا  طلة  ا  ا ام
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 اما،  م و   ش ات الشامنات  11السلطات اإلس ائالية التي تف ض مصا ا  لب قطاو غزة منا 
 الممملة ب اائأ مؤتلفة.

واواد م ا  معب  ك ي ابو سالي ناجي صياي، انه  موجا  ملية الفتد  ع   ملية اإلغالق، ج ى 
 السوال  والبنزين الؤاص  القطاو التجا ي والمواصالت. شامنة ممملة  غاز الط ي و  36اخ 
شامنة ممملة  موا   100شامنة ممملة  ا  الف والمبوا، و 17كال  انه تي ل ؤال  دواوا

 غاائية و اائأ للقطاو التجا ي.
اافة للب ال  ج ى ل ؤال  شامنة ممملة  موا  بناء منو ة لصالد المشا يأ ال ولية، من  163وا 

 ات مم و ة لصالد المتا  ين واإل ما امن ا كمي
 ولفت صياي للب انه تي تص ا  شامنتان ممملتان  الؤاا  ص ات امس للب م ن الافة الغ بية.

 5/9/2017، لندن، القدس العربي
 
 األسير الجريح رائد الصالحي استشهادقراقع يعلن  .55

تش ا  ا سا  الج يد  ائ  ا لن  يسب ق اقأ  ئيس هائة شتون ا س ى والمذم  ين، اس:  اي هللا
في  "ه اسا  ان كا ي" ذاما، مذن بات لمي في قسي العناية المذكثفة فذي مستشفب  21الصالمي، 

الق س الممتلة، مذتأث ا بج ومه الم جة التي اصاا بذ ا لذمفة ا تقاله في السا س من ش   
 اغسطس/ آا المذااي.

ت  مق ا سا  الصالمي من مؤيي ال هيشة، ج يمة  شعة  ن سبق اإلص ا  ا تنب"وا تب  ال  
 ع ما اطلق جنو  االمتالل النا   ليه  ن  م ؤل المؤيي، واصابوة  ع ة  صاصات في ال طن والنب  

لا قب تمت  "ه اسا  ان كا ي"والفؤا وت كوة انزف لم ة طويلة قبل نقله بواأ م م للب مستشفب 
 ب ان فا ق المياة متأث اض بج ومه الؤطا ة.اج زة التنفس االصطنا ي لنمو ثالثة اسابيأ لل

ومّمل المستول الفلسطاني لس ائال المستولية  ن استش ا  ا سا  الصالمي، وات م ا بإ  امه 
 بإطالق ال صاص المي  ن  ا تقاله من مسافة صف .

 5/9/2017، لندن، القدس العربي
 
 يكشف تفاصيل جديدة بقضية ناجي العلي العربيالتلفزيون  .56

التلفزيون الع بي بتغطية الاك ى الثالثان الغتيال الفنان الفلسطاني ناجي العلي،  سلسلة من  قاي
تغطية ؤاصة  ن قاية االغتيال التي  "كنت هنا "التقا ي  االستقصائية، مام تناول ب نامج 
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 مملت جوانا استقصائية غا  مسبوقة في الب نامج، وقاي ف يق اإل  ا  بتقصي اس ا  قاية مساسة
 تتصل بتفاصال وؤفايا االغتيال.

واك  التلفزيون الع بي في بيان ان وسائل ل الي   ة تناولت متؤ ا قاية ل ا ة فتد التمقاق في 
قاية اغتيال العلي، وب ا وكأنه انطلق من متتم  صمفي للش طة الب يطانية مول القاية. لنن لي 

 تنن هاة هي القصة او  لب ا قل لي تنن ب اية القصة.
وكشل  ن تواصله اؤا ضا مأ الش طة الب يطانية، إلب اء ال غ ة في ل  ا  ملقة تلفزيونية ؤاصة من 

 سنة  لب اغتياله. 30 ن الفنان ناجي العلي  مناس ة م و   "كنت هنا "ب نامج 
ا ومازمضا  ع  اقل من   قيقة: "لن ا قاية ق يمة و جال الش طة الاان كانوا  30كان    الش طة س يعض

تولان  ن ا ق  تقا  وا"، وااافوا  أن "اّي ج يمة تم م  لب ا  ااي الب يطانية لن تغلق متب مس
اتيت مل ا. اما قاية ناجي العلي فلن يعا  النف  ب ا متب تف   ا لٌة ج ا ة. والقاية غا  مغلقة 

 ولنن ال اوج  ما ا فأ الش طة لتم ي  المواوو".
 طة، "استطعنا الوصول للب اسي الاا ي المستول  ن وواصل البيان انه  ع  تواصل مأ الش

 . كما وصلنا ل قي الملل".2013القاية، و  فنا ان القاية ا ا  فتم ا  شكل س ي  اي 
ولفت للب انه تمت   وة     مم و  من وسائل اإل الي لمتتم  صمفي نفمته الش طة الب يطانية، 

علومات، " غي ان التلفزيون كان المم   ال ئيسي وب ا ه فه م مان التلفزيون الع بي من مص ية الم
 للقاية النائمة".

ص ا   وا لن التلفزيون الع بي ان طاقمه لن اتوقل  ن متا عة هاة القاية وسيعمل  كل م نية وا 
لجعل ا قاية مية من ؤالل تمقاق استقصائي نع   ه في الاك ى السنوية القا مة. "سنعمل  لب 

ل المسكوت  نه في هاة القاية. ونتا أ المشت ه ب ي متب الوصول للب لؤ ام كل ما تي لغفاله وك
 المقيقة".

 5/9/2017، الدوحة، الشرق 
 
 في هيوستن  اإلعصارتمد يد العون لمنكوبي  الفلسطينيةالجالية  .57

تنفيما للجالية الفلسطانية  وا نث  ا وسأ اإلطا ل اي هللا فلسطان وهو  ا م يكياالتما   اطلق
الاي ا ا والية  واإل صا منكوبي الفياانات  إلسنا  لنسانيةمملة  ا م يكيةت المتم ة  الواليا

الجالية الفلسطانية والع بية  شكل ؤاص والمتا  ين من  ابناء إلسنا  لنسانيةهاوستن في  سالة 
 من الفياانات  شكل  اي. ا م يكيالشعا 
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شعبنا الفلسطاني الاي  انب  لني هللا فلسطان "ل ا ا م يكيوقال ال كتو  منا منانيا  ئيس االتما  
و التالي  وا  اصا كل المتا  ين من هاة الفياانات  لسنا  اهميةويالت التش ي  ا    تماما 

 ا تاطلقت هاة المملة للتعبا   ن تناتفه وتاامنه مأ كل المتا  ين ج اء هاة الفياانات التي 
ال تف ق  لطالق االمملة التي تي  انكل مكوناته"، وش    لب   ا م يكيت  الشعا لمت ا لنسانيةلنا ثة 
في هاوستن ا تما ا  لب العمل والفك  الاي يممله الفلسطاني وت بب  ا م يكيالمجتمأ  ابناءبان 

 .ا م يكيةاالغت اا  الواليات المتم ة  للب ليه في وطنه فلسطان، وانتقل معه 
 4/5/2017القدس، القدس، 

 
 عث برسالة العيد للفلسطينيينعكرمة صبري يب .58

 اإلسالميةقال الشاخ  ك مة صب ي، ؤطاا المسج  ا قصب الم ا   و ئيس ال ائة : الق س الممتلة
العليا: لن  ا  ا امب يم   لب الفلسطاناان في ف وف صع ةي ففانا الش  اء والج مب وا س ى، 

ي يالقون ا من انت انات االمتالل مواما ان المق ساان يق اون  لب الجم  نتاجة المعاناة الت
 الفالمة.

واشا  صب ي ب سالة وج  ا  ب  "الم كز الفلسطاني ل  الي" للب ان الم انة المق سة مماص ة 
ال انية  ومعزولة  ن سائ  المناطق الفلسطانية الممتلة وال ف مة للعا ، الفتا انه انُتفي  أ اء الشعائ 

 ة العا  لن تنتمل لال بزوال االمتالل.من الصالة وا اامي، وقال: لن ف م
وبان الشاخ صب ي ان  لب المسلي في  ا  ا امب م ا اة شعو  اوي الش  اء والج مب وا س ى، 
وان ازو هي ويواسا ي، ويت امي الناس فيما بان ي، ويزيلوا الؤالفات والاغائن، متك ا ان تق يي 

 ن.ا اامي هي مساهمة لتؤفال المعاناة  ن الممتاجا
واشا  صب ي للب ان مفاه  العا  غا  موجو ة  سبا لج اءات االمتالل،  ا يا المواطنان للتقلال 

 واالقتصا  في النفقاتي  ن اواا نا  شكل  اي ال تسمد بال .
 4/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
ن حملة إلفشال القمة اإلفريقية  "أوروبا"مؤتمر فلسطينيي  .59  اإلسرائيلية -يدش 

ا لن "متتم  فلسطاناي او و ا"، انه  ّشن مملة واسعة  ب  القا ة ا و وبية لموان ة : ب وكسال 
الم ا  ال ولي ال امي للب منأ انعقا  متتم  هو ا ول من نو ه بان  ولة االمتالل اإلس ائالي ونمو 

  ولة اف يقية ن اية ش   تش ين اول/ انتوب  من هاا العاي في  ولة توغو. 14
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، ان المتتم  ستنون له في مال انعقا ة، آثا  سياسية 4/9/2017اإلثنان    في بيان له، اويوان
وامنية وثقافية ؤطا ة ستلقي  فالل ا  لب ناال الشعا الفلسطاني من اجل الم ية واالستقالل 

 لب   شكل م اش ،  النف  للب ال و  المسان  وال ا ي الاي ق مته ال ول ا ف يقية للشعا الفلسطاني
 م ا  سنوات الفلي والقمأ تمت االمتالل.

و   ان "المتتم  يمند االمتالل ش ا ة مسن سلو ، ويب ئه من ج ائي القتل والت جا  القس ي 
 واالستيطان المؤالل للقانون ال ولي والفصل العنص ي".

لنف  في ومم ال ول ا ف يقية المشا كة في المتتم   لب م اجعة موقف ا من المشا كة وا  ا ة ا
 القات ا مأ  ولة االمتالل، وم مان ا من ف صة ل ا ة ت ميي صو ته ال شعة  لب السامة ال ولية، 
ج ا ة  لب مند  وتبني تم كات وتوج ات فعالة تفاي للب لؤااو االمتالل للقانون ال ولي وا 

ن اء مصا  سكان قطاو غزة منا   سنوات. 10الفلسطاناان مقوق ي المش و ة، وا 
 4/9/2017، ون الينفلسطين أ

 
 ببناء بؤرة استيطانية جنوب نابلس تشرع "إسرائيل" .61

بت ة استيطانية ج ا ة،  ع  شق ا لط يق استيطاني ق ا ق ية جالو   بإقامه لس ائالش  ت : نابلس
 جنوا م انة نابلس.

وا ن المستوطنان استولل "معا"وقال غسان  غلس مستول ملل االستيطان في شمال الافة الغ بية لذ
 ونما ش ق ق ية جالو، وقاموا  شق ط يق استيطاني ؤالل  30وال ال  مسامته  19 لب موض  قي 

سا ات مع و ة، ونصبوا   ة منازل جاهزة "كونتان ات" للمستوطنان كمق مة إلقامة بت ة ج ا ة في 
 المنطقة.

قامةوان   غلس ان المستوطنان يسعون إلقامة مجمأ للمستوطنان في المنطقة   مات كاملة ل ي ؤ وا 
ببناء مستوطنة ج ا ة " منوؤاي" كب ال  ن مستوطنة  لس ائالفي الق ية،  ع  ان ش  ت مكومة 

 كالومت ات فقي من هاة البت ة الج ا ة. 7" مونا" المؤالة  لب  ع  
 5/9/2017اإلخبارية،  معاً  وكالة

 
 تهاويصادر أجهز  االحتالل يغلق إذاعة الحرية في الخليل بتهمة التحريض .61

اغلق الجيش اإلس ائالي لاا ة فلسطانية في م انة الؤلال، جنوا الافة الغ بية، لم ة ستة اش  ، 
وصا   مع ات ا واج زت ا،  لب ال غي من ان الج ة المستولة  ن مند ت اؤيص لمثل هاة اإلاا ات 
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مان وب امج اإلاا ة تبم ماا"وقال الناطق  اسي الجيش اإلس ائالي، لن  هي السلطة الفلسطانية.
 ."تم ياية  صو ة مستم ة تشجأ نشاطات ل هابية

وكاما ات، واج زة ماسوا،  "منب  الم ية"فق  صا   الجيش اإلس ائالي اج زة بم تا عة إلاا ة 
 واج زة  بلجة، ولواقي للنت ونية، واق اصا م مجة.

