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 جبر السلطة الفلسطينية على سحب طلبها باالنضمام لمنظمة السياحة العالميةتضغوط أمريكية  .1

مصررادر  ، أاسررديد عريقررا  ،واشررن ا ، نقرر ع عررا مراسرر  ا  رري13/9/2017 ،القــدس، القــدسنشررر  
أا الس  ة الف س ينية سحب  ال  ب الذي كانر  درد تقردم   13/9/2017إع مية أ اد  يوم األربداء 

ل تصررروي  ع ررره دبول رررا كدولرررة عارررو  ررري منيمرررة السرررياحة الدالميرررة  2016 / سررربتمبربررري  ررري أي رررول
(UNWTO التابدة لألمم المتحدة، وأا ذلك جاء نتيجة لر "الج ) ود المكثفة التي مارست ا إدارة الرئيس

سرائيل ما وراء الكواليس".  األمريكي دونالد ترامب وا 
  ريعارواع  165وكاا ما المفترض أا يتم التصوي  ع ه عاوية   س يا  ي المنيمرة التري تارم 

 لمنيمرة السرياحة الدالميرة، التري ان  قر   ري مدينرة 22 ي إ ار جردول أعمرال الردورة الرر  13/9/2017
بي أا يتم التصوي  ع ره دبرول عاروية   سر يا، باةارا ة إلره  تشنغدو الصينية، حيث كاا ُمس ماع 

تأجيررل التصرروي  ب  ررب   سرر يني  اتحرراد جررزر القمررر وجم وريررة الصررومال االتحاديررة، إال أا أنرري تررم  
و ر حيررث أشررار  كا ررة األدلررة الرره ترر 2019 / سرربتمبرحترره الج سررة الدامررة المقب ررة ل منيمررة  رري أي ررول

 أكثر ما ث ثي األعااء الذيا تد دوا بالتصوي  لصالح انامام   س يا.
وع م  "القدس" أا الو د األمريكي الذي داده ص ر الرئيس األمريكي جاريد كوشنر بمشاركة جيسوا 
غرينب  ، مبدوث ترامب ل مفاواا  الدولية ونائبة مستشار الرئيس األمريكي لشؤوا األمرا القرومي 
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  ررريالرررب رئررريس السررر  ة الف سررر ينية محمرررود عبررراس  ررري اجتمررراع م األخيرررر  ررري رام   دينرررا بررراول  
باالمتنرراع عررا السرردي ل حصررول ع رره اعترررا  مررا ال يئررا  الدوليررة خاصررة وأا "اةدارة  24/8/2017

 األمريكية تقوم بب ورة خ ة ل س م ستدرا ا  ي الش ور الق ي ة المقب ة".
 ف س يني الصم   ي لقاء تشنغدو حول عم ية التصوي  المقررة.وبحسب تقارير  قد التزم ال ر  ال

"القناة الدبرية الثانية" ، أا وكاال ، نق ع عا ال13/9/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالموأاا  
ذكر  أا الس  ة الف س ينية سحب    براع ل حصرول ع ره عاروية  ري منيمرة السرياحة التابدرة لألمرم 

ونق رر  القنرراة عررا رئرريس المنيمررة  غوٍ  مارسررت ا "إسرررائيل" والواليررا  المتحرردة.المتحرردة، اسررتجابة لارر
 ".2019تأجي ي حته عام  الدولية  ي مؤتمٍر صحفٍي دولي "إا ال  ب الف س يني تم  

 
 ن دور مصر لتحقيق المصالحةتثم  و  ...رفضها المطلق للحلول االنتقاليةتعلن التنفيذية اللجنة  .2

، خرررر ل 13/9/2017 التنفيذيررررة لمنيمررررة التحريررررر الف سرررر ينية مسرررراء األربدرررراءجرررردد  ال جنررررة  :رام  
اجتماع رررا بمقرررر الرئاسرررة  ررري رام   برئاسرررة محمرررود عبررراس، التأكيرررد ع ررره ر اررر ا الم  رررق ل ح رررول 
االنتقالية وبما يشمل ما يسمه الدولة ذا  الحدود المؤدتة أو الدولة بنياميا أي نيرام "األبرت ايرد" أو 

ذاتي الموسرر ، الررذي يكرررس ويدمررق االحررت ل، وكررذلك الحررل اةد يمرري ومررا يسررمه التحسررينا  الحكررم الرر
الشردب الف سر يني  كما أكد  "التنفيذية" تمسرك ا بالقرانوا الردولي، والشررعية الدوليرة، وحرق   اةنسانية.

ايا جمير  دار ، وبحرل  1967ع ره حردود  "القردس الشرردية" ي إدامة دولة   س يا المستق ة وعاصرمت ا 
الوا  الدائم )القدس، الحدود، المستو نا ، ال جئيا، المياه، األما واألسرر((، ع ره أسراس دررارا  

اةسررائي ي  –الشرعية الدولية ذا  الد دة كأسراس وحيرد لتسروية سياسرية ل صرراع الف سر يني والدربري 
 ما خ ل مؤتمر الدولي كامل الص حيا .

ر عا محكمة االحت ل بالقدس، بإغ ق مكاتب دائرة أودا  القردس وحذر  "التنفيذية" ما القرار الصاد
ل مقدسرررا   صرررارخاع  داخرررل سررراحا  المسرررجد األدصررره، مؤكررردة إدانت رررا ور اررر ا القررررار باعتبررراره انت اكررراع 

 ومحاولة خبيثة تست د   رض السي رة األمنية ل حت ل ع ه مقدسا  الشدب الف س يني.
الردولتيا ع ره أسراس  ألمريكية إله اةع ا الفروري عرا اعتماد را حرل  ودع  ال جنة التنفيذية اةدارة ا

وكررررذلك التأكيررررد ع رررره أا االسررررتي اا اةسرررررائي ي غيررررر شرررررعي ويرررردمر عم يررررة السرررر م،  ،1967حرررردود 
 واالستناد  ي ذلك إله القانوا الدولي والشرعية الدولية.

زالررة أسررباب االنقسررام، مؤكرردة وثمنرر  ال جنررة الج ررود الترري يبررذل ا األشررقاء  رري مصررر لتحقيررق المصرر الحة وا 
ما يسمه ال جنة الحكومية اةدارية، وتمكيا حكومة الو اق الو ني مرا ممارسرة  ع ه أا ع ه حماس حل  

 مسؤوليات ا كام ة، والموا قة ع ه إجراء االنتخابا  الدامة كمدخل وحيد لتحقيق المصالحة الو نية.
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االعتزاز ل حركة الف س ينية األسيرة، مؤكدة أا حريت م كانر  وتوج   ال جنة التنفيذية بتحية التقدير و 
 وسو  تبقه ع ه رأس جدول أعمال ا و ي مقدمة ا تمامات ا.

 13/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رسال وفد للقاهرة لمناقشة أفكار إنهاء االنقسامإعباس يعلن  .3
سرررريتوجي ل قررررا رة    سرررر ينياع  محمررررود عبرررراس إا و ررررداع ف سرررر ينية السرررر  ة ال دررررال رئرررريس :و ررررا – رام  

وأاا  الرئيس،  ي مست ل   كار التي  رح  ةن اء االنقسام وتحقيق الوحدة الو نية.الستج ء األ
، بمقررر الرئاسررة  رري 13/9/2017األربدرراء اجتمراع ال جنررة التنفيذيررة لمنيمررة التحريررر الف سر ينية، مسرراء 

ركز خ ل لقاءاتي  ي القا رة م  األخوة المصرييا، ع ه كيفية تحقيق المصالحة رام  ، أا الو د سي
ال جنرة االداريرة، وتمكريا حكومرة الو راق  ، و ري حرل  الو نية، مرا خر ل اال كرار التري  رحنا را سرابقاع 

الررررو ني مررررا القيررررام بم ام ررررا بكررررل حريررررة  رررري د رررراع غررررزة، والتحاررررير ةجررررراء االنتخابررررا  الرئاسررررية 
ودررال الرررئيس: إا  ررذا االجتمرراع يندقررد دبيررل توج نررا لألمررم المتحرردة، وعقررد ال قرراءا   رري  ة.والتشررريدي

واارا   القا رة م  حركة حماس، والتي ددم  خ ل ا بدض اال كار بخصوص المصرالحة الو نيرة.
الرررئيس، سنسررتم  أل كررار ال جنررة التنفيذيررة وةرائ ررا عشررية ذ ابنررا إلرره االمررم المتحرردة، ااررا ة إلرره عرردة 

 داايا اخر( سيتم منادشت ا خ ل االجتماع. 
 13/9/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 دفن جثامين الشهداء في "مقابر األرقام" خطوة انتقامية "إسرائيل": قرار الفلسطينية الحكومة .4

أبررو د ررا جثرراميا الشرر داء عبررد الحميررد  "إسرررائيل"درررار  الف سرر ينية  رري رام  اعتبررر  حكومررة  :رام  
سرور، ومحمد ال رايرة، ومحمرد الفقيري، ورامري عورتراني،  يمرا تسرمه "مقرابر األردرام"، خ روة انتقاميرة 

ودرال المتحردث الرسرمي باسرم الحكومرة  أخر( تاا  إله ن ر  المما  رة  ري تسر يم جثراميا الشر داء.
لكا ة القوانيا  رخاع صا انت اكاع  دد  يوس  المحمود: إا ما تقوم بي س  ا  االحت ل ع ه  ذا الصديد يُ 

 ما الش داء وذوي م.  وانتقاماع  بكرامة االنساا وعقاباع  الدولية والشرائ  االنسانية، كما يدتبر مساع 
 13/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تمريكية الستئناف المفاوضانتنياهو يواصل محاوالته تدمير الجهود األ ":الخارجية الفلسطينية" .5

الخارجيرررة الف سررر ينية إا رئررريس الررروزراء اةسررررائي ي بنيررراميا  وزارة  رررادي أبرررو سررردد(: دالررر  –رام   
 السررتئنا مريكيررة المبذولررة نتنيررا و يواصررل محاوالترري لترردمير مررا تبقرره مررا أمررل  رري نجررا  الج ررود األ
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ي االسرتي انية المفاواا ،   و يد را صرراحة عرا موادفري المداديرة ل سر م ويتفراخر برإجراءا  حكومتر
والتنكي ية بحق الشدب الف س يني.  في ك مرة ألعاراء الحرزب القرومي اةسررائي ي اليمينري المت رر ، 
كرر نتنيا و اسر وانتي الدنصررية، مردعياع أا الارفة الغربيرة مثرل أي من قرة تقر   ري "دولرة إسررائيل"، 

تصررديد اسررتي اني ت ويرردي  وأا لررد( سرركان ا الحررق  رري الدرريو  ي ررا. أدرروال نتنيررا و  ررذه تتررزاما مرر 
 متواصل ع ه امتداد األرض الف س ينية.

ومنرررذ  "إسررررائيل"وأدانرر  الررروزارة  رررذا التصرررديد المنف رر  مرررا كرررل درررانوا، مؤكررردة أا اليمرريا الحررراكم  ررري 
، ماٍض  ي تدميق سي رتي ع ره مفاصرل دولرة االحرت ل ومراكرز صرن  القررار 2009 سنةصدوده  ي 

الي مرري والدنصررري القررائم ع رره تكررريس االحررت ل وتدميررق االسررتي اا   ي ررا، لتسرر يل تنفيررذ برنامجرري
وابررت ع غالبيررة أراارري الاررفة الغربيررة، وصرروالع الرره تحويررل رؤيررة إدامررة دولررة   سرر ينية داب ررة ل حيرراة 

واعتبر  اا استمرار المجتم   ، اله  كرة غير واددية وغير داب ة ل تنفيذ."إسرائيل"وذا  سيادة بجانب 
حصررر ردود أ دالرري ع رره االنت اكررا  اةسرررائي ية  رري دائرررة اةدانررا  الشررك ية، وتشررخيص  الرردولي  رري

االنت اكرررا  وتوصررريف ا بديرررداع عرررا أي ع جرررا  حقيقيرررة لحرررل الصرررراع برررال رق السياسرررية، يرررؤدي الررره 
 ع اء المزيد ما الود  لسر اا االستي اا ليواصل تفشيي  ي ما تبقه ما األرض الف س ينية. إ 

 14/9/2017 ،ربي، لندنالقدس الع
 

 ق سحب إقامة نواب القدس ووزيرها السابق المبعدينالمحكمة العليا اإلسرائيلية تعل   .6
، درار وزير الداخ ية ما 13/9/2017 ع ق  المحكمة الد يا اةسرائي ية، األربداء: تحرير  اشم حمداا

 لتشررريدي الف سرر يني.بسررحب إدامررة أربدررة مقدسررييا أشررغ وا مناصررب نررواب  رري المج ررس ا 2006 سررنة
عررا النررواب محمررد أبررو  يررر وأحمررد ع رروا ومحمررد  ررو ح، والرروزير لشررؤوا القرردس يرردور الحررديث و 

يذكر أا وزير الداخ ية  ي حيا، روني بار أوا، كاا درد سرحب مرا األسرر(  السابق خالد أبو عر ة.
نييم إر ابي"،  ي إشارة إله المحرريا األربدة إدامت م، بزعم عدم الوالء ةسرائيل، ولكون م ممث يا لر"ت

وألغ  المحكمة الد يا، اليروم، بغالبيرة سرتة داراة مقابرل ث ثرة داراة، القررار، مرا براب  حركة حماس.
وم  ذلك،  إا المحكمرة ع قر  إلغراء القررار لمردة سرتة  أني لم يكا لد( الوزير صاحية سحب اةدامة.