لتي اج ي فا ا لغالق وقال  ئيس مجلس ل ا ة اإلاا ة، ايمن القواسمي، لن ا ليست الم ة ا ولب ا
 400ثمن ا ج زة المصا  ة ازي   لب ". واااف: "لنن هاة الم ة تي ال   ط يقة ب ب ية"اإلاا ة: 

اس ة لن اتمكنوا من  56موففا يعملون  اإلاا ة يعالون  56"واواد القواسمي، ان  ."الل  وال  تق ي ا
 ."العمل

 2/9/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
زإسرائيل" .62  في الخليل المستوطنينسلطات  " تعز  

منمت السلطات اإلس ائالية الجاا االستيطاني في وسي م انة الؤلال الممتلة في جنوا الافة 
 "الفصل العنص ي "الغ بية سلطة ل ا ة شتونه البل ية في لج اء ا ى فيه مناهاو االستيطان تعزيزا لذ

 في الم انة.
مستوطنان الاان كانوا يسا ون شتون ي الاومية  ب  وقال الجيش، لنه وقأ ام ا بتعزيز سلطات ال

 مجلس يمثل ل ا ة مملية ولي تنن له صفة قانونية، وفق ما او  ت وكالة ا ن اء ا لمانية.
 موجا هاا ا م ، ساتي تشكال مجلس "وقال الجيش، في بيان صا   اول من امس  الؤميسم، لنه 

. "ال ويوف  ؤ مات بل ية ل ي في مجاالت مؤتلفةيمثل سكان المي الا و ي االستيطاني في الؤل
مستوطن تمت  800الل فلسطاني، يعيش بان ي نمو  200ويبل      سكان م انة الؤلال نمو 

 مماية الجيش اإلس ائالي في     من المجمعات الممصنة في قلا الم انة.
 2/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 الخليلي ف االستيطاناالحتالل يقمع احتجاجات ضد  .63

قمعت قوات االمتالل اإلس ائالي مسا ة نفم ا  ش ات الش ان الفلسطاناان ا  االستيطان : وكاالت
 في البل ة الق يمة من م انة الؤلال  جنوبي الافة الغ بيةم.

وجاءت ال  وة للمسا ة امتجاجا  لب ق ا  سلطات االمتالل السمات للمستوطنان في الم انة بتشكال 
 تون ي.مجلس إل ا ة ش
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و فأ المشا كون الفتات تطالا  ط   المستوطنان من باوت فلسطانية سيط وا  لا ا في مميي 
 المسج  اإلب اهيمي في البل ة الق يمة، واؤ ى  فاا للق ا  اإلس ائالي.

وق  تع ض ام  المستوطنان لطاقي الجزي ة تمت نف  جيش االمتالل الاي ا تقل ام  المشا كان 
 ى  الا ا  لب آؤ ين.في المسا ة وا ت 

 3/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 
 الفلسطينيون يحتفلون بعيد األضحى في القدس والضفة وغزة  .64

امتفل المسلمون في انماء الق س والافة الغ بية الممتلتان، وقطاو غزة،  عا  ا امب، : وكاالت
 ا  ا امب في المسج   الجمعة،  أ اء صالة العا . وا ى  ش ات اآلالف من المسلمان صالة اوي

ص ات للب ا قصب، وغصت سامات المسج  الا قصب الم ا  . وتواف  المصلون منا سا ات 
 .1948 المصلان الممتفلان  عا  ا امب من اهالي م انة الق س وال اؤل الفلسطاني الممتل  اي 

أ جموو المصلان والقب لماي وؤطاا المسج  ا قصب الشاخ اوسل ابو اسنانة، ؤط ة العا ، وهن
الم ا  ، الاي جاء  ع  االنتصا  والث ات والوم ة التي ش  ت ا الم انة  امب  مناس ة  ا  ا

 المق سة من اجل ا قصب.
لن "واستنك  الشاخ ابو اسنانة ؤالل الؤط ة سياسات سلطات االمتالل في بات المق س، وقال: 

 ع  ث ات اهل الق س  لب موقف ي، مام  تاا فت  ع  ا م ام ا ؤا ة لفالمةسياسة االمتالل ا
ه ي المنازل وتش ي  السكان، واال تقاالت والم اهمات، والتفتيش ومصا  ة ا  ااي وبناء 
المستوطنات، واال ت اء  لب القبو ، واإل عا   ن الق س والمسج  ا قصب، وماايقة المصلان 

ي سجون االمتالل الاان صب وا  لب   ا الشاخ ابو اسنانة لألس ى ف كما. "واالقتمامات للمسج 
 فلي السجان.

 2/9/2017الخليج، الشارقة، 
 
 اللد يحاول منع الصالة فيرئيس بلدية االحتالل  .65

قوات االمتالل ب فقة  ئيس بل ية الل  اليماني يائا   فيفو، مسج اض في الل ، لمنأ صالة  ا   اقتممت
ت العا ،  ا  اء ان ا تسبا اإلز ام. وا  ب ا امب ولوقل مكب ات الصوت التي كانت تبم تنبا ا

 فيفو المع وف  مواقفه الع ائية ا  الفلسطاناان ان المصلان اصابوة با ة  ن ما كان يماول منأ 
 المصلان في مسج   همش في الل  من الصالة ووقل تنبا ات العا   ب  مكب ات الصوت.
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استفزازية و نص ية،  نه اتعم  ال مم  ن "المسلمون في الل  تص فات  ئيس البل ية  أن ا  وا تب 
المجج الواهية لع قلة ا ائنا للصالة، فتا ة اتا و ب  جة الصوت، وتا ة  أمو  اؤ ى، فقي لمنعنا من 

 ."مما سة مقنا  الع ا ة
قامة صالة العا ،  افاان ال اوخ لال غي من اال ت اء  لب المصلان لال ان ي واصلوا  و لب

ية الل ، الاي ب و ة انتق  الش طة معتب اض ان ا لي توف  له المماية وانه تع ض لمما سات  ئيس بل 
ل صا ة في ا ة  ن ما هاجمه مصلون، مسا ا  ائه. وكان  فيفو ق  اص   تعليماته بواأ 

اسمنتية كبا ة، وشامنات نفايات في سامة السوق البل ي مام تقاي صالة العا ، لع قلة  جزموا
  ت اجأ اؤا اض  ع  ناال ؤااه ا هالي  قيا ة ائمة المساج . لقامت ا، لال انه 

 2/9/2017الخليج، الشارقة، 
 
 خالف فرديبسبب  عين الحلوةمخيم قتيل في  .66

وقأ ؤالف ف  ي في  ستان الق س  اؤل مؤيي  ان الملوة لالجئان الفلسطاناان ما ا ى : با وت
 .ق المياةاشؤاص بج وت، ما لبم ام هي ان فا   ثالثةللب لصا ة 

وب ا االشت ا  بتاا ا  السكانان وما لبم ان تطو  للب لطالق نا ، ونقل الج مب للب مستشفب 
 .للمعالجة. و ملت القوة المشت كة  لب تطويق الما م وا  ا ة ا مو  للب طبيعت ا

 2/9/2017 ،الحياة، لندن
 

 األضحى انتهاكات كبيرة بحق األسرى طوال أيام عيد: للدراسات األسرى مركز  .67
ان ل ا ة مصلمة السجون  ،ان  م ا  م كز ا س ى لل  اسات  .  افت مم ونة اوي ا م  :غزة

ما ست  مق ا س ى وا سا ات في العا  النثا  من  اإلس ائالية غطاء من المكومة  اإلس ائالية
 .اإلنساني ال ولياالنت انات الؤا جة  ن االتفاقيات والمواثاق ال ولية والقانون 

ن ل ا ة السجون لي تتف ي ؤصوصية العا  في السجون، مام تجاهل مالة ا س ى لال  . مم ونة وق
 النتا، وسوء الطعاي كماض  ل ؤالالم اب والمعزولان  ف وف قاسية، والم مان من الزيا ات، ومنأ 

 في ات ، ووجو  ا س ى وا ساالجما ي، والتفتيشات العا ية واقتمامات الغ ف ليال، والنقل ونو اض 
 .اإلنسانيةامانن ا تقال تفتق  لش وط المياة 

 4/9/2017اإلخبارية،  معاً  وكالة
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 2011ثورة يناير كبير ُيحم ل حماس مسؤولية اقتحام السجون إبان  مصري  مسؤول أمني .68
المستولية  ن انب   ملية ف ا   "مماس"مّمل مستول امني كبا  في وزا ة ال اؤلية م كة : القاه ة

، لث  2011كانون الثاني  اناا م  25سجناء في مص ، ج ت في ل ان ا ياي ا ولب لثو ة جما ي لل
 .الل سجان،  مسا تق ا ات امنية 20اقتماي مسلمان م ججان  ا سلمة   ة سجون، وت  يا نمو 

وا لب وكال اإل ا ة العامة لسجون المنطقة الم كزية ل ان ا م ام اللواء شوقي مممو  الشاالي 
 ة  لنية اماي الممكمة في ل ا ة ممانمة ال ئيس المعزول ممم  م سي وقيا ات و ناص   ش ا

واال ت اء  لب المنشآت  "اقتماي السجون المص ية"في قاية ات ام ي بذ  "اإلؤوان المسلمان"جما ة 
ة ا منية والش طية وقتل ا اط ش طة ل ان الثو ة،  االتفاق مأ م كة مماس والتنفيي ال ولي لجما 

 ."اإلؤوان ومزا هللا، و معاونة من  ناص  مسلمة من قبل الم س الثو ي اإلا اني
االول  سبتمب م المقبل، لسماو  10وفي ن اية الجلسة ق  ت الممكمة ل جاء نف  القاية للب جلسة 

ش و  آؤ ون من المستولان السا قان  3مستولان امناان آؤ ين ومناقشت ي،  لب ان ُا لي  3ش ا ة 
 .(االول، ثي تتوالب اإلفا ات في تش ين ا ول  انتوب  24 ات ي في تل  القاية في جلسة بإفا

 1/9/2017الحياة، لندن، 
 
 األردن يمنع إحياء ذكرى رحيل أبو علي مصطفى .69

 ّمان:  فض ُممافظ العاصمة ا   نية  ّمان سع  ش اا امس االثنان  سمياض طلا مزا الوم ة 
 لي مصطفب في الاك ى  ن  اي الجب ة الشعبية لتم ي  فلسطان السابق ابوالشعبية بإقامة تأبان اما

  لب  ماله. 16لذا
وان  امان المزا سعا  اياا ان الُممافظ است  اة وابلغه   ي الموافقة  لب لقامة التأبان وال  تمت 

ا ت نا " فاؤ    اس "الوم ة الشعبية"طائلة المستولية القانونية. وقال  او المكتا السياسي في 
لقامة هاا الم م سنوياض إلمياء اك ى وفاة ابو  لي مصطفب والتأنا   لب ن ج المقاومة في وجه 

 ."الع و الص اوني و ول م ة ُنمنأ من ال 
 ع  اغتيال مصطفب  قصل جوي "وان    اس   ي تق يي الج ات المعنية سبا ال فض. واااف 

اقيمت باوت  زاء في  ّمان  ماو  شؤصيات  2001 لب مكت ه في  اي هللا  اي  "لس ائالي"
 ."سياسية ا  نية  ا زة

 5/9/2017الخليج، الشارقة، 
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 وكيف أنها ستكون أسوأ من سورية األردنمستقبل الحياة في  عنتتحدث  "رتسآه" .71
تق ي  ا  س مستقبل العقو  المقبلة تامن توقعات المناخ لشمال ا   ن في : هاف بوست   بي
الم ا ي، وقال لن فت ات الجفاف ستنون اطول وانث  تن ا اض، لاافة للب انؤفاض  ص  االمت اس 
 . مع ل ت فق ا ن ا 
اا  Haaretz يقول تق ي  لصميفة اإلس ائالية: "من السؤ ية الم ي ة انه  ن  انت اء الم ا  سو ية، وا 

 -ف من الالجئانالاي استقبل مئات اآلال-استعا ت الز ا ة في سو ية  افات ا، فسيكون ا   ن 
آناا  اسوا ماالض من سو ية فيما تعاني مأ التغا  المناؤي والعطش المتزاا  للماء، مس ما تن أ تق يٌ  

 .واك  التق ي  ان شمال لس ائال ايااض سيالقي مصا  شمال ا   ن. "ا  س مستقبل العقو  المقبلة
الثلم، بانما من المتوقأ ان از ا  من المتوقأ ان يقل متوسي هطول ا مطا  في ا   ن  مق ا  و 

 30 لب م ا   8ااعاف ا، من نمو  3تن ا  الموا م الواقعة تمت تصنال ماالت الجفاف للب 
 . اماض  30 لب م ا   25 اماض للب نمو 

ولازي  ا م  سوءاض، فإن ا   ن يقأ  ع  سو ية من اتجاة مج ى ن   الا مو ، مما ا    امن ا في 
 .ا ع  موا   المياة لم ٍ 

من مياة  %75للب  %51ومن هاا الواأ، اتوقأ العلماء ان ا   ن سيمُصل  لب ق ٍ  اقل بنس ة 
ن   الا مو  مقا نةض  مع ل الت فق التا يؤي الاي اتسمت  ه سا قاض. وهاا لو فلت سو ية في مالة 

 . ما 
ال ا زمة السو ية، فسيقل لنن، ما لن استعا ت نشاطات الز ا ة وال ي  افات ا للب ما كانت  ليه قب

 .ا   نية للب نصل ال  تق ي اض -ت فق الماء في ن   الا مو   لب الم و  السو ية
يقول تق ي  الصميفة اإلس ائالية لن المشانل التي تنتف  ا   ن تع  مثاالض  لب اس اا اتجاة 

التغا  المناؤي المجتمأ العلمي  ن يص د انث  صؤ اض في مطالبته صناو الق ا   أؤا فواه  
واالمت اس الم ا ي  لب مممل الج ، وواأ سياسياٍت من شأن ا ان تقلل من ان عاثات الن بون، 

 .و س  ة
 2/9/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مفتي لبنان في خطبة العيد: ال كرامة للعرب والمسلمين ما دامت فلسطين محتلة .71

 ب  اللطال   يان اوي الجمعة لن "الق س قال مفتي لبنان الشاخ : وسيي سال ال ان - با وت
  اإلس ائال". والمسج  ا قصب اتع اان ل جمة ت وي ية ش سة من قبل الع و 
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وسي با وت،   ا   يان "المسلمان للب   ي ت    ا مانوفي ؤط ة  ا  ا امب من مسج  ممم  
المسلمان ما  امت ا ض ال ك امة للع ا و  انوهي قاية فلسطان"، وقال "ا لموا  ا ساسيةقاات ي 

نتاك  في هاا الاوي مالاان ا شؤاص الاان قتلوا في بل ان ي  انوا تب  انه "اجا ". فلسطان ممتلة
 ". فلماض  ا ا يالطغاة، والم ج ين الاي ؤ جوا من  اا ي لب 

 1/9/2017، أنقرة، ناضولاأل وكالة 
 
 صواريخ في لبنان " حول بناء إيران لمصانعإسرائيلتصريحات "ب ُيكذ    الحريري  .72

 فض  ئيس الوز اء اللبناني سع  الم ي ي التص يمات اإلس ائالية التي تفا   أن لا ان تبني مصانعا 
 ."لتصنيأ صوا يخ في ا  ااي اللبنانية، مت ما المكومة اإلس ائالية بتنفاا "ممالت ؤ او

إلا اني، ان  الم ي ي ان وفي مقابلة مأ صميفة "لومون " الف نسية، ونقل ا موقأ "ب س تي في" ا
 .لس ائال  لب  لي تاي  ع ي وجو  مصانأ للصوا يخ في لبنان

وقال الم ي ي: "اإلس ائالاون يع فون جا ا انه ال توج  مصانأ للصوا يخ في لبنان. وق  ا تا وا  لب 
، ممالت التالال هاة. يقولون لن مزا هللا يسيط   لب لبنان وهاا ليس صميما. مزا هللا موجو 
ف و في المكومة ول يه   ي في ال ال ، ولنن هاا ال يعني ان مزا هللا يسيط   لب كل لبنان. 
مشكلتنا مأ لس ائال هي ان قا ت ا اتنلمون  ائما  ن الم ا وا من وليس  ن السالي. ومن لبنان 

 ."ل ا؟ ال شيءم ا  ة السالي الع بية. ومااا فعلت لس ائال ميا 2002اطلق المل  ال امل  ب  هللا  اي 
 2/9/2017الحياة، لندن، 

 
 اللواء عباس إبراهيم: لن نسمح بأن يكون مخيم عين الحلوة بؤرة إرهابية .73

الش ق "الم ا  العاي لألمن العاي اللبناني اللواء   اس لب اهيي في م ام لذ: قال ثائ    اس - با وت
التي ان لعت في مؤيي  ان الملوة    اض  لب ستال  ن تق ا ة ا مني  س اا االشت انات ،"ا وسي

تم ي  ج و  "في م انة صا ا في جنوا لبنان، لن ما مصل ليس ب يئا وال منقطعا  ن مع كتي 
السمات بؤ وم "قبال ؤ وج ا  "جب ة النص ة"، ُماك اض  أنه من بان مطالا "فج  الج و "و "  سال

، وهاا ام  يعو  تق ا ة "منية اللبنانيةل هاباان مقيمان في المؤيي ومطلوبان للقااء وا ج زة ا 
لنما اشا  للب هاا المواوو فقي لل بي "للسلطة السياسية التي توجه ا مو  في هكاا ملفات. وتا أ: 

بان معا   الج و  والواأ  اؤل مؤيي  ان الملوة. و ن ما ب ا الجيش مع كته، ماول هتالء 
اولت ي فتد ؤاص ة استنزاف للجيش والقوى اإل هاباون تؤفال الاغي  ن زمالئ ي من ؤالل مم

ا منية، لنن العقالء من القوى الفلسطانية تنب وا ل اا ا م  واستجابوا لل سالة الواامة التي ابلغناهي 
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لياها  أنه ليس مسموما ال اآلن وال المقا،  أن اتمول المؤيي للب بت ة تا ا الفلسطاناان واللبناناان 
الواأ في المؤيي سيكون مواأ متا عة  قيقة ومثاثة لتنفاا ق ا  السلطة ". وقال لن " لب م  سواء

السياسية، ونمن قا  ون  لب ا ا اي تم   يست  ف امن لبنان واللبناناان ومن  ون اي ت   ، 
فالجيش اللبناني اثبت و لب ال واي ب ا ته وم ا ته كجيش ممت ف، وكال  ا م   النس ة لسائ  

 ."من وال ي اللبناناان لن يكونا ن  اض  م  وايا كان اسمه وموقعها ج زة ا منية. ا 
 4/9/2017الشرق األوسط، لندن 

 
 آالف أسرة في غزة ستةاإلغاثة التركية" توزع لحوم األضاحي على  .74

م في قطاو غزة لموي IHHوز ت هائة اإلغاثة اإلنسانية الت كية  : ا نااول -ممم  ماج   -غزة 
 آالف اس ة فقا ة. 6مو ااامي العا   لب ن

وفي تص يد لألنااول، قال م ا  اإل الي  مكتا ال ائة  القطاو، ممم  الش فا، اإلثنان، لن ال ائة 
  ق ة  لب العائالت الفقا ة  القطاو. 60في غزة وز ت لموي 

آالف  ائلة فقا ة بلموي ا اامي التي تي ا م ا اياي  ا   6واااف ان ال ائة "زو ت ما يقا ا 
 كغي لنل اس ة". 2 امب بواقأ ا

 سبا الفق   -من سكان قطاو غزة  اتوا يعتم ون  %80ووفقا لتقا ي  ا  ت ا متسسات  ولية، فإن 
 من ي تمت ؤي الفق . %40 لب المسا  ات ال ولية من اجل العيش، فيما ما ازال  -وال طالة 

 4/9/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 تسيطران على الهالل النفطي الليبي "إسرائيل"اإلمارات و: "مجلة "إنتليجانس أونالين .75
اك ت مجلة "لنتلاجانس اونالان"، وهي مجلة م نية تغطي اج زة االستؤ ا ات في :  ب  المما  قطا

العالي، ان طائ ات هجومية من ط از لا  ت انتو  اقلعت من قا  ة الؤا ي في لابيا مام تقل 
 س، متسس ش كة  ال  ووت . سك يان يعملون ل ى ل ي  ب ين

 -وقالت الصميفة لن الطيا ين الاان ات عون سالت الجو اإلما اتي ويقو ون طائ ات لاومانس ات 
هي م تزقة وليسوا   باض، وتنشل التقا ي  ان هاة القوات التا عة لل ال  ووت  تقوي بتأمان مواقأ  802

س ائالية، وت  ي النفي اللابية التي استولب  لا ا ؤليفة مفت  العاي ا لمااي لصالد ش كات لما اتية وا 
اإلما ات الع بية المتم ة  قوة ؤليفة مفت  ونفامه في طب ق، وهو ما لي اؤفه مفت  في موا  سابق 

 مأ وكالة سبوتني  ال وسية.
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وتنشل التقا ي  ان  ناص  لس ائالية تشا   القوات اإلما اتية في لابيا، من ؤالل غ فة  مليات 
بان ا وبان قوات مفت ، ا م  الاي اتش  للب وجو  ش انة قوية بان القوات اإلما اتية في مشت كة 

لابيا وقوات لس ائالية ل  ي ماليشيات ؤليفة مفت ، والسيط ة  لب آ ا  النفي، ولي تست ع  التقا ي  ان 
 مص ية.تنون لس ائال ق  مصلت  لب مصة ثابتة من النفي اللابية ُتنقل للا ا  ب  الم و  ال

 5/9/2017الشرق، الدوحة، 
 
 قطر تدين بشدة قرارا إسرائيليا بإقامة مستوطنة جديدة .76

ا  بت  ولة قط   ن ل انت ا واستنكا ها الش ا ان لق ا  المكومة : ال ومة ذ ؤ مة ق س ب س
 اإلس ائالية ب ص  مازانية مالية إلقامة مستوطنة ج ا ة في نابلس في الافة الغ بية.

الؤا جية، في بيان ل ا الاوي االثنان، هاة الؤطوة "انت انا صا ؤا لق ا ات الش  ية وزا ة  و ات
وش   البيان  لب ان استم ا  االنت انات  ال ولية، وا ت اء ساف ا  لب مق الشعا الفلسطاني".

 اإلس ائالية سات ي للب تقويض الج و  ال ولية ال امية للب تنفاا مل ال ولتان.
ية القط ية، المجتمأ ال ولي بتممل مستولياته إللزاي لس ائال بوقل سياست ا وطالا بيان الؤا ج

 االستيطانية في ا  ااي الفلسطانية الممتلة، وفق البيان.
 1/9/2017قدس برس، 

 

 تقدير "أمني إسرائيلي" ُيرجح سيطرة بشار األسد على سورية العام الُمقبل .77
ي" العب ية، في تق ي  ل ا نش ته ا  بعاء،  أن  ئيس افا ت صميفة "لس ائال هاو م: الناص ة  فلسطان

النفاي السو ي  شا  ا س  وملفاءة "سيستنملون السيط ة  لب غالبية ا  ااي السو ية متب ن اية 
 ".2018العاي 

ونقلت الصميفة العب ية  ن "تق ا " للمتسسة ا منية اإلس ائالية،  أن التقايي الج ا  جاء  لب ؤلفية 
ت لقليمية و ولية، في مق مت ا وقل المسا  ات ا ما كية للمجمو ات المسلمة المعا اة  ّ ة ؤطوا

 للنفاي في سو ية.
واشا ت المصا   ا منية اإلس ائالية للب ان واشنطن  اتت "غا  م تمة"  ما يم م في سو ية، وان 

ف  للب تواصل ال  ي  والض   بية اوقفت ال  ي الاي تق مه للم ا ا  نفاي  شا  ا س ، الفتة الن
 اإلا اني "المكثل" لألس  ونفامه.

 31/8/2017قدس برس، 
 



 
 
 
 

 

 45 ص             4393 العدد:             1/2017-9/5 الثالثاء -الجمعة  التاريخ: 

                                    

 روسيا تحمي مصنًعا إيرانًيا إلنتاج السالح في سورية يديعوت أحرونوت:  .78
قالت صميفة "ا يعوت ام ونوت" العب ية، لن الجيش : ؤ مة ق س ب س -الناص ة  فلسطانم

"،  الق ا من مصنأ ج ا  إلنتام S-400ط از " ال وسي قاي بنصا منفومات  فا ية متق مة من
 الصوا يخ اإلا انية.