 دانوا يجيز سحب إدامت م. ش ور، كي يتسنه ل كنيس  سا  
 13/9/2017 ،48عرب 
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 حماس: قدمنا لمصر رؤيتنا الخاصة بتحقيق المصالحة .7
دال  حركرة حمراس  ري د راع غرزة يروم األربدراء، إن را دردم  ل قيرادة المصررية : نور أبو عيشة –غزة 

نجررراز م رر  المصرررالحة،  ررري إ رررار ج ود رررا المبذولرررة  رؤيت ررا الخاصرررة بإن ررراء االنقسرررام الف سررر يني، وا 
   .ةنجا   ذا الم

وأوارررح حرررازم داسرررم المتحررردث الرسرررمي باسرررم الحركرررة، لوكالرررة األناارررول اليررروم األربدررراء، أا إنجررراز 
وأاررا : "ع رره  المصررالحة يتد ررق بقرررار مررا الرررئيس الف سرر يني، وزعرريم حركررة " ررتح" محمررود عبرراس.

 الرئيس عباس التقا   ذه الفرصة ةن اء االنقسام وتحقيق المصالحة".
ي استدداد ا "ل ج وس الفوري م  ديادة حركة  تح  ي القا رة، لحل كل القاايا وجدد داسم تأكيد حركت

 الدالقة  ي م   المصالحة".
ولف  المتحدث باسم "حماس" إله أا رؤية حركتي ةن اء االنقسرام تتمثرل  ري "اسرتدداد ا لحرل ال جنرة 

جراء االنتخا  با ".اةدارية، وتمكيا حكومة الو اق بالقيام بم ام ا  ي غزة، وا 
وذكررر داسررم أا و ررد حركترري  رري القررا رة "أجررر( بحثررا مدمقررا  رري موارروع المصررالحة، وأبررد( مسررؤولية 

 كبيرة أمام الج د المصري المبذول  ي  ذا اة ار".
و يما يتد ق بالتفا ما  األخيرة بيا مصر و"حماس" دال داسم: "تم التباحرث  ري كرل م فرا  اال تمرام 

 يا غزة وبيا مصر".والمشترك بيا   س يا ومصر، وب
وأارررا : "حمررراس لررردي ا   رررم اسرررتراتيجي أا األمرررا القرررومي المصرررري  رررو جرررزء مرررا األمرررا القرررومي 

 الف س يني،   ي مدنية بالحفاي ع ه األما كما اةخوة بمصر ع ه  ر ي الحدود".
 13/9/2017وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 موقفهاكد من للتأمع حماس  فعاال  وصريحا   فتح: نريد حوارا   .8

دال النا ق باسم حركة  تح ناصر القدوة، إا الحركة بحاجة إله مزيد ما التوايح مرا دبرل  :رام  
 حماس حول تصريحات ا بخصوص ج ود إن اء االنقسام.

وأاررا  القرردوة  رري مررؤتمر صررحفي عقررده يرروم األربدرراء،  رري رام  ، إا م الررب حركررة  ررتح ل توصررل 
و حل ال جنة اةدارية وتنفيذ اتفاق القا رة، مشيراع إله الحاجة إله إجراء حوار التفاق ين ي االنقسام  

  دال وصريح م  حركة حماس  ي القا رة ب د  التأكد ما المود  ل وصول إله نتائ  مرجوة.
ودال اني لا يكروا باةمكراا التفرا م مر  حركرة حمراس ع ره عقرد المج رس الرو ني الف سر يني بمدرزل 

لحة الو نية واستدادة الوحدة بما  ي ذلرك عرودة د راع غرزة ليصربح جرزءاع مرا النيرام المصا إتمامعا 
 السياسي الف س يني.
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وثمررا القرردوة الج ررود الترري تبررذل ا جم وريررة مصررر الدربيررة ةن رراء االنقسررام واسررتدادة الوحرردة الو نيررة، 
 .ي الف س ينيةنجاز المشروع الو ن إ  دامؤكداع أا غزة عامل م م وأساسي، وال غنه عني 

وتاب  القدوة: " الحركة تؤكد حرصر ا ع ره اررورة التفرا م واالتفراق مر  كا رة  صرائل منيمرة التحريرر 
 الف س ينية ما أجل اندقاد مؤتمر المج س الو ني ألني يشكل مص حة و نية ع يا".

األخيرررة  اةسرررائي يةوالتصررريحا   اةجررراءا و رري سررياق ةخررر، أداا النررا ق باسررم  ررتح ناصررر القرردوة، 
واعتبر ا خ يرة وتد   باتجاه المواج ة والتصديد، مشيراع إله أني ال شرعية لوجرود دولرة إسررائيل بردوا 
وجررود دولررة   سرر ينية، ولرريس إسرررائيل مررا تد رري الشرردب الف سرر يني الدولررة، إنمررا السرريادة تررأتي مررا 

 الشدب الف س يني.
 اةسررائي يةل ال جئريا، درال إا التحركرا  وعا محاوال  إسررائيل لتغيرر تفرويض وكالرة الغروث وتشرغي

واألميركية لتغير التفويض وتغير التدري  بأا ال جئ  و  ق  ما غادر و ني وترك أراي وأم كري 
وغادر وأا  رذا ال ين برق ع ره أوالده وأحفراده،  رو محاولرة لتغيرر القرانوا الردولي ولريس  قر  المسرألة 

 الف س ينية.
 13/9/2017، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 

 
 خالفات حادة داخل حماس بسبب دحالن والحركة تحصر اللقاءات معه بقناة اتصال"الحياة":  .9

دررر  عردم عقرد  "حمراس"أا حركرة  "الحياة"كشف  مصادر   س ينية موثودة لر :  تحي صب ا  -غزة 
محمرد دحر ا، وحصرر ا  ري  النائرب " رتح"أي لقاءا  أو اجتماعا  م  القيادي المفصول مرا حركرة 

 لدول بدين ا. "إرااء"اتصال رسمية،  يما أكد مصدر دريب ما األخير القرار واعتبره  "دناة"
لي ررررا  رررري حزيررررراا )يونيررررو(  رررري القررررا رة خرررر ل إالترررري تررررم التوصررررل  "التفا مررررا "ودالرررر  المصررررادر إا 

 ي د اع  "حماس"ياسي لر اجتماعا  بيا دح ا وذراعي اليمنه سمير المش راوي ورئيس المكتب الس
ومرر   "حمرراس"داخررل  "خ  ررا  حررادة جررداع "ودرروع  إلررهغررزة يحيرره السررنوار وعرردد مررا دررادة الحركررة، أد  

يرررراا. وأارررا   أا  يئرررا  الحركرررة، خصوصررراع المكترررب السياسررري،  شررر د  "ح يفات رررا د رررر وتركيرررا وا 
 ."ونص  الدام نقاشا   وي ة وعميقة منذ أا بدأ  ت ك الد دة  ي التب ور دبل نحو عام

حتره ال "وأواح  أا الحركة اتخذ  درار ا بددم عقد أي لقاءا  أو اجتماعا  م  دح ا شخصرياع 
يراا إلهتتدرض   ."مزيد ما الحرج أمام دواعد ا وح فائ ا، خصوصاع الدول الث ث د ر وتركيا وا 

 رررا السياسررري دررررر  دصرررر ال قررراءا  وحصرررر ا  ررري دنررراة التواصرررل بررريا عارررو مكتب"وزاد  أا الحركرررة 
ال يدني الق يدة م  دح ا أو ". وتابد  أا القرار ")المقرب ما السنوار( روحي مشت ه والمش راوي
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حماس دررر  أياراع  صرل مسرار "أا  إله. وأشار  "تياره، وأا التفا ما  بيا ال ر يا ستماي ددماع 
 الد دة والتفا ما  م  القا رة عا مسار الد دة والتفا ما  م  دح ا.

ربمررا جرراء "إا درررار عرردم عقررد لقرراءا  مرر  األخيررر  "الحيرراة"يررر أا مصرردراع مقربرراع مررا دحرر ا دررال لررر غ
 ."دائمة ودا ئة"، واصفاع الد دة بيا الحركة ودح ا بأن ا "ةرااء الدول الث ث

موسرره أبررو مرررزوق سرربق السررنوار  رري  ررتح ع دررة "وكشرر  أا عاررو المكتررب السياسرري  رري الحركررة 
التفا مررا  برريا ال ررر يا ". وأكررد أا "ا الررذي استاررا  األول  رري بيترري  رري القررا رةوتواصررل مرر  دحرر 

 ."تسير ع ه أرض الواد   ي صورة إيجابية، وال تراج  عن ا أو عما تم التوا ق ع يي  ي القا رة
ع درة "إا  "الحياة" نية لر  إسماعيل ي المقابل، دال ديادي دريب ما رئيس المكتب السياسي ل حركة 

دبل ش ور السنوار باالنفتا  ع ه  "نصح". وأاا  القيادي الذي "قة رب   السنوار ودح ا أخيراع وثي
  ي حياتي. "أصدق ديادي  ي حماس داب ي"دح ا، إا األخير وص  األول بأني 
كانرر  إحررد( أ ررم  "الد دررة والتفا مررا  مرر  دحرر ا"أا  "الحيرراة"وكشررف  مصررادر   سرر ينية أخررر( لررر 

 رررري أول اجتمرررراع يدقررررده منررررذ انت رررراء  "حمرررراس"ادشرررر ا أعارررراء المكتررررب السياسرررري لررررر القاررررايا الترررري ن
االنتخابا  الداخ ية وانتخاب  نيرة رئيسراع ل مكترب السياسري الدرام  ري أيرار )مرايو( المااري، والسرنوار 

غالبية دادة الحركرة  ري الق راع، "ع ه رأس الحركة  ي الق اع  ي ةذار )مارس( المااي. ودال  إا 
ء عرردد د يررل مررا بيررن م ديررادي بررارز، تؤيررد  ررذه التفا مررا  والد دررة مرر  دحرر ا الترري دررد تأخررذ باسررتثنا

 ."منحه استراتيجياع  ي المستقبل
مديررم دررادة الخررارج يدررارض  ررذه التفا مررا ،  يمررا يررر( مديررم دررادة الحركررة وأعارراء "وأواررح  أا 

مرررود عبررراس أ ارررل مررررا مكتب رررا السياسررري  ررري الارررفة الغربيرررة أا خيرررار المصررررالحة مررر  الررررئيس مح
 ."المصالحة م  دح ا

بقية أعااء المكتب السياسي ودرادة مرؤثريا ةخرريا، مرا  "إدناع"ورجح  أا ينجح السنوار و نية  ي 
بأ ميررة الد دررة ل حركررة مررا أجررل الخررروج مررا األوارراع "بيررن م رئرريس المكتررب السررابق خالررد مشرردل، 

 لق اع.التي تديش ا الحركة وم يونا   س يني  ي ا "الصدبة
. "رجل دوي داخرل الحركرة يمت رك القردرة ع ره اتخراذ القررارا  الصردبة"ووصف  المصادر السنوار بأني 

سينجح  ري تجراوز أزمرة المدارارة ل تفا مرا  مر  دحر ا، وستماري الحركرة دردماع  ري "وأاا   أني 
 ."الشراكة مدي والتخفي  عا سكاا الق اع

 14/9/2017الحياة لندن، 
 
 



 
 
 
 

 

 11 ص             4402 العدد:             9/14/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 قي السفير الروسي لدى القاهرةأبو مرزوق يلت .11
التقه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" د. موسه أبو مرزوق أمرس الث ثراء سرفير روسريا 

 االتحادية لد( القا رة السيد سيرجه كيربيتشينكو.
وأ    أبرو مررزوق كيربيتشرينكو ع ره ةخرر المسرتجدا  السياسرية ع ره صرديد المصرالحة الف سر ينية، 

حركة حماس ما ليونة لتذليل الدقبا  أمام ا، كما أ  دي ع ره مجريرا  زيرارة و رد الحركرة  وما ددمتي
 إله جم ورية مصر الدربية، والوعود المصرية لمستقبل عمل مدبر ر ح البري.