واشا ت الصميفة العب ية الاوي الؤميس، للب ان منشو ات لوسائل اإل الي السو ية ق  اف  ت ان 
موسكو نش ت منفومات  فا ية  الق ا من مصنأ لا اني ا  ف لتصنيأ صوا يخ طويلة الم ى 

 ل".و قيقة الستؤ ام ا ا  "لس ائا
وز مت الصميفة العب ية في تق ي  ل ا ب اية ا سبوو الجا ي،  أن ط  ان تنوي نسخ مصنأ 
الصوا يخ اللبناني للب سو ية. ونقلت تص يمات ل ئيس وز اء االمتالل، بنيامان نتنياهو، قال فا ا 

ا إلنتام السالت في سو ية ولبنان.  لن اإلا اناان ابنون مصنعض
الل صا وخ، "لننه فشل في المصول  لب  100للبناني، ق  تزّو   أنث  من وا  ت  أن "مزا هللا" ا

 صوا يخ  قيقة تقلص نس ة الؤطأ في اإلصا ة".
واوامت ان سبا لنشاء لا ان لمصانأ لنتام ا سلمة في سو ية هوي "تطوي  ق  ات است اتاجية 

  ت  يا ا سلمة من سو ية ا  لس ائال، و مليات اإلم اط التي يقوي ب ا سالت الجو اإلس ائالي ا
 للب لبنان".

 31/8/2017قدس برس، 
 
 : قانون التسوية اإلسرائيلي يهدف لتوسيع االستيطاناألورومتوسطيالمرصد  .79

ن   الم ص  ا و ومتوسطي لمقوق اإلنسان  قانون التسوية اإلس ائالي، معتب اض ان لس ائال : جنال
نساا مصا  ت ا غا  القانونية تتؤاة ا يعة لتب ي  سيط ت ا  لب ا  ااي ال فلسطانية الممتلة وا 

 لأل ااي طا عاض ش  ياض  أث   جعي.
ا له-وان  الم ص   في بيان ص    نه، متؤ ضا، ان القانون اإلس ائالي  -اتؤا من جنال مق ض  ئيسض

ن "ال يمت للمعااا  ال ولية  صلة ويمثل مماولة لتعزيز التمااز العنص ي  شكل اتعا ض مأ القانو 
 ال ولي".

وقال: لن المما سات اإلس ائالية منا تي التصويت  لب القانون الماكو  في الننيست  الب لمانم 
اإلس ائالي في السا س من فب اا  المااي، لنما تست  ف لافاء الش  ية  لب آالف منازل 

 المستوطنان التي اقيمت  لب ا اض فلسطانية ؤاصة في انماء الافة الغ بية.
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ا ا ابو  ماان، ال امثة القانونية امن مش وو التو ية بتق ي  "اإلسكوا" الاي انفاة وقالت تم
بت ة استيطانية توصل بذ"العشوائية" وتاي  53ا و ومتوسطي: "لن القانون الماكو  ا    بتش يأ 

هكتا م من ا  ااي الفلسطانية  800 ونمضا  نمو  8,183آالف مسكن، وسيك س مصا  ة  4ق ا ة 
 ة  شكل قس ي مقابل تعويض ما ي او ا اٍض اؤ ى".الؤاص

ن ا  ت  لس ائالم انه اتوافق  ونّوة الم ص  ا و ومتوسطي للب ان قانون التسوية اإلس ائالي وا 
والمعااا  ال ولية، فإن القانون ال ولي وكافة المنفمات ال ولية واالتفاقيات ال ولية ؤاصة التي وقعت 

 ال .  لا ا لس ائال ان ت  لب ؤالف
 4/9/2017، فلسطين أون الين

 
 حماس لدى اإلسرائيليين األسرى  خلفية على السنوار يلتقي قد األحمر الصليب رئيس .81

 الاي ا مم ، للصلاا ال ولية اللجنة  ئيس ماو ي ، بات  لن مطلعة، فلسطانية مصا   قالت: غزة
 النثا  ل مم السنوا ، يماب ،مماس م كة  قائ  غزة، قطاو في التقي ق  المنطقة، للب الاوي يصل
 .مماس ل ى اإلس ائالاان ا س ى  قاية اب زها القاايا من

 غزة، في المفقو ان اإلس ائالاان والم ناان الجنو  ملل" ان ،"ا وسي الش ق "لذ المصا   وااافت
 ."والسنوا  ماو ي  بان ستج ي  التي الم امثات ج ول  اس  لب سيكون 
 نتنياهو، بنيامان اإلس ائالي، الوز اء  ئيس ؤالل ا التقي اياي، ثالثة تستم  ةزيا   الاوي، ماو ي  ويب ا
 المم  هللا،  امي الوز اء و ئيس   اس، مممو  الفلسطاني وال ئيس لاب مان، افيغ و  ال فاو ووزي 

 .غزة في ومستولان
 للصلاا ل وليةا اللجنة  ئيس يصل ان المق   من": ا مم  للصلاا ال ولية للجنة بيان في وجاء

 الواأ لتقايي ،ماالول  سبتمب  من الؤامس الثالثاء، الممتلة وا  ااي لس ائال للب ا مم 
 من مستوى  ا لب  لب مستولان زيا ته، ؤاللم ماو ي  بات   السا  وسالتقي. هنا  اإلنساني
 اباا، وتل ،وغزة هللا، و اي الق س، من كل في والفلسطاني، اإلس ائالي الجانبان  لب السلطات
 الما انية الزيا ات من    اض  ايااض  ماو ي  وسُاج ي . ال ولية اللجنة شاغل تثا  مواايأ لمناقشة
 ."الغ بية والافة غزة في الواأ لمعاانة

 5/9/2017األوسط، لندن،  الشرق 
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  "إسرائيل"لندن تحضره في يرفضون معرضا لألسلحة  ناشطون  .81
اني مفاه ة للتعبا   ن معا ات ي لمع ض انسال لألسلمة نفي ناشطون مناص ون للشعا الفلسط

 الاي تشا   فيه لس ائال.
ويسعب المتفاه ون للب مش  التأاا  لمنأ تنفيي المع ض المق   لقامته في م كز للمعا ض ش قي 

 لن ن ا سبوو المقبل.
اسلمت ي ا   ويقول الممتجون لن اإلس ائالاان الاان سيكون ل ي ماو  كبا  في المع ض اؤتب وا

 الفلسطاناان ويماولون   ا ا وبيع ا انطالقا من تل  الؤب ة.
 5/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 وهي دعم تطوير االقتصاد الفلسطيني سياستنا واضحة جداً : وزير االقتصاد الفرنسي .82

ة  اي هللا، استقبل ال ئيس مممو    اس، مساء اوي االثنان،  مق  ال ئاسة في م ان ":وفا" – اي هللا 
وزي  االقتصا  والمالية الف نسي ب ونو ليما ، مام اطلعه  لب آؤ  مستج ات ا وااو في 

 ا  ااي الفلسطانية.
استم ا  التعاون االقتصا ي القوي بان  اهميةقال ليما  للصمفاان  قا اللقاء: ا ي  ان اتك   لب و 

ة تسا   لب المسا  الصميد، ؤاصة السلطة الفلسطانية وف نسا، وانا سعا  ل تية مشا يأ قوي
 مش وو المناطق الصنا ية في بات لمي.

واشا  الوزي  الف نسي، للب انه سيفتتد في  اي هللا، ؤالل اياي قلالة م كز ثقافي ف نسي ج ا ، ما 
يشا  بواوت للب  غ ة ف نسا  أن تنون هنا في  اي هللا، وفي المناطق الفلسطانية لمسا  ة هاة 

 توفا  ف ص افال. المناطق  لب
وقال: سياستنا واامة ج ا، وهي   ي تطوي  االقتصا  الفلسطاني، ولق  اك ت المشا يأ القوية التي 

 تساهي في تقوية هاا االقتصا ، وهي م  ومة من قبل ف نسا والش كات الف نسية.
 4/9/2017هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
   االحتالل مزعوما يعد  الغارديان: السفير األمريكي في تل أبيب  .83

اك ت صميفة "الغا  يان" ان السفا  ا م يكي في لس ائال  يفا  ف ي مان ب ا متش  ا في موقفه من 
الفلسطاناان في مقابلة معه، وتبنب الموقل اإلس ائالي  ن ما اشا  في م اثه  ن "امتالل مز وي" 

ي اتعامل مأ الواأ في لأل ااي الفلسطانية، في انم اف وااد  ن الموقل ا م يكي الا
 .ا  ااي الفلسطانية  لب انه امتالل
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 ن ف ي مان، الاي يعا ض مل ال ولتان، قوله في تص يمات لصميفة "جا وزاليي  وينقل التق ي 
 ."بوست"، وهي اول مقابلة اج ي ا مأ صميفة لس ائالية، لن "مواقفه لي تتغا  و بما تغا ت النب ة

ن اج يا المقابلة، الاي ان  ان كالي أ وام  من الصمافاان اللاا  واتصلت صميفة "الغا  يان" م
السفا  تي نقله  م فية و قة، مشا ة للب ان مستوال ام يكيا ان  ان تص يمات ف ي مان ال تعني تغا ا 

  .في السياسة ا م يكية
انه  ن ما ويشا  التق ي  للب ان مستوال فلسطانيا طالا بتوايمات من ا م يكاان، قائال: "نف ي 

يكون هنا  شؤص اتم م من موقأ مستول، مثل ان تنون سفا ا، فإن هاا الشؤص ال يعب   ن 
مواقل شؤصية، ويجا  لب ف ي مان ان ا    ان لنكا  المقائق ال يعني   ي وجو ها، ول يه سجل 

 ية غا  كبا  في ال جوي  لب المقوق الوطنية الفلسطانية،  ما في ال  تمويل المستوطنات االستعما
القانونية، والمشا كة في امتفال لس ائال  االمتالل، ون  و ان تقوي الواليات المتم ة بتوايد 

   ."موقف ا
 2/9/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 واشنطن تندد بـ"الدعم" اإليراني لحركة حماس .84

وا   ن ن  ت الواليات المتم ة بتص يمات مستول م كة مماس في قطاو غزة يماب السن: وكاالت
 "  ي" لا ان للم كة، وا تب ته ا ت افا  انت ا  مف  تص ا  ا سلمة.

وقال السفا ة ا ما كية ل ى ا مي المتم ة نكي هالي لن لا ان اف  ت "وج  ا المقيقي" من ؤالل 
 لصالت  القات ا مأ م كة مماس، و لب المجتمأ ال ولي مماسبت ا، وفق تعبا ها.

ا   أن ا "ا ت اف ماهل"، مشا ة في بيان للب ان لا ان ممنو ة من ووصفت هالي تص يمات السنو 
مأ  2015تص ا  اسلمة  موجا ق ا  لألمي المتم ة تبني االتفاق النووي الاي وقعته ط  ان  اي 

وااافت ان لا ان اجا ان تلتزي  ق ا ات ا مي المتم ة او ان تق   "ما لاا كانت ت ي   القوى العالمية.
 م كة ل هابية ج ا ية". ان تنون ز يمة

 31/8/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 وزير خارجية قطر: دول الحصار استحدثت أزمة دون داعٍ  .85

قال وزي  الؤا جية القط ي الشاخ ممم  بن  ب  ال ممن آل ثاني لن  ول مصا  قط  استم ثت 
ن ل النية تلفزيونية ازمة  ون  او في ؤاي ازمات   ة تعصل  المنطقة، وات ي تل  ال ول  ش اء ثوا
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لتسوق افكا ها ا   ولة قط . جاء ال  في متتم  صمفي مأ نفا ة البلجيكي  ا ايه  ين  ز 
 بب وكسل الاوي الجمعة.

و قا الم امثات بان الوزي ين قال الشاخ ممم  بن  ب  ال ممن في متتم  صمفي مشت   لن ما 
ان هنا  ت ا ال تجا يا م ما بان البل ان، ناقشا التعاون االقتصا ي بان قط  وبلجيكا، وال سيما 

 مايفا ان قط  تثمن ج و  بلجيكا في المجال اإلنساني  المنطقة، ؤصوصا في سو يا.
وا تب  الشاخ ممم  بن  ب  ال ممن ان ا زمة الؤلاجية كانت ازمة مفتعلة وال ماجة ل ا في هاة 

ا زمة  ق صنة للنت ونية ثي تطو ت للب  الم ملة التي تش   فا ا المنطقة ازمات متع  ة، مام ب ات
 مصا   لب الشعا القط ي ما زال مستم ا  نث  من تسعان اوما.

 1/9/2017الجزيرة.نت، 
 
 العتيبة بواشنطن أنشطةصحيفة أميركية تكشف  .86

نش  موقأ "اي لنت ساا" ا ما كي مقاال مطوال  لب شكل تمقاق تت أ م امل من نشاط سفا   ولة 
 العاصمة ا ما كية واشنطن اوسل العتا ة.اإلما ات في 

وتمت  نوان "المياة المز وجة  نث  السف اء تأثا ا بواشنطن" نش  الموقأ تمقيقا مطوال  ن مياة 
 العتا ة وتست ة  لب الفسا  و  استه الجامعية واستغالله المنصا  ه اف شؤصية.

وهو ص اق من اياي -كي  اا ون فوجان وقالت الصميفة اإللنت ونية لن العتا ة  ان ص يقه ا ما  
م ا ا تنفاايا إلم ى المتسسات الؤا ية التي اسس ا العتا ة في الواليات المتم ة بناء  لب  -ال  اسة

 تعليمات مكومته.
غا  ان فوجان ا تقل المقا  ع  ان ا انته ممكمة اما كية  اؤتالس اموال المتسسة، و غي ال  ق ي 

   ي والمماية امن قاية موثقة اماي السلطات ا ما كية.سفا  اإلما ات لص يقه ال
وكشفت الصميفة ان سجالت التؤ م في جامعة جو م تاون الش ا ة ال تتامن اسي السفا  

 اإلما اتي الاي يفتؤ   ش ا ت ا في سا ته الااتية المنشو ة.
سياسي  العاصمة واك ت ان العتا ة تمول للب شؤصية تتمتأ  عالقات واسعة في اوساط الق ا  ال

ا ما كية، واشا ت للب ان من جملة اص قائه جا ي  كوشن  ص   ال ئيس  ونال  ت ما، وهو  لب 
 اتصال  ه  شكل اسبو ي.

وان ت الصميفة اإللنت ونية ان السفا  اإلما اتي بال ج  ا كبا ا لمم اإل ا ات ا ما كية  لب اتؤاا 
وقالت لنه كان من اش  ا صوات ال بلوماسية  فعا  موقل ا  جما ة اإلؤوان المسلمان او لا ان،
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نمو م ا اليمن. واشا ت للب ان اإلما ات تش ف  لب م انز للتعااا وتمول قوات مؤتصة 
  االغتياالت.

 1/9/2017الجزيرة.نت، 
 
 على إعالم دول الحصار انتصرتالجزيرة دراسة: قناة  .87

من المتا عان لقناة الجزي ة  % 81العالمية ان تف     اسة ا  ت ا جامعة المع فة : الش ق  –ال ومة 
يعتق ون ان ؤالف قط  مأ السعو ية واإلما ات ق  سمد ل ا  التم   من سنوات قا ت نفس ا 

 بتماشي الشأن المتعلق ب ول الؤلاج الع بي السيتما في السعو ية واإلما ات.
الؤالف مأ  ول كان ممنوو انتقا ها وقالت ال  اسة: ومأ لن نس ة مشاه ة قناة الجزي ة ا تفعت،  ن 

سا قا مثل السعو ية واإلما ات سمد بإ ا ة اهتماي ش يمة من المشاه ان لمتا عت ا، وؤس ت القنوات 
المنافسة نس ة مشاه ة ج اء ال ، لال ان هاا ال يعفي القناة من ت مة "التناغي مأ سياسة ال ولة"  ما 

 ياأ م نات ا اماي اسئلة مم جة.
 المائة من نس ة مشاه ا ا، بانما ا تفعت نس ة  60ل  اسة للب ان قناة الع بية مثال ؤس ت وتشا  ا

 المائة من نس ة المشاه ان الم تمان  ا ؤ ا  قبل  71مشاه ي الجزي ة، التي هي  ا صل ل ا ا 
  المائة. 2ا زمة، لتصل نس ة مشاه ي الع بية للب اقل من 

جاه ة المماففة  لب م نات ا لال انه ال يمكن الجزي  أن ا نجمت  وتاال ال  اسة ان القناة تماول
 او ستنجد في ال  كليا.

ويعتق  ؤب اء ان "ال ول المماص ة لقط  اؤطأت  ن ما واعت الجزي ة كأم  اس اا المشكلة 
واشت طت لغالق ا،  ن ال   الوة  لب انه اف   هاة ال ول كاعيفة ت تز اماي قناة فاائية، فما 

 م  ساتي  تنميي ا فواة لال اإل الي المملي لتل  ال ول.من ا
 كما ان ص ا  ي مأ قط  اب و انه ال اتعلق  سياسة قط  ق   تعلقه بتنميي افواة اإل الي".

ووفق ال  اسة فإن القناة مققت انتصا ا كبا ا في المع كة اإل المية ال ائ ة ا ها، مام سقطت 
والسعو ية  سبا لغة اإل الي ومامونه في البل ان، والاي الصمل ووسائل اإل الي اإلما اتية 

يف   ك  اية وليس كإ الي، فاال  ن كونه مطي اي ا تقا  بوجو  صمافة  عا ا  ن ال ولة في 
 هاان البل ان.

من الجم و  يعتق  ان الجزي ة فسمت المجال لنش  مقائق كانت تمجب ا  % 87وتف   ال  اسة ان 
 ال ت ا ات سياسية.

 4/8/2017رق، الدوحة، الش
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 المقاطعة يربك موانئ قطر علىتحايل شركات  .88
اصابت المقاطعة التي ف ات ا ال ول ا  بأ ال ا ية للب مكافمة اإل هاا :  م  الممبوا -ال ماي 

 لب قط ، الموانا القط ية  مال من اإل با  الش ا ، ما اث  في م كة االستا ا  والتص ا ، 
 سلأ ا ساسية.وؤصوصاض  النس ة للب ال

تال ا من     من الش كات المستو  ة للموا  الغاائية، ما " ن وجو   "المياة"وكشفت مصا   لذ 
ا ى للب تعطل في الموانا، فيما لجأت السلطات اؤا اض للب ؤفض  سوي مناولة ال اائأ في تل  

 قابلة للتج ا .في المئة من ال سوي المعمول ب ا، وال  لم ة ثالثة اش    50الموانا بواقأ 
واستع ات المصا   تفاصال التال ا الاي تقوي  ه ش كات استا ا  الموا  الغاائية، لا تلجأ هاة 
الش كات للب بيأ شمنات ا للب التجا  في   ض ال م  قبل وصول ا للب الماناء،  وااض من 

ما ات ي للب م وم المستو   ا صلي، لتفاجأ ل ا ة الماناء بوجو  ج تان تّ  يان ملنية الشمنة، 
ا ت ا  في الموانا نتاجة هاا السلو ، لاافة للب تعطل م كة الشمن  سبا توقل سفن الماويات 
و  ي تف يغ ا للب مان فض النزاو بان المشت ي الق يي والج ا ، فاالض  ن م وم   قلة في  ملية 

 اإلف ام  ن ال اائأ، ما اتث  في شكل كبا  في م كة السوق.
 4/8/2017ن، الحياة، لند
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  ب  هللا ا شعل
من الم ي تملال تطو  واأ المقاومة إلس ائال في العالي الع بي، ومن الطبيعي ان ا ت ي هاا 
الواأ  موقل العالي الع بي نفسه من لس ائال.  ن ما كان العالي الع بي يشاط  مص  في نف ت ا 

س طان الت ي الجس  الع بي كلهي وفق المش وو الص اوني الاي  اى الع ا للب لس ائال  لب ان ا 
ب اياته ويتا عون مسا ته ويساهمون في هاة المسا ة، كانت مقاومة هاا الس طان اساس ا هاا الف ي 
وك اهية الع ا ل اا الس طان، ولال  التل الع ا مول المقاومة الفلسطانية  لب اساس ان موقل 

 ال المناهض ل اا الس طان كان يعتم   لب م ا  ة الفلسطاناان ب فض المش وو.الع ا من لس ائ
ثي تمس  الفلسطاناون  استقالل ي في مواج ة الت ؤالت الع بية في المقاومة، فانتقل الم ض الع بي 
للب المقاومة، وتمزقت للب ش ائد متنافسة تسان ها  ول   بية تف   غا  ما ت طن، وكانت تل  

ة إلس ائال لني تتعامل مأ المقاومة فب ات لس ائال  اغتيال المقاومان، وفي نفس الوقت ف صة اهبي
ت غي ال ولة التي تنطلق من ا المقاومة  لب اثمان  الية من شأن ا ان تثا  ش ائد   ياة من 
شعوب ا ا  المقاومة، وان تاأ لس ائال ش طا لوقل ا ت ائ ا  لب ال ولة  ط   المقاومة من 
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، وهي  المالة التي سا ت في لبنان وا   ن. اما سو يا فق  استاافت المكاتا اإل ا ية ا ااا ا
للمقاومة  ون ان تسمد  عمليات من ا ااا ا، ولنن الموقل الع بي العاي كان ا  ي المقاومة وينف  

 للا ا  لب ان ا طبيعية ما  اي االمتالل اإلس ائالي قائما.
تواطت   بي، كانت الثو ة اإلسالمية في لا ان ق  مسمت ام ها منا و ن ما امتلت لس ائال با وت، ب

قيام ا  ال ؤول م اش ة في صلا الص او الع بي اإلس ائالي من منطلق  اني وسياسي، فاؤتا ت 
معا اة لس ائال و  ي الفلسطاناان في نفس اللمفة التي كان الع ا  قيا ة مص   اتفاقية كاما 

ؤلي  ن فلسطان وفتد الط يق نمو لس ائال فيما   ف  م ا  ات السالي  ايفا ي ق  ق  ت  مليا الت
 م.2002وم ا  ة  ب  هللا  1981الع بية التي كانت السعو ية تقو ها  م ا  ة ف   

في هاة الم ملة كان الموقل الع بي ق  ابتع  كثا ا  ن   ي المقاومة  لب ا قل الفلسطانيةي  ن 
 - ان التي كانت و اء لنشاء مزا هللا فأص مت مقاومة لس ائال لسالمية المقاومة اللبنانية تولت ا لا

واتجه الع ا نمو  نوان آؤ  وهمي، وهو المصالمة الفلسطانية الاي اتسي  أ لب  -سنية وشيعية 
  جات النفاق. ال  ان الع ا   موا السلطة المتعاونة مأ لس ائال وابتع وا  ن المقاومة متب 

 بية ا  النفي الع بية المستب ة، فكان ال  فأال طا ا للمقاومة لي البم ان انطفأ انطلقت الثو ات الع
نجمه تمت ستا  ت ؤل لا ان في الشأن الع بي والص او مأ السعو ية، فاؤتا  الؤلاج  موما وتؤلب 

  ن فلسطان لال قليال.
 ي الع ا في هكاا ا ت ي موقل الع ا من المقاومة  موقف ي من لس ائال وفي صفقة الق ن يس

القااء  لب المقاومة، وا  الن مماس منفمة ل هابية ومزا هللا منفمة شيعية ل هابية م ت طة 
بإا ان، وهاة الصو ة التي ابت   ا الع ا ا ت طت  م ا استنزاف من جانا الص اانة الع ا ا  

ا ان في سو يا، وهي امت ا  لنل مكونات وتموالت الص او والتمالل مأ   لس ائال.مزا هللا وا 
وممنة المقاومة تف   في اتجاة الع ا لتصفية القاية والتؤلص من المقاومة  الاغي  لب اهالي 
غزة  كل صو  المصا ، والتعاون مأ لس ائال في ال، متب اثو  القطاو ا  مماس. و ع  ان كان 

اجنمة المقاومة   مالن اتي ل  ا ة ل ئاسة غزة، فإن  مالن اتي ل  ا ة لؤالفة ابي مازن  التفاهي مأ
مقابل لنقاا اهالي غزة من الفناء، وال  تمت وهي وشعا  وقل نفوا لا ان في فلسطان وتصفية 

 القاية متب تجل منا أ ال و  اإلا انب في الص او مأ لس ائال من ؤالل المقاومة.
هاا الواأ يشكل انب  ا   لألمن القومب المص يي  ن المقاومة هي ؤي ال فاو ا ول  ن 

ص ، وان التؤلص من ا  اإلاافة للب  قية صفقة الق ني يا  الوطن المص ي ا  ا است اتاجيا م
 ال يمكن تجن ه.
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وللتاكا ، فإن مص   ن ما تص ت إلس ائال في الص او  ص ف النف   ن النتائج هي التي 
ص  سا  ت  لب لنشاء المقاومة الفلسطانية ومنفمة التم ي  الفلسطانية، وان ت هو  مكانة م

واؤت اق لس ائال ل ا هو الاي ا ى للب كل المآسي الع بية، وآؤ ها ممنة المقاومة ا  لس ائال، 
ولال  فإن استعا ة مص  لواع ا ومكانت ا و و ها في ال فاو  ن الع ا وقيا ت ي، والتمالل مأ 

كل مص ي لا ان وت كيا لتغاا  الؤ ائي الجاوسياسية في المنطقة، هو المل الاي اجا ان اتمناة 
 و  بي م يص  لب الع و ة و لب قلب ا في مص .