وتبرررادل الجانبررراا بشررركل عرررام وج رررا  النيرررر حرررول األواررراع  ررري المن قرررة وبشررركل خررراص المودررر  
 وانحيازه ل جانب اةسرائي ي. األمريكي ما القاية الف س ينية

ررب السرريد كيربيتشررينكو بزيررارة حركررة حمرراس المرتقبررة إلرره روسرريا، مؤكررداع دعررم برر ده ل قاررية  وبرردوره رح 
 الف س ينية واعتبار ا داية عادلة، وارورة الوحدة الو نية بيا القو( الف س ينية.

 13/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 "إسرائيل"على حماس صيغة توافقية لتبادل أسرى مع مصادر لـ "القدس": مصر عرضت  .11
كشف  مصادر لر "القدس" دو  كوم النقراب عرا أا الج را  األمنيرة المصررية عرار  ع ره  :القا رة

سرررررائيل برعايررررة  حركررررة حمرررراس "صرررريغة توا قيررررة" بشررررأا إنجرررراز صررررفقة تبررررادل األسررررر( برررريا الحركررررة وا 
( صفقة شرالي  التري أبرمر   ري أكتروبر/ تشرريا المخابرا  المصرية لتجاوز الخ   حول نق ة أسر 

 .2011أول 
مصررر عرارر  ع رره حمرراس صرريغة  إاودالرر  مصررادر متواجرردة  رري القررا رة لررر "القرردس" دو  كرروم، 

خرر ل الحرررب األخيرررة  إسرررائيلشرر يدا   سرر ينيا احتجزت ررا  39تتاررما أا ُتسرر م إسرررائيل جثرراميا نحررو 
حمراس، مقابرل ديرام حمراس بالكشر  عرا مصرير مرا ناش ا ما حركرة  19ع ه د اع غزة، ما بين م 

 لدي ا ما أسر(.
وسريتب  ت رك الخ روة، اة رراج عرا أسرر( صرفقة شرالي  الرذيا ترم اعتقرال م، ثرم الردخول  ري مفاواررا  
جادة وحقيقية ةنجاز صفقة تبادل يتم التوا ق ع ي ا ما خ ل ج سا  غير مباشرة برعاية ما ج راز 

 المخابرا  المصرية.
إسررائي ي ع ره أا ت ترزم إسررائيل برأي مفاوارا   ري  -المصادر إله أا  نراك تفرا م مصرريوأشار  

 حال تم التوصل التفاق م  حماس.
تنفري  رذه  أوولم يتم التدر  ع ه مود  حماس ما الدرض المصري  ذا، كما واا حماس لرم تؤكرد 

 التقارير ور ا  ج ا  رسمية  ي حماس التدقيب ع ه ذلك.
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فرر  مصررادر مقربررة مررا حركررة حمرراس مررا أوردترري وسرري ة إعرر م خ يجيررة بررأا مصررر و رري ذا  الودرر  ن
 أب غ  إسماعيل  نية رئيس المكتب السياسي لحماس بأن ا ر د  يد ا عا صفقة تبادل األسر(.

 13/9/2017القدس، القدس، 
 

 سقوط كبير في مستنقع التنازالت وآن األوان إلعادة النظر فيه "أوسلواتفاق "حماس:  .12
حركرررة "حمررراس" إا مشرررروع أوسررر و كررراا سرررقو اع كبيرررراع  ررري مسرررتنق  التنرررازال  وبدايرررة المنحنررره دالررر  

برررالتفري   ررري حقودنرررا الو نيرررة الثابترررة، وكررراا بمثابرررة جريمرررة سياسرررية ونارررالية بحرررق و ننرررا المحترررل، 
  واست انة بدماء الش داء الذيا ارتقوا د اعاع عا ترابنا المقدس.

أا مشرراري  التسرروية مرر   ررذا  ( الرابدررة والدشررريا التفاديررة أوسرر ووشرردد   رري بيرراا صررحفي  رري الررذكر 
الدرردو الحادررد لررم تجررر  ع رره شرردبنا سررو( الررروي   ولررم تنقررل القاررية الف سرر ينية إال مررا اررياع إلررره 

وبينرر  أا اتفرراق أوسرر و خنررق الشرردب الف سرر يني وارررب ع يرري حصرراراع ماليرراع وتجاريرراع وتُرروج  اررياع.
ولررة االحررت ل بالسرري رة ع رره ادتصررادنا ومواردنررا ال بيديررة والترردخل بحصررار سياسرري يررالم،  سررمح لد

 بشكل سا ر بتفاصيل حياتنا اليومية والمديشية ما خ ل م حق اتفاق باريس االدتصادي.
ما أرض   س يا  ي جر ة د م ومرا زال مسرتمراع  %78وعد   اتفاق الذل والدار "أوس و" الذي  ر  ب 

ا دلرري  وااررحا ع رره أا أصررحاب مشررروع التسرروية ليسرروا أ رر ع لحمررل  رري المسرراومة ع رره مررا تبقرره من رر
األمانرررة وصررروا دمررراء الشررر داء وة رررا  الجرحررره ومدانررراة األسرررر(، وال يمكرررا أا يؤتمنررروا ع ررره دارررايا 

 شدبنا  ا ع عا تقرير مصيره.
 13/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
لغاء العمل بهأوسلو تفاق تدعو للتخلص من اآلثار الكارثية ال  "الجهاد" .13  وا 

دعرر  حركررة الج رراد اةسرر مي  رري   سرر يا إلرره إلغرراء اتفرراق أوسرر و، وجرراء ذلررك  رري : الرررأي - غررزة
عامرراع ع رره التوديرر  ع رره اتفاديررة  24تصررريح ل قيررادي  رري الحركررة  ررارق ددررداا بمناسرربة ذكررر( مرررور 

 أوس و.
لتي ترتب  ع ه أوس و  ي يل وانتقد ددداا إصرار الس  ة الف س ينية ع ه الحفاي ع ه االلتزاما  ا

  تنكر االحت ل الوااح ل حقوق الف س ينية وعدواني المستمر ع ه الشدب الف س يني.
ودررال القيررادي  رري الج رراد إنرري بدررد التوديرر  ع رره أوسرر و ازداد االحررت ل ت ر رراع وتارراع  االسررتي اا 

 بنسب كبيرة جداع حته أصبح  الافة والقدس م ددة بالام الكامل.
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جا ددررداا مررا وصررفي بررانق ب المرروازيا بدررد "أوسرر و" حيررث أصرربح  المقاومررة م حقررة بررأوامر واسررت  
 "أوس و"، األمر الذي خ ق انقساماع وشرخاع داخ ياع كان  لي ةثار كارثية ع ه القاية الف س ينية.

 13/9/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بمواصلة نشاطاتها االستيطانيةلها سمحت ألنها  كارثية "إسرائيلاالتفاقيات مع "": الديمقراطية" .14
"الكارثيرررة  اتفاديرررا  أوسرر و بررروصرر  عاررو المكتررب السياسررري لررر "الجب ررة الديمقرا يرررة"، تيسررير خالررد، 

إلرره  1967بجميرر  المقرراييس  رري نتائج ررا، ألن ررا مزدرر  األراارري الف سرر ينية المحت ررة بدرردواا حزيررراا 
 ازع ع ي ا".منا ق سي رة ونفوذ ومنا ق متن

، أا االتفاديرررا  مررر  االحرررت ل  ررري الرررذكر( الرابدرررة والدشرررريا التفاديرررة أوسررر ووأكرررد خالرررد  ررري بيررراا لررري 
سررمح  لررر "إسرررائيل" بمواصرر ة نشررا ات ا االسررتي انية "االسررتدمارية" وتدميررق احت ل ررا ل اررفة الغربيررة 

 "بما  ي ا القدس الشردية"، والحي ولة دوا ديام دولة   س ينية.
ب : "الشرردب الف سرر يني د رر  ثمنعررا با يعررا مررا حااررره ومسررتقب ي وأرارري ل ررذه االتفاديررا  اليالمررة وتررا

والمجحفرررة"، مؤكررردعا أا "الودررر  درررد حررراا ل تحررررر مرررا ديرررود  رررذه االتفاديرررا  وسرررحب االعتررررا  بدولرررة 
عادة بناء الد دة مد ا باعتبار ا احت ل استدماري استي اني".  إسرائيل وا 

ودرررررارا  ال جنررررة التنفيذيررررة لمنيمررررة  2015ترررررام درررررارا  المج ررررس المركررررزي  رررري ةذار وجرررردد الرررردعوة الح
التحرير، بالدمل ع ه ترجمت ا والقيام بمراجدة جذرية ل تفاديا  والد دا  م  دولة االحت ل تفاري 

 لود  الدمل ب ذه االتفاديا  واعتبار ا با  ة والغية.
 13/9/2017قدس برس، 

 
 فتح للتهرب من استحقاقات المصالحةوحركة ن االستعالء في حديث السلطة م نوعالبردويل: هناك  .15

صر   البردويرل، حركرة  رتح وديرادة السر  ة  دعا عاو المكتب السياسي لحركة "حماس": الرأي-غزة
 ي التدامل م  المبادرة التي ددمت ا "حماس" وأا ي تق و ا لتحقيق المصرالحة  إيجابيياأا يكونوا  إله

ن اء االن  قسام.وا 
وأعرب عا أسفي لمود  عزام األحمرد الرذي وصرفي برر"الس بي" لدردم تدا يري مر  المبرادرة الو نيرة التري 

 ددمت ا "حماس" ل قيادة المصرية ةن اء االنقسام وتحقيق المصالحة.
وو نيرة وأا  إيجابيرةوالس  ة المبادرة بررو   األحمدودال البردويل " كاا ما المفترض أا يت قه عزام 

التدا ي مد ا  ورا لتخفي  مداناة شدبنا وتحقيق وحدة شردبنا إال أنري لألسر   رذه المبرادرة لرم يرتم يتم 
 التدا ي مد ا ما دبل  تح".
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وأاا  " ناك نوع ما االستد ء  ي الحديث ما دبل ديرادة السر  ة وحركرة  رتح ور رض الشرراكة  ري 
 ماع".التفكير ل ت رب ما استحقادا  المصالحة وبقاء االنقسام دائ

 13/9/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 إلى التعامل بإيجابية مع مبادرة حماسوحركة فتح  عباس" تدعو الجهاد" .16
دعر  حركرة الج راد اةسر مي، حركرة " رتح" ورئيسر ا محمرود عبراس، : عبرد الررحما ال  رراوي -غزة 

نجاز م   المصالحة.إله التدامل بإيجابية م  مبادرة حركة حماس الخاصة بإن ا  ء االنقسام، وا 
دال النرا ق باسرم حركرة الج راد اةسر مي داود شر اب لصرحيفة "  سر يا" إا مودر  "حمراس" لريس و 

جديدا،   ي لم تكا ما دبرل مد  رة ةجرراءا  إتمرام المصرالحة، ولكن را اليروم م البرة بسرحب الرذرائ  
 غزة المحاصر. وأا تا  الس  ة ومحمود عباس أمام التزاماتي تجاه د اع

ودعرررا شررر اب السررر  ة إلررره التقررردم بخ ررروا  تدرررزز الثقرررة وأا تسرررتجيب ل م الرررب الو نيرررة بإلغررراء كرررل 
 اةجراءا  الدقابية بما  ي ذلك ود  االعتقاال  السياسية.

وأواح أا إن اء االنقسام ال ينحصر  ي الحكومة  حسب، برل  نراك التزامرا  أخرر( ج  را تقر  ع ره 
 يرري أا يبرردأ بررأوله الخ رروا  بإلغرراء الدقوبررا  والرردعوة لدقررد اة ررار القيررادي مسررؤولية عبرراس الررذي ع

 لبحث كل التفاصيل المتد قة بترتيب البي  الف س يني والخروج ما المأزق الرا ا برمتي. 
 13/9/2017فلسطين أون الين، 

 
 اثلةمبادرة حماس خطوة إيجابية تستوجب من فتح وقيادة السلطة خطوات مم": الديمقراطية" .17

وص  عارو المكترب السياسري ل جب رة الديمقرا يرة  ر ل أبرو يريفرة : عبد الرحما ال  راوي -غزة 
مبررادرة "حمرراس" بررالخ وة اةيجابيررة، الترري تسررتوجب مررا حركررة " ررتح" وديررادة السرر  ة خ رروا  مماث ررة 

 تدمل ع ه تحقيق جاد ل مصالحة الو نية.
إرسال و د ل قا رة ما أجل إجراء حوار شرامل مر  ودعا أبو يريفة  ي حديث لر"  س يا"، عباس إله 

الكررل الف سرر يني ووارر  ترجمررا  عم يررة لكررل مخرجرررا  االتفاديررا  الترري سرربق وأا ودرر  ع ي ررا،  ررري 
 القا رة والشا ئ وكذلك بناء ع ه مخرجا  اجتماعا  ال جنة التحايرية  ي بيرو .