ال  ان ممنة المقاومة هي   ض لم ض  اال، وهو نجات لس ائال في كس  الجبل ا شي ا  
تم   المش وو الص اوني، بل وا   قاء لس ائال  لب الؤ يطة، ولال  ا تب  وزي  ؤا جية لس ائال 

 ائالي  ن هاة االتفاقية اؤ جت مص  من المعا الت اتفاقية كاما  يفا  هي الميال  الثاني إلس
 اإلقليمية ومولت ا من صؤ ة ا  المش وو للب قنط ة الز ها  المش وو.

ومص  هي الناسا ا نب   المماففة  لب ا مة، و ن ما فق ت البوصلة في كاما  يفا  فق ت 
 نفس ا وتمزقت ا مة.

نما  المكي ال يمق اطي، وهو التم ي  لن التمس  بوم ة جس  ا مة واز ها ها لن اتي  الشعا ات، وا 
المقيقي إلس ائال التي تم ص  لب تعزيز ال كتاتو يات الع بية لبناء مج ها  لب جثة الع ا، وهي 
التي تمالفت مأ الص اانة الع ا إلم اط ثو ات الشعوا التي كانت ت ش   مكي فعال للتنمية 

 عالي كله.واالستقالل وتعزيز قاايا الم ية في ال
 3/9/2017، "21موقع "عربي 
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  . مصطفب الب غوثي  

ال افن ان فك ة تمسان الواأ االقتصا ي في فل االمتالل تمتام للب كثا  من التفنا ، ف ي 
ولية لتب ي  جبن ا مناقاة للمنطق الطبيعي، لوال ان هاة المقولة اص مت المؤ م والا يعة  ط اف  

للقانون ال ولي، او فشل ا في ؤلق آلية تمقق السالي المقيقي وتن ي  "لس ائال"في مواج ة ؤ وق 
ال امية لتن يس االمتالل ونفاي  "لس ائال"االمتالل، او إلؤفاء تواطت  عا ا مأ مؤططات 
 ا  ا ت اا  العنص ي ولتصفية القاية الفلسطانية ب مت ا. 

اقتصا ي جا  ان يقنأ ام اض بإمكانية لم ام تطو  اقتصا ي للشعا الفلسطاني وهو وال يمكن  ي 
مماص   ستمئة ماجز  سك ي، و مئات المستوطنات وبج ا  الفصل العنص ي في مان ان معفي 

 الط ق ال ئيسية في الافة الغ بية مم مة  ليه. 
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تلة في قطاو غزة مماص ون وكال يمكن للتطو  االقتصا ي ان يم م، وثلم سكان ا  ااي المم
منا ام   ش   اماض ومم ومون من الن  باء، ومياه ي واجواتهي ملوثة وثمانون  المئة من ؤ يجي 

 جامعات ي  اطلون  ن العمل؟
من مصا    %86واي اقتصا  يستطيأ ان اتطو   ن ما يكون سكان الافة الغ بية مم ومان من 

،  سع  يماثل اعل ما ا فعه "اإلس ائالاان"قونه، اي مياه ي، ومجب ين  لب ش اء الماء ممن يس  
 ؟ "اإلس ائالي"

وفي اي  ال  يمكن لم ام تطو  اقتصا ي  ن ما يكون شعب ا ومكومت ا غا  مسيط ين  لب 
 ؟"اإلس ائالية"تجا ت ا وصا  ات ا ووا  ات ا  ن ا ممتن ة با  السلطات 
تق   للمكومة الفلسطانية مق ا   "لس ائال"ت وكال يستطيأ االقتصا  الفلسطاني ان اتطو  لن كان

 ؟"لس ائال"ا ي ة القيمة الماافة التي اجا ان تتوازى مأ مق ا ها في 
من  %60من وا  ات ا الا يبية اي موالي  %70بل كال يمكن للمكومة ان تؤطي اقتصا ها و

ها كما ت ي ، و ي م ة التي تستطيأ امتجاز  "اإلس ائالية"مجمل وا  ات ا تم   ب  السلطة العسك ية 
وقبل ا بوا  ات السلطة  2007ت ي ، و ي سبا ت ي ، كما فعلت بوا  ات مكومة الوم ة الوطنية  اي 

 الفلسطانية اياي االنتفااة الثانية؟ 
من ا ااي الافة الغ بية  %62واي تطو  اقتصا ي اتم ثون  نه كب ال للمل السياسي، لن كانت 

لسيط ة المستوطنان ويمنأ الفلسطاناون فا ا من بناء م  سة او  واة المسماة مناطق  م م تؤاأ 
 اطفال او  يا ة طبية؟ 

كال نقنأ اهالي جا الااا، الق ية المماص ة  المستوطنات في بات لمي،  أن اقتصا هي ساتطو  
ي وهي مم مون من الن  باء منا  قو ، و ن ما ت  ي قوات االمتالل المنشأة الشمسية ال سيطة الت

 اقاموها لتوفا  الن  باء، وت  ي م  ست ي المتوااعة في اول اياي العاي ال  اسي؟ 
وكال يمكن لالقتصا  الفلسطاني ان اتطو  ونمن نعاني من غالء فامش وغا  مسبوق، وناط  

 38يصل للب  "اإلس ائالي"،  غي ان مع ل  ؤل الف   "اإلس ائالي"للب ش اء  اائعنا  أسعا  السوق 
  سنوياض، في مان ال اتجاوز مع ل  ؤل الفلسطاني الفي  وال  سنوياض؟ بل لننا نجب   لب الل  وال

 ."اإلس ائالي" فأ اعل ثمن الن  باء والماء  المقا نة مأ ما ا فعه 
لسنا  ماجة للب  قول مانانزي وياش كي ن    استمالة لم ام تطو  اقتصا ي مقيقي ما  امت 

وصال، وم ية الم كة مع ومة، وم ية التجا ة ملجومة وكل مقومات ا  ااي الفلسطانية مقطعة ا 
الم ا ة من مكومة يعلن  ئيس ا  "اإلس ائالية"المياة من ماء وطاقة وا ض وهواء ممكومة  السيط ة 
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ص ا هي  لب الاي والت وي  وتن يس نفاي تف قة  ووز اتها كل اوي،  فا ي لقياي  ولة فلسطانية وا 
 لفلسطاناان. وااط ا   نص ي ا  ا

تمسان الواأ االقتصا ي كب ال لمل سياسي ان ي "فما هو الس  لااض في االستم ا  بتن ا  مقولة 
 ؟ "االمتالل

 اليست هاة وسالة لل  وا من ا و ة لن اء االمتالل ومند الفلسطاناان م يت ي واستقالل ي؟
مفاواات "مأ كا ة اي ان ا اسلوا  ؤيص ال  اء لنجاز اؤفل من م م مجتمأ  ولي تعايش 

لستة و ش ين  اماض،  ون ان تت ي سوى للب تن يس االمتالل وتعماق العنص ية وتغاية  "السالي
  وافأ االنفجا . 

الوقت الالزي  "لس ائال"اي لعل ا وسالة يعتب ون ا ناجمة لتؤ ا  الفلسطاناان، كي تنسا مكومة 
مكانيات قياي  ولة إلن اء مش و  ا االستيطاني االستعما ي وت ما  ما ت  قب من مقومات وا 

 فلسطانية؟ 
ول بما كان شعا  تمسان الواأ االقتصا ي، الطُّعي الاي يق ي ل عض الفلسطاناان  لب امل ان 

لمفنة من  "VIP"يمققوا ا باماض شؤصية  لب مساا اقتصا  ومياة شعب ي، تماماض مثل مند  طاقات 
ة الم كة والمق في الوصول للب الق س او التنقل بان الفلسطاناان كغطاء لم مان المالاان من م ي

 الافة والقطاو. 
 الصو ة واامة. 

وما من شيء يمكن ان اجمل او الطل ا لي والمعاناة الناجمان  ن االمتالل ونفاي التمااز 
العنص ي، وما من سبال للؤالص من ا لي لال بإزالة اس ا ه. الشعا الفلسطاني ا ي  لزالة الم ض 

 التعايش مأ ا  ااه. وليس
 3/9/2017الخليج، الشارقة، 
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 ماج  الشاخ
ما ج ى في الق س من ه ة شعبية ج يئة،  فا ا  ن المق س الوطني وال اني، منجز وطني وشعبي، 

ؤ ى من اشكال تمقق جّ اء "انتفااة م  بة"، يمكن، و ما انجزته، ان تفتد الط يق  لب جوالت ا
االنتفاض، في القا ي من ا ياي، و لب ال غي من   ي  اا السلطة الفلسطانية ومواقف ا السلبية تجاة 
اي م ا  شعبي، وهو موقل ا فأ للب االنفااض الشعبي من مول السلطة، وهي التي كانت 

لطة  لب اات ا ال ا ئة  االنفااض من مول شعب ا، مان ت كته وما ا في المواج ةي ف ل تأمن الس



 
 
 
 

 

 56 ص             4393 العدد:             1/2017-9/5 الثالثاء -الجمعة  التاريخ: 

                                    

من هجوي الع و  لا ا في الجوالت المقبلة؟ و لب ال غي من ال ، ستج  شعب ا في مواج ة الع و، 
 فا ا  ن الواجا الوطني والمتسسات الوطنية وال انية،  غض النف   ن المواقل السلطوية التي 

ل االمتالل و نج اته ت كت شعب ا، في اثناء ال  ة االنتفااية اؤا ا في الع اء وما ا، اواجه صل
 ومما ساته الفاشية.

االنتفااة الم ّ بة، وفي فل الت  ا من واج ات النفات الوطني، والعجز  ن القياي  ما تف اه 
وقائأ الص او، والتؤلي  ن ل ا ته، ب ات تامي هي الم مة النفامية ا نث  للماما، كم مة اومية، 

ة من شعبنا ال تؤاأ لمسا ات ال بد والؤسا ة،  ات يمتم ا الواجا الوطني، وهي ل ى الغالبي
والؤشية من قطأ ال اتا، والم ص  لب المصالد الشؤصية او الزبائنية التي ت بي الناس  السلطة، 
او ت بي السلطة  االمتاللي هاة كل ا مسا ات ؤاصة، ال ان غي ان يكون ل ا  القة بواأ 

يكون المال، ال كما ا ا  للشعا الفلسطاني ان الفلسطاناان تمت االمتالل، او هاا ما ان غي ان 
يستنان، ؤنو ا و كو ا للممتل، وت   السلطة،  أما يات ا الف  ية وفئويات ا الفصائلية، تعالج واعا 
متوت ا لي يع  يطاق، او يطيقه  التم ا  من واأ  لب كاهله تل  الم مة التمّ  ية، من اجل 

 ل.استقالل الوطن وتم ي ة من قاو  االمتال
اما مجا اة االمتالل والتعاون معه  لب لؤما  نو ات الغاا الشعبي، فتل  "م مة تعاونية" ال 

 تمّ  ية، فعل ا من قبل ا ااء " وا ي الق ى" التي شكل ا االمتالل، من اجل القياي  م اي 
ون ن اية قمعية وتجّسسية ا  ابناء شعب ي، وفشلوا فشال ا يعا في لنجاز م مٍة ا ا ها الع و ان تن

مطاف مقاومة الشعا الفلسطاني لالمتالل، ف ل ت ي  السلطة ان تنّ   مماولة "ال وا ي" لنجاز 
الم مة نفس ا، ونمن ن ى "التنساق ا مني" اتواصل ت  ي ا وفي العلن، ليس ا  العمليات المسلمة، 

من نو ات الغاا  بل وُي ا  له ان يعمل ا  نيات االنتفاض الم  ا وآلياته اياا، وا  كل نو ةٍ 
 الشعبي المتواصل ا  االمتالل؟

سجلت الق س، في انتفاات ا الم ّ بة، منجزا وطنيا يستمال ان يسجله سياساو االتصاالت الع يقة 
تفاوايا، وال  سك يو المسا ات الايقة والفئوية ون جسيات الت ان السياسوي الاي ا ى للب قاية 

ي والمفاهيي ا ا اولوجية، واالمتناي للب ما ياا  وطنية شع ه من منفا ة ا ااقي منفا  ا مكا
الشعا وا  ض، وتمويل ا للب قاية ت انية ؤاصة وشؤصية، ت يي  شقا  السلطة وامتنا ها، 
لف ض سياساٍت ومسلنياٍت هي في ا صل " ا شية" مؤتا ة ومنتقاة ومؤففة،  ن التي انا ي ب ا فقه 