و نيرة وبرنرام   اسرتراتيجيةحرث عرا وبيا أا اليرو  التي تمر ب را القارية الف سر ينية تسرتوجب الب
سياسرري شرررامل يجمررر  الكررل الف سررر يني،  ررري يررل انسرررداد أ رررق الدم يررة السياسرررية واالنحيررراز األمريكررري 

 ل حت ل.
 13/9/2017فلسطين أون الين، 
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 ضع العصا في دواليب المصالحةت فتح: حركة األحرار .18
، ياسررر خ رر  إلرره مسرراعي " ررتح" حركررة األحرررارالنررا ق باسررم أشررار : عبررد الرررحما ال  ررراوي -غررزة 

لوارر  الدصررا  رري دواليررب المصررالحة  رري يررل عرردم تقرردم ا حترره ال حيررة بخ رروا  عم يررة جررادة ع رره 
  ريق الوحدة الو نية.

ودال خ   لر "  س يا": إا "مود  حركة حماس يدكس رغبت ا وحرص ا الشديديا ع ه إتمام الوحدة 
وجرب ع ره ديرادة  رتح أا ترت ق   رذه الموادر  الم مررة وتقرديم كرل مرا أمكرا  ري سربيل تحقيق را، لررذلك يت
 وأا تتدا ه مد ا بإيجابية و ي أسرع ود ".

و الرب خ ر  "عبرراس" بخ روا  عم يرة كبررادرة حسرا نيرة، أ م ررا ودر  كا رة اةجررراءا  الدقابيرة بحررق 
ة سكاا غزة ور   الفيتو المفروض ع ه إتمام المصالحة، بجانرب الردعوة لدقرد اة رار المؤدر  لمنيمر

 التحرير دوا إدصاء أحد،  ا  عا التود  عا التصريحا  غير اةيجابية.
 استراتيجية و نية

 13/9/2017فلسطين أون الين، 
 

 ال يوجد إجماع وطني على عقد المجلس الوطني دون توافق مع باقي الفصائل :"الشعبية" .19
ا عقد المج س الو ني جدد  الجب ة الشدبية لتحرير   س يا، ر ا : جمال غيث -غزة  ،رام  

 دوا توا ق م  بادي الفصائل الف س ينية.
وأكد عاو ال جنة المركزية ل جب ة عبد الد يم دعنا  ي تصرريحا  لصرحيفة "  سر يا" أمرس، أنري "ال 

 يوجد إجماع و ني ع ه عقد المج س الو ني دوا توا ق م  بادي الفصائل الف س ينية".
ج رس الرو ني دوا توا رق، سريتم انتقراده وسرند ي الصرو  خرارج ودال دعنا: "إنري  ري حرال ترم عقرد الم

 المج س، وسنقول اندقد واستثنه شدبنا بالخارج، وأا الدعوة لم تكا بتوا ق الكل الف س يني ع يي".
ودعا عاو ال جنة المركزية ل جب ة الشردبية، إلره عقرد "الرو ني" خرارج الرو ا مرا أجرل التأكيرد ع ره 

 الف س يني ولددم ممارسة اغو  و ق أجندا  خارجية.حق الدودة وبمشاركة الكل 
 14/9/2017فلسطين أون الين، 

 
 ما تقترفه معيب وخارج عن السياق الوطني: حمل السلطة مسؤولية اعتقال كوادرهات"الجهاد"  .21

شررا القيررادي البررارز  رري حركررة الج رراد اةسرر مي  رري الاررفة الغربيررة : أحمررد المصررري -غررزة  ،رام  
ارق ددداا،  جوما الذععا ع ه األج زة األمنية التابدة ل س  ة الف س ينية  ي الارفة و قرا المحت ة،  

 لما تقوم بي ما اعتقاال  واستدعاءا  بحق عناصر ومؤيدي الحركة.
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ودال ددداا لصحيفة "  س يا" أمس: إا ما تقتر ي األج زة األمنية "أمر مديب، وغير مقبول، ويخرج 
مبرررر لرري إ  دررا"، مشريرعا إلرره أا االعتقرراال  واالسررتدعاءا  السياسررية تمثررل عرا السررياق الررو ني، وال 

"مس سررر ع  ررروي ع وخ يررررعا تنفرررذه السررر  ة منرررذ بدايرررة نشرررأت ا وتوديررر  اتفررراق أوسررر و وحتررره ال حيرررة دوا 
 تود ".

ولفرر  إلرره أا حم ررة االعتقرراال  واالسررتدعاءا  الترري تشررن ا السرر  ة، أخررذ  منحنرره تصرراعديعا خرر ل 
األخيرررة، وذلررك  رري يررل تنررامي األحاديررث عررا إمكانيررة تحقيررق المصررالحة ود رر  عج ت ررا درردمعا  األيررام

 لألمام، وتجاوز الدقوبا  التي  را  ع ه د اع غزة مؤخرعا.
وكرراا ج رراز األمررا الودررائي اعتقررل أول مررا أمررس  رري مدينررة رام  ، سرربدة مررا كرروادر حركررة الج رراد 

 ةخر وس  شكاو( ما التدذيب مما جر( بحق م االعتقال.اةس مي  ي المحا ية، واستدعه عددا 
إلررره ذلرررك، أصررردر  حركرررة الج ررراد اةسررر مي أمرررس، بيانرررا صرررحفيا دانررر   يررري اسرررتمرار ج ررراز األمرررا 
الودائي  ي اعتقال كوادر ا  ي مدا الافة المحت رة، محم رةع السر  ة الف سر ينية كامرل المسرؤولية عرا 

 ذلك.
 14/9/2017فلسطين أون الين، 

 
 العمل المشترك لصون المخيماتفصائل الفلسطينية في لبنان: ال .21

الف س ينية  ري لبنراا، اجتماعرا  ري سرفارة  واةس ميةعقد  القيادة السياسية ل فصائل والقو( الو نية 
سرررر الفصرررائل  ررري لبنررراا  تحررري ابرررو الدرررردا  ودرررادة  أمررريادولرررة   سررر يا  ررري بيررررو ،  ررري حارررور 

 الفصائل.
ةخررررر المسررررتجدا  المتد قررررة بالقاررررية الف سرررر ينية بشرررركل عررررام "ب بيرررراا، ونررررادو المجتمدرررروا، بحسرررر
ةخرر المسرتجدا   ري مخريم " إلره. وت ردروا " ي لبناا بشركل خراص وأوااع اوالمخيما  الف س ينية 

 رري سررفارة  أدررر المناسرربة اسررتنادا لوردررة التفررا م الف سرر ينية الترري  اآلليررا عرريا الح رروة ومتابدررة وارر  
ال ل جتماعا  التري جرر   ري مدينرة صريدا بحارور  داليرا  المدينرة حيرث ترم دولة   س يا واستكما

ترررردعيم وتدزيررررز الدمررررل "، وأكرررردوا "المخرررريم والجرررروار بررررأمامجموعررررة مررررا القاررررايا الترررري تتد ررررق  إرسرررراء
واالسرتقرار داخرل المخيمرا ، وت بيرق مرا ترم االتفراق ع يري  األمراالف س يني المشترك ما اجل صوا 

 ."الث ث التي تم تشكي  ا لتنفيذ ماموا الوثيقة التي ود  ع ي ا الجمي ما خ ل عمل ال جاا 
ال بنانييا لدعم صرمود  أشقائناما دبل  واةنسانيةالحقوق المدنية  إدرار أ مية"القيادة السياسية  وأكد 
 ."ديار م إلهوتحسيا يرو  م الحياتية والمديشية، لحيا عودت م  أ  نا
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غاثررة رري رعايررة  روااألونرردور  أ ميررة"كمررا أكررد   المجتمرر  الرردولي والرردول "  رري لبنرراا، ودعرر  أ  نررا وا 
، حترره تررتمكا مررا القيررام بواجبات ررا تجرراه ال جئرريا لألونررروازيررادة دعم ررا  إلررهالمانحررة والرردول الشررقيقة 

 ."الف س ينييا
ن رراءتدزيررز الوحرردة الو نيررة الف سرر ينية  أ ميررة" وشرردد  ع رره لررة مررا االنقسررام وتثمرريا الج ررود المبذو  وا 

 ." ي جم ورية مصر الدربية  ي  ذا الصدد األشقاءدبل 
 14/9/2017المستقبل، بيروت، 

 

 "عين الحلوة"خطة جديدة إلنهاء ملف الجماعات المتطرفة والمطلوبين داخل "الشرق األوسط":  .22
أسرررابي  ع ررره انت ررراء جولرررة أخرررر( مرررا القترررال بررريا حركرررة  رررتح  3بدرررد نحرررو : بررروال أسررر يح - بيررررو 

ل جئريا الف سرر ينييا،  "عريا الح رروة"مت ر رة داخ رري، كشرف  مصرادر حركررة  رتح  رري مخريم  وجماعرا 
عا خ ة جديردة يرتم بموجب را الدمرل ع ره اسرتحداث ةليرا   "الشرق األوس "لر، الواد   ي مدينة صيدا

ت بيقيررة ل ررا، مررا خرر ل تشرركيل مجموعررة لجرراا ةن رراء م رر  الجماعررا  المت ر ررة والم  رروبيا داخررل 
رم الم  روبيا إلره "إلره أا  " رتح"ولفتر   .المخيم  ئرا :  ئرة أولره، تارم الم  روبيا  3 رذه الخ رة تقس 

بقاايا مخدرا ،  تتم تسوية أوااع م بدد تس يم أنفسر م. وثانيرة، تشرمل المنتمريا لجماعرا  إر ابيرة 
لتخفيرر  والم  روبيا بقارايا إ ر ق نرار لرم تت روث أيرردي م بالردماء،  يسر موا أنفسر م أياراع، مرا يرؤدي 

 ."األحكام عن م، ونكوا ب ك دد خففنا البيئة الحاانة ل جماعا  المت ر ة
تبقره الفئرة الثالثرة، وتارم الم  روبيا الخ رريا،  يرتم الدمرل ع ره تسروية تقاري "وأاا   المصرادر: 

بترحيررل الف سرر ينييا وغيررر الف سرر ينييا مررن م إلرره سرروريا، ع رره أال يشررمل ذلررك الم  رروبيا ال بنررانييا 
 ررري حرررال لرررم يرارررة  رررؤالء لدم يرررة "، مشررريرة إلررره أن ررري "ا تصرررر الدولرررة ال بنانيرررة ع ررره محررراكمت مالرررذي

 ."الترحيل، أو لم يس موا أنفس م، نكوا عند ا ما ريا ل قيام بدمل عسكري ةن اء وجود م
 14/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 سوري فلسطيني بتفاهم لبناني يتم ةإلى سوري"عين الحلوة" ترحيل المتطرفين من القيادة العامة:  .23

الجب رة " يري مرا أ ميرة المد ومرا  الرواردة عرا تدزيرز  " رتح"د    مصادر  ري : بوال أس يح - بيرو 
 .تحسباع ألي  ارئ دوات ا  ي مخيم عيا الح وة "القيادة الدامة -الشدبية لتحرير   س يا 

القيرادة  -الجب رة الشردبية "كري لررمصادر ما شأا المد وما  المتداولة عا تدزيز وجود عسالوخفف  
عم يررة التدزيررز  ررذه دديمررة، وتدررود "، ال تررة إلرره أا "عرريا الح رروة"، بزعامررة أحمررد جبريررل،  رري "الدامررة

ل مدركرررة مرررا دبررررل األخيررررة الترررري شررر د ا المخرررريم  ررري شررر ر أبريررررل )نيسررراا( الماارررري، حررريا اسررررتول  
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ستدعه بدد ا استقدام عناصر جديردة المجموعا  المت ر ة ع ه مكتب الجب ة  ي حي ال يري، ما ا
 ."انتشروا بحي الصحوا، و ي المكتب اةداري الخاص ب م

تدزيز الوجود الدسكري ل جب ة  ي )عيا الح وة( يندرج بإ رار "و يما تحدث  بدض المصادر عا أا 
ي لبناا،   "الجب ة الشدبية"، أكد مسؤول "م مة تقاي بم حقة المت ر يا والم  وبيا ل دولة ال بنانية

ا كاا ذلرك ال يدنري أننرا نتودر  أا يكروا  نراك "غازي دبور، أن ي يأتي بإ ار  التحسب ألي  ارئ، وا 
 ."أموراع  ارئة دريباع  ي عيا الح وة

نحررا اررد وجررود أي إر ررابي أو تكفيررري أو مسرر ح خررارج عررا القررانوا ": "الشرررق األوسرر "ودررال دبررور لررر
ل المخررريم لبرررؤرة أمنيرررة ترررؤثر ع ررره محي   رررا، لكننرررا  ررري الودررر  عينررري ال نتحررررك إال تحررر  مي رررة يحرررو 

أي درررار دررد يتخررذ بترحيررل ". وأشررار دبررور إلرره أا "اةجمرراع الف سرر يني، وبالتنسرريق مرر  الدولررة ال بنانيررة
 -  سرر يني  -المت ررر يا مررا المخرريم إلرره منررا ق  رري الررداخل السرروري يجررب أا يكرروا بتفررا م لبنرراني 

 ."م موس  ي  ذا اة ار سوري، إال أني حته الساعة ال شيء
 14/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 مع قطر العالقة المتينة: حماس تتطلع لتطوير يحيى موسى .24

أكررد القيررادي  رري حركررة "حمرراس" النائررب يحيرره موسرره، أا د ررر : محمررد جمررال، أشررر  م ررر -غررزة 
 لف س ينية.كان  وال تزال تمثل  ي الواد  الدربي وماة اوء مشرق بالنسبة لنا ول قاية ا

را متصرالحة مر  عصرر ا، ومتصرالحة مر  أمت را  ودال موسه،  ي حديث لر"الشرق" إا د ر كانر  دائمع
الدربية واةس مية، وكان  دائمعا تمثل الواجب الدروبي تجاه الشدب الف س يني وأ ل غزة، لذلك نحا 

لدربيررة  رري كررل مكرراا، ندتبررر د ررر أد  مررا ع ي ررا مررا واجررب تجرراه القاررية الف سرر ينية، وتجرراه أمت ررا ا
وأاا  أا "حماس ال يمكا بأي شكل مرا األشركال أا تنسره موادر  مرا ودفروا  وليس  ي غزة  ق .