 اء مستمكي ل نساني لال لاا كان اا  النائن من طبيعة التومش "ال ا شي"، وق  تنّشل  ن  
 " ا شية".
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اا كان لقاية الق س، كما ا  ض الفلسطانية كل ا، ان تؤتزل كون ا القاية ا ي الجوه ية،  وا 
 المق سة  انيا ووطنيا، فأوجا ما يكون الواجا ان يكون  فا نا  ن ا شعبيا، انتفااا واسعا،  

ب اا ي نؤٍا تمّ  ت من قاو  الوفائفية واال ت اطات الفئوية،  لب ما ش  نا وليس انتفااا م  با  ل
اؤا ا في المواج ة المستم ة، في لطا  م ا الع و المتواصلة، لف ض مزي  من مؤططات الت وي  
وا س لة ومش و ات ما، في مماولٍة لتوسيأ نطاق السيا ة اإلس ائالية النولونيالية،  لب ما لي يكن 

 يا  المطلق، في اي اوي.لس ائال
لان، ثمة ما اج ي ت  ي ه  عا ا  ن ا ان اج زة "التنساق ا مني" مأ االمتالل، و ن نف  السلطة 
واج زت ا ومتسسات ا ا منية، لن ا االنتفااة الشعبية، مفؤ ة شعٍا لي اج  مؤ جا من مأزق وجو ة 

الل، سوى ؤوض غما  االنتفاض الوطني، واستعصاء المل السياسي التسووي جّ اء تعنت االمت
الشعبي في مواج ة االمتالل، و لب ال غي من اغوط السلطة وموقف ا المعا ي للمواج ة واؤا زماي 
الم ا  ة الشعبية، التي لطالما تش قت ب ا نو ا من اسالاا المقاومة الشعبيةي ومان است  ب ا م  

كما ا نفمة ال سمية تتفّ م، بل اتؤات  استؤ اي هاا ا سلوا، انسلت وانسلؤت  ن شعب ا، ووقفت
واعية "الماجز ا نب " للب جانا مواجز االمتالل، لمنأ الناس من ال فاو  ن مقّ سات ي، والمفاظ 

  لب سيا ت ي  لب م انٍة، هي العاصمة الموم ة للوطن الفلسطاني. 
سلد واالنتفااي، واؤا ا ولئن استم  المش وو الوطني الفلسطاني في كل م امل النفات التمّ  ي الم

ال بلوماسي، ا بي اجياال  لب ب نامج التمّ   الوطني، لال ان اتفاقات اوسلو وب  ة السلطة 
وتموالت ا، ومال االنقساي السياسي والجغ افي، كل هاا انتج نو ا من القطيعة مأ ال  اإل م 

في الناال العنفي النفامي، لنن ه ات الغاا االنتفااية، وهي تج ا اسالاا غا  مط وقة 
وش ه العنفي، اف  ت اؤا ا انتشاف مكامن القوة الشعبية، وهي تست سل في مقا  ة االمتالل،  فا ا 
 ن مق سات الشعا الوطنية،  أسالاا لي تنن  عا ةض  ن ايا ي الناس: االنتفاض الشعبي، وق  

ميا يمق لنل جماها  لجأت لليه جماها  الق س  ا ت ا ة تم يا لالمتالل من ج ة، وممفزا كفا
الشعا الفلسطاني في كل ا ض فلسطان التا يؤية اللجوء لليه  شكل م اش ، كما و أشكال م ّ بة، 
مام يقو  الناس كفامات ي م اش ة ال  ب  "ال وموت كونت ول" وال  ب  الوصايات ا وام ية الفئوية 

ومتم ة وطنيا، تجّ   ت اص  والفصائلية، م مليا  لب ا قل، ومتب ناوم مالة تنفيمية متج  ة
ال وت النفامي ل ى قيا ات شا ة، ومن اوي الؤب ات النفامية والثو ية، ال عا ة  ن العالقات الفئوية 
والزبائنية التي اهلنت الواأ الوطني الفلسطاني، وقا ته للب الت هل والعشوائية، وتق يس الفئوية 

ال والتفاصل بان جغ افيا ا ه اف السياسية التي، والفصائلية، وها هي تنّ س مال االنقساي واالنفص
وم ما قال لففيا  ن وم ت ا، لي تع  موّم ة، ولي تع  جامعة للنل الفلسطاني، ونب اس ا مل والملي 
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الاي ك ا ويكبو  فعل فا لان. لألسل، لي يعو وا يم صون انث   لب المش وو الوطني للنل 
 .الفلسطاني

  3/9/2017العربي الجديد، لندن، 
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 نبال  م و
اتفق الفلسطاناون واإلس ائالاون  لب ان المسا ي التي ابال ا م عوثو ال ئيس ت ما، لن تت ي  لب 

 الم ى الق يا او المتوسي، للب لم ام نقلة اات شأن  لب المسا  الفلسطاني اإلس ائالي.
ا كي كل من منطلقات واه اف مت اانة، كما اتفق الط فان  لب االستفا ة من الج   ا م

فاإلس ائالاون ا ون في الغموض ا ما كي المقصو  ت اجعاض  ن ام ين كانت اإل ا ات السا قة تقلق 
 لس ائال من مواقف ا تجاه ا.

ا ول هو مل ال ولتان الاي استب لت  ه صيغة  امة هي ما اتفق  ليه الط فان، والثاني اتصل 
ى ا ما كاون استمالة وقفه او تجما ة، كما ا ون انه لي يع  يشكل  ق ة اماي  االستيطان، الاي ا  

ج و  لمالل السالي، وهاا الموقل ا ما كي الج ا  ا يد القيا ة اليمانية في لس ائال ويوف  ل ا 
مسامات لاافية للتما ي في لنكا  مل ال ولتان، وتس يأ االستيطان، ؤصوصاض في الافة الغ بية 

 لش قية.والق س ا
اما الفلسطاناون الاان اواصلون اإل الن  ن ان ي انتف ون م ا  ة تا يؤية من ت ما، وي اهنون  لب 
مزايا المل االقتصا ي الاي صا  الم ؤل المعتم  من قبل ل ا ة ت ما، لتم ي  مسا ة السالي 

 ، فليس بان اا ا ي سوى االنتفا ، وهاا مال من ال ب ائل ل يه."التا يؤية"
فاض التوقعات من الج   ا ما كي ال اهن ال يعني لغفال الج ا  في هاا التم  ، مما اجعل انؤ

 ال هان مواو ياض للب م  ما ولنن  لب الم ى ال عا .
الفلسطاناون يقيمون وزناض لتنثال المشاو ات ا ما كية مأ الع ا، م  لش ان ي  صو ة فعالة في 

لف ا  المؤاوف مول التطبيأ قبل المل، فإن  ؤول الع ا مش وو التسوية العتا ، و لب ال غي من 
 لب المعا لة افال  كثا  من است عا هي، وق  ب ا وااماض، بل وصا ؤاض ا ث  السلبي ل اا االست عا  

 في كل المماوالت ا ما كية التي ه فت للب تمقاق تسوية فلسطانية لس ائالية.
ن م ا  مش وو ت ما السا  جيسون غ ين الت، ف و اال تما  اما الج ا  الثاني الاي انفاة ما انياض اآل

الن ائي  لب المصان االقتصا ي، كي اج  الع بة السياسية، وهاا وفق تق ا ات اإل ا ة ا ما كية 
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انث  ج وى واقل ماا فات سلبية من جعل الع بة السياسية تج  المصان االقتصا ي، 
ج ا ، والفلسطاناون يستفا ون منه، ش يطة ان يقال  لناض فاإلس ائالاون ا مبون  الن ج ا ما كي ال

 ."لن المل االقتصا ي ليس ب يالض  ن المل السياسي"و سمياض، 
في الوقت ال اهن تب و اولوية المل االقتصا ي ملمة في غزة، مام المياة  أ سي مقومات ا تغوص 

 في  مق كا ثة ال مثال ل ا في اي مكان  لب وجه ا  ض.
لعاي لألمي المتم ة زا  منطقة النا ثة واطلأ  لب ف امة ما يم م هنا ، وؤلفه قاي م ا  ا مان ا

المش وو ا ما كي غ ين الت بزيا ة  مل للب معاب  غزة، وفي ب نامجه الالمق ت تا ات للمعالجة، 
ستنون اات طا أ تس الي اقتصا ي تعطي  عض ص قية للتم   ا ما كي، وتتسس للمسا  

 الاي سيكون الغزيون وم كة مماس  الاات اول وانث  المستفا ان منه.االقتصا ي 
الؤالصة المتفائلة تقول لن ا ما كاان اواصلون العمل ويما ون لم ا  ة ويعا ون المواوو 
الفلسطاني للت اول،  ع  فشل وا همال سا قان، اما الؤالصة المتشائمة فانتج ا  امل الوقت مام 

 بواا متماض اماي تطو ات  لب ا  ض في المنطقة ومتب في فلسطان ال يء في التق ي سيفتد ا
س ائال، من شأن ا اإلطامة  المصان االقتصا ي والع بة السياسية، وهاا ما كان يم م  لب م ى  وا 

 ما يقا ا الق ن من الص او ومماوالت المل.
 2/9/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 افظ الب غوثيم
الت ويج لمتتم  يعق ة في الق س الممتلة في اواسي انتوب /تش ين ا ول  "اإلس ائالي"ب ا اليمان 

 "كنيست" مشا كة شؤصيات وا ااء  "الوطن الب ال"او  "ا   ن هو فلسطان"المقبل تمت  نوان 
غا  مع وفة وصفت ا من اليمان المتط ف وانا يماان ا و  بان ي ام يكاون وثالم شؤصيات ا  نية 

. ومتب ال ن اغت  مثل هاا المتتم  الاي اجس  الفك  اليماني "معا اة" أن ا  "لس ائالية"مصا   
الماني في النيان فإن فك ته مستوماة من وثيقة ص اونية ق يمة واعت في الثمانانات ب  ف تفتات 

 يمنة  لب المنطقة. فالمؤطي ال "لس ائال"ال ول الع بية للب  ويالت   قية وماهبية، ما اتيد ل
هو تنملة لمؤطي كامبل  ئيس وز اء ب يطانيا في مطلأ الق ن المااي، ال امي للب منأ  "اإلس ائالي"

قامة كيان في وسطه يمنأ توما ة  توما  العالي الع بي ومجا العلوي  نه واستغالل ث واته وا 
تقسيي العالي الع بي. ثي ف  ت افكا  بيكو ل -مستق الض. وا ى ال  للب و   بلفو  المقاض وسايكس

الب يطاني ب نا   لويس المنف  السياسي اليماني لع   بوش الاي   ا لتقسيي العالي الع بي للب 
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ثالثان  ويلة   قية وماهبية. وبنب لويس مؤططه هاا انطالقاض من   استه الطويلة لبنب العالي 
 صة اهتمامه بنفي المكي اياي ال ولة العثمانية. الع بي وتأليفه لعش ات النتا  ن الش ق ا وسي ؤا

 "مستقبل الش ق ا وسي"و "ازمة اإلسالي"و "م ا من سة وا  هاا غا  مق س"ناك  من اهي كت ه: 
... الخ. و النس ة لليه فإن الت كا ة القبلية "الم اثة في الش ق ا وسي الج ا "و "الع ا في التا يخ"و

م  السنان جعلته اجزي  أنه من المستمال  لب الع ا تنوين  ولة  والعشائ ية لل ول الع بية  لب
 المعنب الم ام. وال   ن ي متسسون  لب مجتمأ ممكوي  النفاي القبلي الطائفي. وي ى ان  لب 
ام يكا استثما  هاة التناقاات الع قية والعصبيات القبلية والطائفية لصالد مصالم ا االست اتاجية 

 . "ف ق تس "ل ا م  ايااض  لب مسن استعمال ا لسياسة  المنطقة، كما اتوق
لن الع ا والمسلمان قوي فاس ون ُمفس ون "وفي نفس اإلطا  نقل  ن ب نا   لويس ما الي: 

اا ُت كوا  نفس ي فسوف يفاجئون العالي المتما   موجات  ش ية  فواويون ال يمكن تماا هي.. وا 
.. ولال  فإن المل السليي للتعامل مع ي هو ل ا ة ل هابية ت م  الماا ات وتقوض المجتمعات

ولال  فإنه من الا و ي ل ا ة تقسيي ا قطا  الع بية واإلسالمية "امتالل ي واستعما هي... وياال: 
للب وم ات  شائ ية وطائفية.. وال  ا ي لم ا اة ؤواط هي او التأث   انفعاالت ي و  و  افعال ي... 