مد ا وساندو ا  ي األودا  الصدبة، و ي األودا  التي تخ ره عنرا  ي را الكثيرر، لرذلك نؤكرد باسرتمرار 
ت وير وتردية ت ك الد درة المتينرة وبمواد  ثابتة شكرنا لق ر أميرعا وحكومةع وشدبعا، ونت    باستمرار 

وشردد ع ره أا "حمراس تشردر برنفس اآلالم التري يشردر ب را أ  نرا  ري  وصوالع إله أكبر تداوا ممكا".
د ر ما جراء الحصار المفروض ع ي م، ألننا تذودنا  ذا الحصرار مرا ذوي القربره، لرذلك نؤكرد أننرا 

 اء  ري  رذه األمرة، أا يرد دوا  رذه األثمراا ع ره م  د ر وأ   ا  ي الح وة والمرة،   رذا  رو دردر الشرر 
 موادف م الو نية والدروبية بدزة وكرامة، وباالنتماء لألمة ولمصار ا الحااري".

 14/9/2017الشرق، الدوحة، 
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 سفيرة النرويج في بيروت يلتقيممثل حماس في لبنان  .25
روي   ي بيرو  السريدة لريا استقبل ممثل حركة حماس  ي لبناا ع ي بركة، سفيرة الن: الرأي-بيرو 

 ليند، واستدرض الجانباا ةخر ت ورا  القاية الف س ينية وأوااع ال جئيا الف س ينييا  ي لبناا.
ن رراء حالررة االنقسررام وتشرركيل  وأكررد بركررة أا حركررة حمرراس تدمررل ع رره تحقيررق المصررالحة الف سرر ينية وا 

ريدية ورئاسررية وانتخرراب مج ررس و نرري حكومررة وحرردة و نيررة   سرر ينية  رروراع تترروله إجررراء انتخابررا  تشرر
   س يني  ي الداخل والخارج.

كما ددم بركة شرحاع ألوااع ال جئيا الف س ينييا  ي لبناا، وشدد ع ره اررورة ر ر  المدانراة عرن م 
 ما خ ل إجراء مقاربة شام ة ألوااع م السياسية واةنسانية واالجتماعية والقانونية واألمنية.

ن راء حالرة االنقسرام وتشركيل  بدور ا، أكد  سفيرة النروي  ع ه دعم حكومت ا ل مصالحة الف سر ينية وا 
كما جدد  السفيرة دعم ب د ا لوكالة األونروا حته تواصل دور ا  ي  حكومة وحدة و نية   س ينية.

إغاثررة ال جئرريا الف سرر ينييا وتشررغي  م، مشررددة ع رره ارررورة دعررم ميزانيررة األونررروا، كمررا أكررد  ع رره 
 المحا ية ع ه أما المخيما  الف س ينية وتخفي  مداناة ال جئيا الف س ينييا  ي لبناا. ارورة

 13/9/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 للنصر الكبير "الليكود"وسأقود  السياسيةترك الحياة أنتنياهو: لن  .26
ة ما  جر اليوم األربداء، أني دال بنياميا نتنيا و رئيس الوزراء اةسرائي ي،  ي ساعة مبكر  :رام  

لا يستقيل منصبي أو يترك الحياة السياسية، بل سيدمل ع ه ديادة حزب ال يكود خ ل انتخابا  
 ويحقق نصرا كبيرا. 2019

ووص  نتنيا و  ي تصريحا  لي ما األرجنتيا التي يزور ا منذ أيام، الشائدا  التي تتحدث عا 
بأني ال زال دويا داخل ال يكود وخارجي ويتمت  بقوة عيمه لد(  أني سيستقيل بأن ا " راء". متفاخرا

 الجم ور اةسرائي ي.
 و ي سياق ةخر، أكد ع ه دعمي لج ود الشدب الكردستاني  ي الحصول ع ه دولة مستق ة.

 13/9/2017، القدس، القدس
 

 حزب االتحاد القومي يتبنى مشروع الترانسفير للفلسطينيين ونتنياهو يبارك! .27

، أحد أحزاب الحكم  ي إسرائيل،  ي مؤتمره "االتحاد القومي"صادق حزب : نيير مج ي -يبتل أب
الذي عقد أول ما أمس، ع ه برنام  سياسي جديد يسق  ما حساباتي تماماع،  كرة الدولة 
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م  الف س ينييا، مبنية ع ه مبدأ الديو  ي يل سياسة أبرت ايد أو  "خ ة س م"الف س ينية، وي ر  
 الرحيل.

. ودد بدث "البي  الي ودي"والحزب المشار إليي،  و جزء ما تحال  المستو نيا، المدرو  باسم 
رئيس الوزراء اةسرائي ي، بنياميا نتنيا و، بت نئة مسج ة إله مؤتمر الحزب، الذي تغيب عني وزير 

 ، نفتالي بين ، وأرسل و دا يمث ي."البي  الي ودي"المدار  ورئيس 
خ ة " ه الخ ة التي أعد ا النائب بتس ئيل سمو ريتو، وأ  ق ع ي ا اسم ودد صادق الحزب ع

تغيير الحوار و ر  بديل "، وتقوم ع ه تنييم ترانسفير ل ف س ينييا، و د  ا الرئيسي  و "الحسم
 ، حسب الحزب القومي."حقيقي لكل المخ  ا  التي تقوم ع ه تقسيم الب د

)أرض إسرائيل( )  س يا(: التخ ي عا  موحات م  ر  خياريا أمام عرب "وتنص الخ ة ع ه 
ما يصر ع ه ". وجاء  ي الخ ة، أا "القومية، أو ت قي المساعدة وال جرة إله إحد( الدول الدربية

اختيار الخيار الثالث، مواص ة أعمال الدن ، تجري مدالجتي بقوة وحزم ما دبل دوا  أمنية اخمة 
 ."كما نفدل اليوم

له  وتدعو الخ ة إله دم  . وتقتر  منح "حسم االستي اا" مو  الف س ينييا إله التدبير القومي، وا 
تتم ) ي ا( االنتخابا  "س  ا  ب دية إد يمية، و 3الف س ينييا  ي الافة، حكما ذاتيا يتم تقسيمي إله 

 ذه الس  ا  ست ئم المبنه الثقا ي "، حسب المحا يا . وكتب  ي الخ ة، أا "بشكل ديمقرا ي
 ."تفكيك اةجماع القومي الف س يني". وما بيا أ دا  الخ ة أياا، "ئري ل مجتم  الدربيوالدشا

يمكا لدرب ي ودا والسامرة إدارة حيات م اليومية بأنفس م، لكن م لا يتمكنوا "ويؤكد سمو ريتو أني 
دارة نيام "ما التصوي  ل كنيس   ي المرح ة األوله . و و يقتر  عم ياع، ام كل المنا ق وا 

أبرت ايد، ال يصو   يي الف س ينيوا ل كنيس  ويتمتدوا بحقوق نادصة، ويدمل الجيو اد كل ما 
 ير ض ذلك أو ير ض مغادرة المنا ق.

 14/9/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 آالف أخرى 10 لبناء قوحدة استيطانية وسنسو    1,400ليبرمان: وافقنا على بناء  .28
ر الجيو اةسرائي ي، مساء يوم األربداء، أا حكومتي وا ق  ع ه دال أ يغدور ليبرماا وزي :رام  
 وحدة استي انية خ ل النص  األول ما الدام الجاري. 1,400بناء 

وأواح ليبرماا خ ل خ اب لي  ي حفل لحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمي، أني يتم التسويق لبناء 
ة الحالية  ي أكثر حكومة عم   ما أجل ةال  وحدة استي انية أخر(، متفاخرا بأا الحكوم 10

وأاا  "نوا ق ع ه المشاري  االستي انية، ونحقق نتائ  جيدة، بينما  ناك ما ي  ق  االستي اا.
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وأشار ليبرماا إله أا حزبي سي الب بإعادة النير  ي تدخ   المحكمة الد يا  الشدارا   ق ".
 بالمنا ق الواددة خارج ن اق واليت ا.

اا ل وا  األمني، مشيرا إله أا حدود د اع غزة  ي  ذه الفترة  ي األكثر  دوءعا منذ وت رق ليبرم
حرب األيام الستة واني "بمجرد أا يكوا  ناك انت اك لسيادتنا ندر  كي  نرد ع ه منيمة حماس 

 اةر ابية وما خ ل ا نمرر الرسالة لكل أ را  الشرق األوس ".
 13/9/2017، القدس، القدس

 
 فور استقالته دوالر 141,000 نحو تلقى نتنياهو : مدير مكتب"أحرونوت ديعوت"ي .29

بدد أيام مددودة ما استقالتي ما منصبي كمدير لمكتب رئيس الحكومة اةسرائي ية، بنياميا نتنيا و، 
إله حساب ةري  ارو، ما دبل  (141,000 )نحو  تم تحويل مب غ مالي يزيد عا نص  م يوا شيكل

 م ياردير ي ودي.
وتبيا أني تم تحويل  ذه األموال إله حساب شركة أدام ا  ارو دبل يوميا، وذلك ب د  مساعدة 
الم ياردير  ي تدبر شؤوني  ي مكتب رئيس الحكومة. وعندما أدرك الم ياردير أا  ارو لم يقدم 

 الم  وب،  البي بإعادة األموال، مدعيا أا الحديث عا درض مالي.
فة "يديدو  أحرونو " الدبري اليوم الخميس،  إا تفاصيل  ذه وبحسب تقرير نشره مود  صحي

. وكاا  ارو دد أشغل دبل ذلك 2010القصة التي وص   إله الشر ة حص    ي م    الدام 
و ي الدام  بسنتيا مديرا لمكتب رئيس المداراة  ي حيني، بنياميا نتنيا و، مستبدال أيي ي  شاكيد.

، واصل  ارو الدمل  ي مكتب رئيس اةسرائي يةل حكومة  ، وعند انتخاب نتنيا و رئيسا2009
 الحكومة.

 14/9/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 باألقصى اإللكترونيةلشيخ: الحكومة قررت والشرطة تحفظت من البوابات روني ا .31
 لشية، إا الشر ة كان  الج ة الوحيدةادال المفتو الدام ل شر ة اةسرائي ية، روني : ب ل اا ر

 ي الحرم القدسي وتسبب  بامتناع المقدسييا والمص يا  اةلكترونيةالتي تحفي  ما وا  البوابا  
 ما الدخول عبر ا ما أجل الص ة  ي المسجد األدصه، دبل ش ريا.

ودال ألشية  ي مقاب ة ل قناة الداشرة ل ت فزيوا اةسرائي ي، اليوم األربداء، إني "نفذنا درارا  المستو( 
ولا أمنحي ع ما . والج ة الوحيدة التي تحفي  ما وا  أج زة كش  المدادا  السياسي
 ( كان  شر ة إسرائيل".اةلكترونية)البوابا  
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وأاا  ألشية أني "أردنا السدي نحو ح ول أخر(. والشاباك أوصه بإزالت ا بدد أا تم واد ا". لكا 
 ي  اةلكترونيةأوص  بوا  البوابا   األنباء التي تردد  إباا األزمة  ي الحرم دال  إا الشر ة
 الحرم وأا الشاباك عارض ذلك وحذر ما تصاعد التوتر.