لما ان ناع ي تمت سيا تنا او ن   ي لا م وا ماا تنا.. ": "في ال ويجا ان يكون شعا  ام يكا 
وال مانأ  ن  ل ا ة امتالل ي ان تنون م متنا الُمعلنة هي ت  يا شعوا المنطقة  لب المياة 

. وهاا الشعا  هو الاي استؤ ي من قبل ل ا ة بوش ل مق طة العالي الع بي و ن  امتالل "ال يمق اطية
 الع اق.

جاء في هاا السياق ؤاصة  ع  الفواب التي اجتامت  "ال بيأ الع بي"  ما يسمب اولعل تفجا
الع اق  ع  امتالله، وكان الع اق  مثا ة تج بة ناجمة للمؤططان الغ باان انتشفوا  ن ط يقه مآالت 

س اقان في واأ  "اإلس ائالاون "الواأ المستقبلي لنل  ولة   بية  مام تنون قابلة للتفتات. وكان 
لؤطي مام واعوا في مطلأ الثمانانات   اسة مفصلة  ن واأ كل  ولة   بية وتفتات ا للب ا

ال يمنة  لب المنطقة، لنن المؤطي  "اإلس ائالي" ويالت صغا ة ماهبية و  قية ما اتيد للنيان 
ب ا  الت كاز  لب مص . وجاء في المؤطي، لن مص   طبيعت ا وبت كابت ا السياسية  "اإلس ائالي"
ن  والض مثل لابيا والسو ان وال ول ا? ع  من ا سوف ? "جثة هام ة" اؤلية المالية هي  مثا ة ال ، وا 

 يكون ل ا وجو ، فإاا ما تفككت مص  فستتفك  سائ  ال ول ا?قليمية. 
ن المؤطي  كان في الع اق ثي لابيا وسو يا، لننه اصط ي  الواقأ المص ي العنا   بما  "اإلس ائالي"وا 
ي نفسه في سياق استع ااه للواأ في مص  آناا  اشا  للب ان القطاو المنا ي  ن المؤط
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الوما  في مص  هو الجيش، لال  تمول الجيش للب مالا للشعا المص ي  ع  سقوط مص  في 
 ."اإلؤوان"ق اة 

استع ض ا وااو في كل قط    بي وواأ سانا يوهات التفتات  ما فا ا  "اإلس ائالي"المؤطي 
 ة الع بية، لننه اشا  للب ان  شائ  التقسيي والم ا ا هلية ستنون في الع اق، ثي  كز ش ه الجزي

 لب لبنان كأول  ولة يمكن تقسيم ا للب ؤمس  ويالت طائفية، ولنن لبنان نجد في تؤطي التقسيي 
ونجد في تجاوز ت عات ال بيأ الع بي وصم  متب اآلن بانما ان ا ت  "لس ائال" غي غزوة من قبل 

  ول اؤ ى.
 قي هنا  ما اؤص الملل الفلسطاني ا   ني، مام   ا المؤطي للب قلا نفاي المكي في ا   ن 
ومند السلطة للفلسطاناان، ومنأ اي نوو من المكي الااتي للفلسطاناان غ بي الن   وت جا هي للب 

ة انه ال سالي لال الاي ا وم لفك   "اإلس ائالي"ا   ن. وهاا لا المتتم  الاي   ا لليه اليمان 
 اال ت اف بوجو  الا و  بان الن   وال م  وان المكان الطبيعي للع ا هو ش ق ا   ن. 

 فالمؤططات الغ بية التفتاتية مستم ة وتتج   في كل م ملة.
 5/9/2017، الخليج، الشارقة
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  ية  لب م و هاملاون شيكل ق مت ا مكومة نتنياهو للب الق ى السو  115
 غالي كوهن  
انث  من  2017بلغت تنلفة المسا  ة العسك ية من لس ائال  سبا الم ا ا هلية في سو ية في  اي 

بناء  لب قانون م ية المعلومات وتنش  اآلن  "هآ تس"ملاون شيكل. هاة معطيات وصلت للب  115
لاون شيكل من مازاناته هاة السنة م 20 ول م ة. من اجل هاا المبل  استثم  الجيش اإلس ائالي 

ملاون  95المستولة  ن مش وو المسا  ة العسك ية، و  "الجا ة الطا ة" لب لنشاء وتفعال م ا ية 
شيكل هي اموال تب  ات. هاة الم ال  ال تشمل تنلفة العالم الطبي لمواطنان سو يان ُانقلون للب 

  ا وزا ة ال فاو، المالية والصمة.لس ائال، تق    عش ات مالاان الشواقل ا ؤ ى تمول
الجا ة الطا ة، المستولة  ن مش وو المسا  ة للمواطنان ؤلل الم و  اقيمت في آا/ "لن م ا ية 

اتامن تنلفة لنشائ ا، تفعال ا  شكل جا   2017اغسطس المااي، والمبل  الاي ؤصص ل ا  اي 
مق ي ات اس الم ا ية وثالثة ا اط و فأ اجو   جال الؤ مة ال ائمة في المش وو ذ اا ي ب ت ة 

آؤ ين. ولنن المبل  الم ي الاي يمول نقل العتا  الطبي، الغااء وا  وية ال يأتي من الجيش 
اإلس ائالي، بل من تب  ات مص  ها مواطنون ؤاصون، بان ي  جل ا مال من اصل سو ي يسكن 
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م كز با س للسالي ولجنة  في شيكاغو وطلا التب و  بناء شع ه، اي في منفمات مؤتلفة مثل
 مكافمة قتل الشعا.

ومتب ش   اوناو/مزي ان  2016العتا  الاي نقل للب سو ية في العاي المااي ذ من ش   آا 
نقلية ا وية، ماانات ؤ م، آالت تنفس، وفمص  92المااي ذ اتعلق  مجاالت المياة كل ا تق ي ا. 

طن من المال س  100مول ات ك  بائيةي  7و مت  من اناباا المياة  600القلا وسيا تا لسعافي 
  زمة مفااات اطفال. 1.800طنا من الغااء، ونمو  363ال افئة، 

مأ  جال ا ت اط مملاان في الق ى ؤلل الم و  لنقل  "جا ة طا ة"ويتم م اا ي م ا ية اال ت اط 
 اشو  مأ ك ا   جاالت  العتا  ل ي. واميانا التقي اياا قائ  اللواء في ها ة الجوالن، العما  يانال

الق ى، في مماولة لالستياات  ن اي  تا  انقص السكان المملاان. وقال  ن ال  في م ام مأ 
 ."انا انقل العتا  وال انقل المال"م اسلان  سك يان متؤ ا 

لم ى الق ى ال ا زة في مملة المسا  ة العسك ية اإلس ائالية للب سو ية هي جبتة الؤشا التي ت ع  
كالو مت   ن الم و  اإلس ائالية. و لب م ى فت ة زمنية طويلة كانت الق ية ش ه منقطعة، كون ا نمو 

كانت مماطة  قوات النفاي السو ي. وسجلت معا   ش ا ة في المنطقة في مماولة لمنأ االتصال 
 بان قوات الثوا  الموجو ان في منطقة القنيط ة واولئ  الاان في هاة المنطقة.

المعا   للب ا  ااي اإلس ائالية اياا، وغا  م ة سجلت ماالت سقطت فا ا  ووصلت اص اء
قاائل هاون في ا ااا ا  سبا القتال في المنطقة. ولنن بؤالف ق ى اؤ ى ق ي ة من الم و  
اإلس ائالية، موفظ في جبتة الؤشا  لب المبنب االجتما ي للق ية. ومسا الا اط، يسا   هاا 

. كما سجلت لقاءات شؤصية، وج ا "هنا  مأ من يمكن الم ام"يقولون: ا م  قوات الجيش وهي 
لوجه بان ا اط الجيش اإلس ائالي ومؤاتا  الق ية. وهكاا مثال انتشفوا في الجيش  أنه انقص الق ية 
في اياي الشتاء المازوت للت فئة. في مالة اؤ ى تبان ان هنا  ماجة للب ا وية مم  ة، مثل 

ب اوا بنقل العتا  للب ؤلل الم و ، ماولوا في الجيش اإلس ائالي تشويش النتا ات ا نسولان. و ن ما 
 العب ية التي كانت مسجلة  لب المنتجات. ولنن  ع   اعة اسابيأ تؤلوا  ن ال . فق  كان مجي 
ال اائأ التي نقلت كثا ة ولي ابُ  ان الصلة اإلس ائالية قللت استؤ ام ا. ويش   ا اط يشا كون في 

مال المسا  ة اإلنسانية  أنه في الش كات االجتما ية ؤلل الم و  ج ى نقاش مول التعاون مأ ا 
الجيش. بل توجه السكان السو يون اميانا للب  جال  ان في مماولة للمصول  لب فتوى لتش يأ 

س ائال. وقال ام   جال اال ت اط السو يان للا اط اإلس ائالاا انا "ن النشاط مأ الجيش اإلس ائالي وا 
 ."ال ا مل ال  ب ااي الشؤصي، بل من اجل الناس
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 "جا ة طا ة"في ا ياي ا ؤا ة  لب الم و  مأ سو ية تبان كال تتي مملة  "هآ تس"جولة اج ت ا 
التي في لطا ها تنقل  ش ات ا طنان من العتا  كل ش   للب ؤلل الم و . وفي كل لالة تق ي ا 

  ا  ت مناطق مؤصصة لال  في   ة نقاط ق ا الج ا  الفاصل تج ي مملة لنقل العتا ، ول اا فق
 الج ا  الاي اقيي  لب الم و .

تج ي  ملية نقل العتا   لب النمو التالي: الج افات تسوي ا  ض إل  ا ها لعملية النقل. اا ي 
لس ائالي اج ي اتصاال، في الغالا من ؤالل هاتل متنقل، مأ من يما ثه ؤلل الم و .  ع  ال  
انسق وصول شامنة سو ية للب لس ائال، و ن ها في سا ة لالية، ُازال القفل  ن بوا ة الج ا  ذ بانا 
ا اقا  جال الجيش ما اج ي ذ كي تتمكن الشامنة من اجتياز ؤي الم و ، ت ؤل ا  ااي 

 اإلس ائالية وتجمأ صنا اق العتا  التي تنتف ها في مو   سابق.
امنة المكان، تجتاز الم و  للب سو ية وتغلق البوا ة م ة اؤ ى. و ع  تممال العتا  تغا   الش

. التعليمات للسو يان هي "من  ون لمس الجنو "ويقولون في الجيش اإلس ائالي لن العملية نفس ا تتي 
اؤا العتا  كله الاي انتف   لب الم و  اإلس ائالية متب لو كان الم ام ا و   ن صن وق  ال 

ؤشية ان تستغل مناطق نقل العتا  لواأ العبوات او للمس  قوات الجيش  استؤ اي مقيقي. وال 
 االس ائالي.

ولنن ال تنت ي هكاا مماولة المسا  ة للمواطنان ؤلل الم و  ذ ف ع  ان نقل الجيش االس ائالي 
اطنانا من ال قاق للب المؤابز في سو ية، كلل  جال االستؤ ا ات لاا كان سع  ال غال في ق ى 

ة ق  انؤفض مقا. وقبال ش    ماان م صوا في الجيش اإلس ائالي مس قا  لب نقل  تا  المنطق
في الن اية هاة "مطبخ للب السو يان. وقال  ن ال  اا ي في الجيش االس ائالي يعنب  المواوو: 

 مسا  ة للناس الاان يعانون كل اوي.
. هكاا مثال تجاوز     الج مب "المسا  ة اإلس ائالية تنقا المياة  شكل اومي  كل معنب النلمة

شؤص منا ب اية القتال، وفاال  3.000السو يان الاان نقلوا للب المستشفيات في لس ائال ؤي الذ 
كبا  في السن آؤ ون نقلوا لتلقي العالم الطبي في المستشفيات في  600طفل و  600 ن ي، هنا  
 شمال ال ال .

يس س ال  وما اال تيا   لب م ام ي الج ا ة. فاميانا للجنو  الم ا طان في جب ة ها ة الجوالن ل
يع بون  ن الش  في ما اج ي في المنطقة او ال يف مون كال ان م ن ُ ّ ا  لب القتال اج  نفسه 
يسا   نساء كبا ات في السن لالجتياز من سو ية للب ا  ااي اإلس ائالية. وغا  م ة وج ت 

وماال كثا ين لتمسان مياة مواطني سو ية. وفي الجيش انتقا ات للب الجيش  نه يستثم  وقتا 
يم صون  لب التعلال  أن لألم  معنب امنيا. غاية المش وو هو مسا  ة المواطنان كي اؤلقوا 
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 القات جا ة طا ة انث  ما ات ي للب منأ العمليات الماا ة وا  عا  ولجي الج ات المعا ية  ن 
 م و   ولة لس ائال.
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