 13/9/2017، 48عرب 
 

 "حزب هللا"البحرية اإلسرائيلية في مواجهة سيناريوهات حرب شاملة مع  .31
 ي إ ار التدريبا  الدسكرية التي يجري ا الجيو اةسرائي ي  ي  ذه األيام، تح  :  اشم حمداا

يادة الشمال الدسكرية  ي الجيو، وتحاكي حربا شام ة م  حزب  ، أجري  تدريبا  ع ه مواج ة د
 سرب ما الدراجا  المائية أو الغواصيا أو االنتحارييا أو زوارق صغيرة ذا  محركا  لحزب  .
بة وبحسب س   البحرية اةسرائي ية  إا الحديث عا "سيناريو ا  مت ر ة دد تحصل  ي اما ار 

 يفتتح ب ا حزب   الحرب القادمة".
وبحسب مود  صحيفة "يديدو  أحرونو "  إا الحديث عا سيناريو دد يشتمل ع ه دراجا  مائية 
مددودة أو عشرا  الدراجا  ت اجم ما البحر بشكل متزاما ب د  إ  ق النار بشكل مفاجئ وما 

أ دا  إسرائي ية ع ه الشا ئ بيا ن اريا  مسا ة دصيرة ع ه دوا  س   البحرية اةسرائي ية أو ع ه
 ورأس النادورة.

وأاا  المود  أا  ذا السيناريو دد يشتمل أياا ع ه استخدام انتحارييا يص وا بشكل مركز وما 
عدة اتجا ا  ع ه متا دراجا  مائية تحمل عبوا  ناسفة يحاولوا إلصاد ا بالق   البحرية 

 اةسرائي ية ب د  إغراد ا.
يدو  أحرونو " عا ااب   ي س   البحرية، شارك  ي التدريبا   ي من قة حيفا، دولي ونق   "يد

وأاا  أني تم إشراك دوا  ما الشا ئ  إا " ذا بالتأكيد سيناريو دد تبدأ بي الحرب  ي الشمال".
لتأخذ دور ا  ي تحييد الت ديد، مايفا أا الجيو يسده ةن اء مثل  ذا السيناريو  ي داخل البحر، 

 ما الممكا يكوا ذلك ب جوم ما الشا ئ باتجاه الت ديد.و 
 13/9/2017، 48عرب 

 
 الليكود بسبب "الليكوديين الجدد"حزب التوتر يتفاقم داخل  .32

تفادم  حدة التوتر  ي اليوميا األخيريا  ي داخل حزب ال يكود حول ما ي  ق :  اشم حمداا
قائمة بأعمال رئيس الحكومة، الوزير تساحي ع ي م "ال يكودييا الجدد"، وذلك  ي أعقاب مشاركة ال
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 نغبي، يوم أمس األول،  ي اجتماع ل م، وتدبيره عا دعم م ل م، األمر الذي دعا رئيس االئت   
 الحكومي، دا يد بيتاا، إله إ  ق التحذيرا .

ع ه وكاا  نغبي دد شارك  ي اجتماع لر"ال يكودييا الجدد"  ي تل أبيب، بينما يدمل حزب ال يكود 
ألفا ما المنتسبيا ل حزب، بادعاء  13إبداد  ذه المجموعة ما صفو ي، والتي يقدر عدد أ راد ا بر

سقا  رئيسي بنياميا نتنيا و.  أن م يسدوا ل سي رة ع ه ال يكود وا 
ولم يكت   نغبي بالمشاركة  ي االجتماع، بل عبر عا دعمي ل مجموعة، ما باب أني " كذا تبدأ 

وأاا  "بدد  "الثورا  تبدأ بشباب تحرك م ال ادة والحا زية والجا زية ل د اء". الثورا ". ودال إا
 سنوا   وي ة، أر( مجموعة مثالية مثل  ذا الحاور الذي ال يمكا ودفي".

ودال أياا إا محاوال  من  االنتساب لحزب ال يكود  ي غير دانونية، وال يوجد مصدادية لتجميد 
 اةنترن . عم ية االنتساب ل حزب عا  ريق

وردا ع ه ذلك، دال بيتاا إني  وجئ ما تصريحا   نغبي، وحذر ما أني وأنصاره سيتارروا  ي 
ودال بيتاا إا "ما يدعم  ذه األيديولوجية ليس لي مكاا بيننا"، ع ه  االنتخابا  التم يدية ل حزب.

 حد تدبيره.
ني ي ن  ق ما اعتبارا  ال تتد ق وعقب  نغبي ع ه تصريحا  بيتاا بالقول إا ذلك لا يردعي، وا 

نما بالصواب، مايفا أني "لم ير حزبا يحاول إبداد شباا نوعييا يريدوا تدزيز دوتي".  باألصوا  وا 
 13/9/2017، 48عرب 

 
 لدولة فلسطين "إسرائيل"الحكم الذاتي أو الكونفدرالية بدائل : صحف إسرائيلية .33

ي دونالد ترمب مريك ينية بأا إدارة الرئيس األذكر  صح  إسرائي ية أني  ي يل دناعة القيادة الف س
تدارض إدامة دولة   س ينية   ا يبقه أمام الف س ينييا سو( القبول بحكم ذاتي داخل إسرائيل أو 

 تشكيل كونفدرالية م  األردا.  
ودال يوني با مناحيم الخبير  ي الشؤوا الف س ينية بمود  "نيوز وا" اةخباري اةسرائي ي إا ديادة 

وبالنسبة ل قدس بي ا أا الخ ة تقاي بأا تبقه  الس  ة الف س ينية تتجي أكثر لفراية الحكم الذاتي.
 .تح  السيادة اةسرائي ية الكام ة، بما  ي ا جانب ا الشردي والب دة القديمة

ما ج تي، دال الكاتب اةسرائي ي  ي صحيفة  آرتس أوري زلبرشايد إا السنوا  األخيرة ش د  
 ر  مشروعيا لتسوية الصراع بيا اةسرائي ييا والف س ينييا، أول ما ام الافة ةسرائيل اما 

 .1967نيام األبارت ايد، بدولة ثنائية القومية، وثاني ما دولتاا لشدبيا بالدودة لحدود 
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اعتبر زلبرشايد أا دولة   س ينية  ي الافة وغزة ستصدب إيجاد الحل الشامل، وستحول المن قة و 
 إله بؤرة توتر، مفا  خيار دولة كونفدرالية أردنية   س ينية يشكل  ي ا الف س ينيوا أغ بية.

 13/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
عالقات تتأث ر بشكل قليل بالصراع البأن   نتنياهوالدعاء ضربة  ُيعد  تل أبيب: إلغاء قم ة توغو  .34

 الفلسطيني  
أا  رئيس جم ورية توغو اة ريقي ة،  ور  اةسرائي ية " آرتس“لفت  صحيفة  ز ير أندراوس:-الناصرة

ر إلغاء القمة  غناسينغبي، الذي ُيواجي حاليعا تيا را  حاشدة تنيم ا المداراة اد  س  تي، در 
تي كاا ما المخ   عقد ا  ي الداصمة لومي،  ي ش ر تشريا األول اة ريقي ة ال-اةسرائي ي ة

 )أكتوبر( القادم.
وأشار  الصحيفة الدبري ة، نق ع عا مصادر سياسي ة وصفت ا بالر يدة جدعا  ي تل أبيب، أشار  إله 

، ُيدتبر  أا  درار إلغاء  ذه القم ة، الذي تم   ي جزء مني ع ه األدل، بفدل الاغ  الف س يني  والدربي 
اربةع ل خ  الد ني  الذي يقوده نتنيا و والذي يد عي  يي أا  ع دا  إسرائيل الخارجية تتأثر بشكل 

 د يل بالصراع م  الف س ينييا، مقارنة بالمااي.
وما بيا األ دا  المد نة لنتنيا و، تغيير  اب  تصوي  الدول اة ريقية  ي األمم المتحدة، والتي 

له جانب الف س ينييا، كما أك د  المصادر السياسي ة الر يدة  ي تل أبيب تنحاز بشكٍل دائٍم إ
 ل صحيفة الدبري ة.

 13/9/2017، لندن، رأي اليوم
 

 األرقامشهداء من الضفة بمقابر  أربعةنيابة االحتالل: دفن  .35
 اءاألربدي ر  اةسرائي يةنيابة االحت ل خ ل ج سة المحكمة الد يا  أع ن  : خاص مدا -القدس 

 .األرداماني تم د ا أربدة ش داء ما الافة الغربية  ي مقابر 
سرور، محمد  أبوالش داء  م: عبد الحميد  إاودال  النيابة  ي ج ست ا التي تابدت ا مراس ة مدا 

 ال رايرة، محمد الفقيي، رامي عورتاني.
تصريح النيابة  إاي اسنين أبوودال محامي مركز القدس ل مساعدة القانونية وحقوق اةنساا محمد 

 عن م. باة راجلا يؤثر ع ه سير االلتماس الم الب  األردامبأني تم د ا الش داء بمقابر  اةسرائي ية
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وأ اد محامي  يئة شؤوا األسر( والمحرريا محمد محمود أا المحكمة الد يا اةسرائي ية أج   
يا  ي الث جا  اةسرائي ية النير  ي إصدار درار بشأا   ب تس يم جثاميا تس  ش داء محتجز 

 لود  الحق.
 13/9/2017اإلخبارية،  معا   وكالة

 
 مخيم اليرموكفي استشهاد الجئ فلسطيني : سورية فلسطينيمجموعة العمل من أجل  .36

استش د ال جئ الف س يني عبد   صالح )أبو إياد( ما سكاا مخيم اليرموك ل جئيا : دمشق
ثر تدراي لرصاصة دناص ما عناصر تنييم "داعو" دبل عدة أيام الف س ينييا، متأثراع بجراحي إ

  ي ي دا.
وأكد  مجموعة الدمل ما أجل   س يني سورية، أني بذلك يرتف  عدد ال جئيا الف س ينييا الذيا 

" الجئيا، بحسب اةحصائيا  الموثقة 305داوا دنصاع منذ بدء الحرب الدائرة  ي سورية إله "
   س ينيي سورية. لمجموعة الدمل ما أجل

 ي غاوا ذلك، دال  مجموعة الدمل، "إا عبوة ناسفة انفجر  أمس األول األحد بالقرب ما 
الموحد لمخيم اليرموك  ي من قة ي دا، ادتصر  أارار ا ع ه الماديا ، وأني لم  اةغاثيالمكتب 

 يدر  حته ال حية الحقيقة الكامنة وراء ال د  ما وراء وا  ت ك الدبوة".
 12/9/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة لةوكا

 
 من تسريب األوقاف األرثوذكسية لجهات إسرائيلية واستيطانية نحذرلجنة المتابعة العليا:  .37

أعرب  لجنة المتابدة الد يا، عا د ق ا الشديد ما س س ة صفقا  بي  أرااي ما : محمد أسامة
 ا،  ي عدة مدا من ا القدس وديسارية.األودا  األرثوذوكسية التي تم الكش  عن ا مؤخر 

وأكد  لجنة المتابدة،  ي بيان ا، أا داية األودا  لكل الديانا  وال وائ ،  ي داية أرض 
 و وية، لذا  إا داية بي  أرااي األودا  األرثوذوكسية  ي داية و نية عامة.

فقة باب الخ يل كما وحذر  المتابدة ما خ ورة درار المحكمة المركزية الذي شرعا تمرير ص
 الخ يرة  ي الب دة القديمة  ي القدس، التي أبرم ا الب ريرك السابق المخ وع ب رق الغو والخداع.

ودال  المتابدة  ي بيان ا، إني بدد اال  ع ع ه المستندا ، وبحسب ما أدر  بي الب ريركية 
ال خ   حولي؛ و ي  األرثوذكسية  ي القدس المحت ة، ما صفقا  بي ،  إا القاية تصبح واددا

ذا  الود ،  إن ا تر ض كل التبريرا  التي تسود ا الب ريركية،  ي سدي ا لتفسير صفقة بي  أكثر 
دونم  ي المن قة  700دونم  ي المن قة المسماة "رحا يا"  ي القدس الغربية، وبي  حوالي  500ما 
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 11 رة التاج  ي مدينة يا ا، وبي  دونما   ي ميداا الساعة، جو  6األثرية  ي مدينة ديسارية، وبي  
دونما  ي مدينة  60دونما  ي  بريا، ع ه شا ئ البحيرة بمحاذاة الدير  ي د ب المدينة، وبي  

 الرم ة.
 13/9/2017، 48عرب 

 
 األقصى المسجد يقتحمون إسرائيليا   97: "قدس برس" .38

ائي يعا"، يوم األربداء، خ ل "إسر  97أمن  شر ة االحت ل اةسرائي ي الحماية لر : القدس المحت ة
 ادتحام م لباحا  المسجد األدصه المبارك بمدينة القدس المحت ة، ما ج ة "باب المغاربة".

مستو نعا ادتحموا األدصه ع ه شكل مجموعا  متتالية ما  90وأ اد  مراس ة "ددس برس"، بأا 
 "باب المغاربة"، بحماية عناصر ما الشر ة اةسرائي ية.

عناصر ما القوا  الخاصة المس  حة انتشر   ي باحا  المسجد ب د  حماية  وأاا   أا
عناصر ما مخابرا  االحت ل اةسرائي ي  7المستو نيا الي ود خ ل تجوال م، بالتزاما م  ادتحام 

 اما الجولة االستكشا ية الصباحية.
 13/9/2017، قدس برس

 
 القدس في فلسطيني مواطن إقامة إلغاءمحكمة إسرائيلية تقر  .39

أ اد مركز حقودي   س يني أا محكمة إسرائي ية أدر  إلغاء إدامة موا ا   س يني  ي القدس، 
 محذرا ما استخدام األما ذريدة ل ت جير القسري ل ف س ينييا ما شردي القدس.

ودال مركز الدمل المجتمدي، و و مركز حقودي يتب  جامدة القدس ويقدم خدما  مجانية ل جم ور 
(" دا  األحد 1952، إا محكمة االستئنا ا  الخاصة بقانوا "الدخول إله إسرائيل )المقدسي

المااي بالموا قة ع ه درار وزير الداخ ية اةسرائي ي أرييي درعي بأا ي غي تصريح إدامة )لم شمل( 
 الموا ا الف س يني بسام ع ا الذي حصل ع يي بناء ع ه   ب لم الشمل م  زوجتي المقدسية. 

وزير الداخ ية اةسرائي ي ألغه  ذه اةدامة  ي أعقاب ال جوم الذي نسبتي س  ا  االحت ل وكاا 
، حيث شمل القرار إلغاء اةدامة 2017يناير/كانوا الثاني  8اةسرائي ية إله الش يد  ادي القنبر  ي 

الدائ ة الموسدة الدائمة لوالدة الش يد منوة القنبر وعشرة تصاريح إدامة )لم شمل( آلخريا ما أ راد 
 التي أحا   بفادي، ما امن م أ فال داصروا.

 13/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 مخيم عين الحلوة ونروا تعد بإعادة إعماراأل  علي هويدي: .41
عاد ال دوء واالستقرار إله مخيم عيا الح وة ل جئيا الف س ينييا جنوبي لبناا، : جمال غيث -غزة 

صابة عدد كبير  بدد تود  االشتباكا  التي استمر  درابة األسبوع، وأد  إله مقتل ستة الجئيا، وا 
 من م، وتارر عشرا  المنازل والمنشآ   ي المن قة.

( ل د اع عا حقوق ال جئيا  ي لبناا ع ي  ويدي لصحيفة 302ودال المدير الدام ل  يئة )
 "  س يا": 

الف س ينية  ي لبناا مقدمة الستقرار كل  "إا استقرار أوااع مخيم عيا الح وة أكبر مخيما  ال جوء
المخيما  الف س ينية  ناك"، مستدالا ع ه استقرار المخيم ببدء الدام الدراسي الجديد، و تح الدديد 

 ما المؤسسا  والمنيما  الدولية مكاتب ا  ناك.
ؤسسا  مجتم  ، وعددعا ما ماألونروا( ل د اع عا حقوق ال جئيا أا 302وأكد المدير الدام ل  يئة )

 ر خ ل االشتباكا  التي ش د ا المخيم.م   المدني أبد  استدداد ا ةعادة إعمار ما دُ 
 14/9/2017الين،  أون فلسطين

 
 مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوبي نابلس .41

مصادر لر "ددس برس"، أا مستو نيا ما "يتس ار"؛ مستو نة إسرائي ية ُمقامة ع ه  ذكر : ناب س
شجرة زيتوا، مزروعة  25أكثر ما  األربداءاٍض   س ينية جنوبي مدينة ناب س، د دوا صبا  أر 

 بأرااي الف س ينييا بالقرب ما المستو نة.
وأاا   ذا  المصادر، أا االحت ل يواصل من  أ الي درية بوريا )جنوبي ناب س( ما الوصول 

ل مستو نيا، الذيا ينفذوا اعتداءات م بحماية  إله أرااي م الزراعية، األمر الذي يجد  ا  د عا س  ع 
 ما جيو االحت ل.

 13/9/2017قدس برس، 
 

 غزة أث رت على نمو  المحاصيل الزراعيةفي قطاع : أزمة الكهرباء "أوتشا" .42
، أا أزمة الك رباء  ي د اع غزة أثر  ع ه 13/9/2017 أع ن  األمم المتحدة، يوم األربداء: غزة

 ية.نمو المحاصيل الزراع
، إا "انق اع األربداءودال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤوا اةنسانية )أوتشا(،  ي تقرير صدر، 

 ساعة، تسبب بأزمة ل منا ق الزراعية". 20إله  18الك رباء يوميا  ي أنحاء غزة ما بيا 
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الري ما المنا ق المزروعة بالخاروا  الموسمية تدرا  ل خ ر، بسبب  %40ولف  التقرير، أا  
وأاا  أا  استمرار انق اع التيار الك ربائي أد( إله "تقويض" الخدما  اةنسانية  غير النيامي.
  ي د اع غزة.

 14/9/2017الين،  أون فلسطين
 

 من طابقين في القدس تهدم مبنى سكنيا  " إسرائيل" .43
بداء، مبنه  دم  الب دية اةسرائي ية  ي القدس صبا  يوم األر : عبد الرؤو  أرناؤو  -القدس 

سكنيا مكونا ما  ابقيا  ي حي رأس الدامود  ي مدينة القدس الشردية، بداعي البناء غير 
 المرخص.

ودال ش ود عياا لوكالة األنااول، إا دوا  ما الشر ة اةسرائي ية ترا ق ا جرا ة إسرائي ية، وص   
 إله حي رأس الدامود، دبل أا تنفذ عم ية ال دم. األربداءصبا  
 وا أا المبنه مكوا ما شقتيا سكنيتيا، ل شقيقيا مدتصم ومنتصر أبو  رحة.وأاا 

ودال مكتب تنسيق الشؤوا اةنسانية التاب  لألمم المتحدة "أوتشا"  ي تقرير أرسل نسخة مني لوكالة 
منزال  ي القدس الشردية منذ بداية الدام الجاري وحته ن اية  111األنااول، إا الب دية  دم  

   س ينيا. 179المااي، ما أد( إله ت جير  أغس س/ ةب
 13/9/2017 لألنباء، األناضول وكالة

 
 عائلة ومدرسة يواجهان الهدم والترحيل 41تجمع فلسطيني من ": الخان األحمر" .44

ما الف س ينييا شردي القدس،  "الخاا األحمر"رغم الحياة القاسية لبدو   ادي أبو سدد(: - رام  
 س يا، إال أا سكاا التجم  يواج وا مخ  اع إسرائي يعا لترحي  م إله من قة وع ه مشار  صحراء  

لرب   E1النويدمة درب أريحا،  ي محاولة لتنفيذ المخ   االستي اني الكبير المدرو  باسم 
 مستو نة مداليي أدوميم بمدينة القدس المحت ة وتوسي  حدود المدينة ع ه حساب الف س ينييا.

عائ ة   س ينية و ي ا  41 "و و جزء ما تجمدا  بدوية كثيرة  ي المن قة"لبدوي وتق ا  ي التجم  ا
التي بنا ا اةي اليوا، ثم توسد  بدعم ما االتحاد  "مدرسة اة ارا "مدرسة اشت ر  كثيرعا باسم 

 البا و البة وتخدم خمسة تجمدا  بدوية دريبة ما الخاا األحمر، حسب 180األوروبي، و ي ا درابة 
 ."القدس الدربي"كد أحد الدام يا  ي المؤسسا  األجنبية الداعمة ل تجم   ي حديث م  ما أ

البدوي  و زيارة ما تسمه اةدارة المدنية اةسرائي ية التابدة  "الخاا األحمر"الجديد  ي داية تجم  
ب غ م بدروض ل ترحيل   قة منا ق تجمي  البدو الف س ينييا  ي من إلهل حت ل لبدو الخاا وا 



 
 
 
 

 

 29 ص             4402 العدد:             9/14/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

النويدمة ومنا ق مجاورة ل ا  ي أريحا تم يدا لقرار المحكمة الن ائي  ي الخامس والدشريا ما 
 الش ر الجاري.

 14/9/2017، لندن، القدس العربي
 

 عن اتفاقيات أوسلو الخارج" يطالب بحوار وطني جامع بعيدا   يفلسطيني"مؤتمر  .45
خ ص ما أجل  دعا "المؤتمر الشدبي لف س ينيي الخارج"، دادة الدمل الف س يني إله الدمل بجد وا 

التخ ص ما تبدا  "اتفاق أوس و"، الذي دال بأني مثل " دنة  ي الي ر الف س يني ونكبة جديدة ال 
 ".48تخت    ي نتائج ا عا نكبة 

وأواح المتحدث باسم "المؤتمر الشدبي لف س ينيي الخارج" زياد الدالول  ي حديث م  "ددس برس"، 
ة أوس و التي مث   واحدة ما أبرز مدالم وتج يا  الاد  الدربي  ي تسدينا  القرا أا "اتفادي

المااي، أج ا  الح م الف س يني بالتحرير والدودة، بإن ائ ا دور ال جئيا وتحويل منيمة 
 التحرير إله س  ة لحماية االحت ل بدل م مة التحرير التي تأسس  ما أج  ا".

نقسام الف س يني الذي دخل عقده الثاني،  و واحد ما أ م تج يا  اتفادية وأشار الدالول إله أا "اال
أوس و، التي دسم  الف س ينييا إله شقيا، واحد م  االتفادية بما  ي ا ما شرو  تتنادض م  

زال ير(  ي المقاومة ما المشروع الو ني، ويقبل بالمفاواا   ريقا وحيدا لحل  ذا الصراع، وةخر 
  تحرير".ال ريق األدصر ل

 13/9/2017، قدس برس
 

 مصر تستعد إلطالق مبادرة شاملة إلنهاء االنقسام .46
تستدد القا رة ة  ق مبادرة شام ة ةن اء االنقسام الو ني الف س يني، : محمد يونس -رام   

ا دبل إع  "حماس"التي أع ن  أا الزيارة ال تشمل لقاء م  دادة  " تح"وتستقبل غداع و داع ما حركة 
 وبفرص المصالحة. "حماس"، مشككة بمواد  اةداريةحل ال جنة 

وأواح مسؤولوا   س ينيوا أا القا رة تدد ة  ق مبادرة شام ة ل مصالحة، وأن ا  ي سبيل ذلك 
راع  م الب األ را  الف س ينية كا ة، إذ راع  م  ب الرئيس محمود عباس عدم  تح مدبر ر ح 

س  ة الف س ينية، وعدم خ ق حقائق جديدة  ي غزة تؤدي إله بيا غزة ومصر ما دوا وجود ال
تزويد د اع غزة الودود والك رباء،  "حماس"انفصال الق اع عا الافة الغربية، كما راع  م  ب 

 ي  "حماس"النائب محمد دح ا استاا ة لقاءا  بيا تياره و  " تح"وم  ب القيادي المفصول ما 
 له تفا ما  بيا ال ر يا.القا رة، والمساعدة  ي التوصل إ
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القا رة، دال مصدر مصري إا الو د يام عاو ال جنة المركزية ل حركة،  " تح"وعا زيارة و د 
رئيس كت ت ا البرلمانية عزام األحمد، ووزير الشؤوا المدنية  ي الس  ة الف س ينية عاو ال جنة 

 ولية  ي الحركة روحي  تو .المركزية حسيا الشية، وعاو ال جنة المركزية مفوض الد دا  الد
زالة الدراديل أمام الحكومة ودبول الذ اب ": "الحياة"ودال األحمد لر  ع ه حماس حل ال جنة اةدارية وا 

 ."إله انتخابا  عامة ل مج س التشريدي والمج س الو ني والرئاسة
ة  ي اتصال حسام بدراا المشارك  ي اجتماعا  القا ر  "حماس"ودال عاو المكتب السياسي لحركة 

م  الجانب  إيجابيةعقدنا س س ة لقاءا  ": " تح"، إا الكرة اآلا  ي م دب "الحياة" اتفي م  
المصري، وددمنا مبادرة حسا نية تجاه األخوة  ي ) تح(... واآلا ننتير الخ وة التالية ما  تح 

 .. وأاا  أا حركتي مستددة ل ذ اب إله أبدد مد(  ي سبيل ذلك"االنقسام ةن اء
 14/9/2017، الحياة، لندن

 
 عاهل األردن: ترامب "يفكر بأسلوب جديد" لحل القضية الفلسطينية .47

يوم األربداء، إا الرئيس ألردني الم ك عبد   الثاني، دال الدا ل ا: ليث الجنيدي - عماا
 األمريكي، دونالد ترامب، م تم بإيجاد حل ل قاية الف س ينية.

 ة م  وكالة األنباء الرسمية )بترا(، أا ترامب "يفكر بأس وب جديد"،  ي وأشار م ك األردا،  ي مقاب
 سياق البحث عا حل ل قاية.

وأاا : "خ ل تواص ي م  الرئيس األمريكي ترامب، وأركاا إدارتي، لمس  التزامعا بدعم ج ود 
مة حقيقية الوصول إله حل ياما الس م بيا الف س ينييا واةسرائي ييا )...( أتود  أا نر( ترج

وتاب  بالقول، "عدم إحراز أي تقدم  ي مسار عم ية الس م ما  ل ذا االلتزام  ي المستقبل القريب".
 شأني أا يؤج  مشاعر اةحبا  والغاب لد( شدوب المن قة، ويخدم أجندة المت ر يا".
وع ه مخت    ودال إا ب ده "ع ه تواصل دائم وتنسيق مستمر م  ديادة الس  ة الو نية الف س ينية،

 الصدد، الستئنا  عم ية الس م".
 13/9/2017وكالة األناضول لألنباء، 

 
عضويتها في مجلس  في إفريقيا وإلفشال "إسرائيل"التصدي لتحرك  فيالبرلمان العربي: جادون  .84

 األمن
دال رئيس البرلماا الدربي مشدل الس مي إا البرلماا يبذل ج دا كبيرا ل تصدي لتحرك : القا رة

 سرائيل  ي القارة اة ريقية ومساعي ا ل حصول ع ه عاوية غير دائمة  ي مج س األما الدولي.إ
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وجدد الس مي  ي بياا وزعي مكتبي ال ي ة، التأكيد ع ه مركزية القاية الف س ينية، والدمل الجاد 
 ل تصدي ل سياسا  اةسرائي ية والدمل ع ه  اح ا.

األسر( الف س ينييا  ي سجوا االحت ل وأني يحث الدول وأواح أا البرلماا الدربي يدعم ناال 
 الدربية ع ه االلتزام بسداد مستحقات ا  ي الصناديق الخاصة بف س يا.

 13/9/25017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 ألف يهودي إلى العراق 200: التركية" يني شفق"صحيفة  .84

التي تصدر بال غة  "إسرائيل كورد"عا تقرير نشر  ي مج ة  التركية، نق ع  "يني شفق"أ اد  صحيفة 
الكردية  ي إسرائيل، بأا رئيس حكومة إد يم كردستاا، مسدود البرزاني، يدتزم تدزيز نفوذه داخل 
المؤسسا  الحكومية اعتماداع ع ه عدد ما الي ود ذوي األصول الكردية، الذيا يشغ وا مناصب 

  اع ة.
لمج ة أواح   ي تقرير عا الد دا  بيا إسرائيل والبرزاني أا  ناك وو قاع ل صحيفة،  إا ا

أل  ي ودي يديشوا  ي إسرائيل إله إد يم كردستاا،  200مد وما  تشير إله احتمال عودة نحو 
مايفة أا  ذا االنتقال مرح ب بي ما دبل عائ   الي ود األكراد  ي إسرائيل وما دبل البرزاني 

لة ما دبل الموساد والمد د "  الصحيفة إله أا المج ة التي والمقر بيا مني. وأشار  يد عه أن ا ممو 
تدزيز "، تقوم بأنش ة  د  ا "اةسرائي ي ل ستخبارا  والدم يا  الخاصة، وبدعم ما أسرة البرزاني

 ."الد دا  الكردية رر اةسرائي ية
 14/9/2017األخبار، بيروت، 

 
 ع في غزة من فاقدي السم طفال   44لقوقعة لـعمليات زراعة ا يتابعوفد طبي قطري  .05

وص لسيد خالد الحرداا نائب رئيس ال جنة الق رية ةعادة : أشر  م ر ومحمد جمال -غزة 
إعمار غزة، إله د اع غزة،  يرا قي د. خالد عبدال ادي رئيس وحدة السم  والتوازا  ي مؤسسة حمد 

 ال بية.
، لمتابدة المشاري  الق رية التي تنفذ حاليعا  ي د اع غزة، سواء تأتي  ذه الزيارة الدورية ل و د الق ري

 ما يتد ق بالمشاري  الق رية، أو ما يتد ق بمشفه حمد ل تأ يل واأل را  الصناعية.
دال د. نصر التتر مدير عام مستشفه حمد ل تأ يل واأل را  الصناعية خ ل حديثي لر"الشرق"، إا و 

لمتابدتي الدورية لجمي  الحاال  التي تم خ ل ا زراعة القوددة لنحو  زيارة الدكتور عبدال ادي تأتي
 ف  و ف ة ما  اددي السم ، إاا ة إله متابدة حاال  أخر( دد يتم زراعة دوددة ل ا، وكذلك  44
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متابدة سير الدمل  ي دسم القوددة وبرام  التأ يل التي تقوم ب ا م  كا ة األ فال الذيا تم إجراء 
 ددة ل م.زراعة القو 

  14/9/2017الشرق، الدوحة، 
 
 المغربية  مجندة إسرائيلية في حفل فني في طنجة بمشاركة رفض وتنديد .05

: توسد  دائرة الر ض الستقدام مجندة سابقة  ي جيو االحت ل اةسرائي ي "القدس الدربي "–الربا  
ابتداء ما اليوم رب،  ي دول المغ الذي ينيم  ي مدينة  نجة " نجة جاز"ل مشاركة  ي م رجاا 

الخميس بدد أا أكد  إدارة الم رجاا ع ه مودد ا الرسمي إحياء الفنانة المشار إلي ا حف  يوم غد 
 "القدس الدربي"ودال  الجمدية المغربية لمساندة الكفا  الف س يني ب نجة  ي ب غ أرسل لر  الجمدة.

مكشو ة، و الب  منيمي الم رجاا بالتراج  إن ا تديا بشدة  ذه المحاولة الت بيدية التي اعتبرت ا 
 . و الب البياا الج ا  الرسمية بسحب دعم ا ل ذه التيا رة  ورا عا  ذه الدعوة المشبو ة.

  14/9/2017القدس العربي، لندن، 
 
 ميالدينوف: غزة جزء ال يتجزأ من الدولة الفلسطينية  .05

ي الشرق األوس  نيكوالي مي دينو ، رحب المنسق الخاص لألمم المتحدة لدم ية الس م   غزة:
ن اء  بالت ورا  األخيرة التي تش د ا الداصمة المصرية القا رة، والمتد قة بالوحدة الف س ينية وا 
االنقسام. وأكد مي دينو ، الذي زار د اع غزة لددة ساعا  لتفقد مشاري  لألمم المتحدة، أمس 

يق الس مي ل ت  دا  الو نية الف س ينية.  وشدد األربداء، أا الوحدة  ي خ وة أساسية نحو التحق
 مي دينو  ع ه أا د اع غزة يجب أا يكوا جزءاع ال يتجزأ ما أية دولة   س ينية مستقب ية.

 14/9/2017الخليج، الشارقة، 
 
 غوتيريش: ال بديل لحل الدولتين والدولة الفلسطينية تقام على أرض مالئمة .05

لحميد صيام: دال األميا الدام لألمم المتحدة، أن ونيو غوتيريو، عبد ا -نيويورك )األمم المتحدة(
حول زيارتي األخيرة لألرااي الف س ينية  "القدس الدربي" ي مؤتمر صحا ي، ردا ع ه سؤال لر

ذا ما تأكد بنفسي أني لم تبق أرض ةدامة دولة   س ينية مستق ة دال:  أوال ال توجد خ ة "المحت ة وا 
يا، ولكا كي تكوا  ناك دولة ال بد ما وجدود أراض م ئمة وكا ية لقيام بدي ة عا حل الدولت

. وردا ع ه سؤال ثاا "الدولة الف س ينية ول ذا السبب نحا أخذنا مودفا وااحا ما مسألة االستي اا
ذا ما كان   "القدس الدربي"لر حول ما   ب ما األميا الدام أا يدامل إسرائيل مدام ة دولة عادية، وا 
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يل دولة عادية، و ي  ي حالة انت اكا  لقرارا  مج س األما والجمدية الدامة ومج س حقوق إسرائ
أنا لم أستخدم مص  ح دولة عادية. أنا د   إا "اةنساا ومحكمة الددل الدولية، دال األميا الدام 

كل الدول ع ي ا حقوق وواجبا  ويجب أا تدامل كل الدول ع ه  ذا األساس. سواء إسرائيل أو 
غير ا  ناك دوانيا يجب أا يتم االلتزام ب ا وعندما تنت ك أي دولة  ذه القوانيا والمبادئ  يجب أا 

 ."تداا. وبدوا شك  ذا ين بق ع ه أي دولة: حقوق وواجبا 
حول زيارة   س يا المحت ة وعدم لقائي بالرئيس محمود  "القدس الدربي"وردا ع ه سؤال متابدة لسؤال 

لدام إني التقه رئيس الوزراء رامي الحمد   وكبار مسؤولي الس  ة الف س ينية، عباس، دال األميا ا
بالتأكيد كاا الحديث عا الوحدة الف س ينية بيا غزة والافة الغربية أمرا م ما ودد أجري  حوارا "و

 ."م ما ومفيدا م  القيادة الف س ينية
  14/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 في القدس وفلسطين جديدا   رسوليا   قاصدا  بابا الفاتيكان يعين  .08

رام  : أع ا الفاتيكاا عا تدييا البابا  رنسيس الم راا ليوبولدو جيري  ي، إي الي الجنسية، داصدا 
رسوليا  ي القدس و  س يا وسفيرا بابويا لد( إسرائيل. ودد جاء تدييا الم راا جيري  ي ب ذه المواد  

والذي ب غ السا  2012و الذي كاا دد شغل  ذه المواد  منذ عام خ فا ل م راا جيوزيبي الزارت
 .عاما 75القانونية لتقاعد األسادفة 

 14/9/2017القدس العربي، لندن، 
 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تطلق عملية تخطيط مستدامة لخمس وخمسين بلدية بالضفة  .00
 الغربية

الدولية، ورشة عم  ا األوله لمشروع التخ ي  الُمستدام  ي أريحا: ا تتح  الوكالة األمريكية ل تنمية 
مدينة أريحا بمشاركة س  ب ديا   ي: دصرة، ود قي ية، وبيرزي ، وبي  لقيا، وتقوع، واليا رية، 
اما س س ة ورشا  التخ ي  االستشاري لمساعدة خمسيا بالمائة ما ب ديا  الافة الغربية لت بية 

 مستدامة خ ل السنتيا القادمتيا.احتياجا  الموا نيا ب ريقة 
ب دية ما مخت    55وما المقرر أا تشارك  ي عم ية التخ ي  المستدام خ ل الش ر المقبل 

 منا ق الافة الغربية.
 13/8/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 ات المتحدةمليار دوالر في البنى التحتية والتكنولوجيا في الوالي 22.5قطر تستثمر  .56
  با محمد با سدود ةل ثاني، الرئيس التنفيذي لج از د ر ل ستثمار، خ ل لقاء م   كش  عبد

م يار دوالر  22.5، عا تحول  ي إنفاق الج از  ي الواليا  المتحدة حيث سيتم إنفاق "ب ومبيرج"
ي الشركا  األمريكية دد ع ه البنه التحتية والتكنولوجيا، وبذلك يكوا إجمالي استثمارا  الصندوق  

 م يار دوالر.  45ب غ 
 14/9/2017الخليج، الشارقة، 

 
 والدوحة "الرباعية"ترامب يحاول إحياء مفاوضات  .57

ي دونالد ترامب اتصاالتي م  أ را  األزمة، وأجر( مكالمة م  ولي ع د أبو مريكاستأن  الرئيس األ
)السدودية واةمارا  ومصر  "الرباعية"يبي الشية محمد با زايد ةحياء المفاواا  بيا دول 

 والبحريا( والدوحة.
، وأكد " ي ج ود حل األزمة م  د ر"األربداء، إا ترامب بحث  -ثاءودال البي  األبيض ليل الث 

أ مية أا تقوم " ي االتصال أ مية الحفاي ع ه الوحدة بيا شركاء واشن ا  ي المن قة. وشدد ع ه 
  تمويل المجموعا  اةر ابية، ومواج ة الفكر المت ر ، و زيمة ب داا المن قة بما يكفي لق 

 ."اةر اب، و ي التزاما  تم التوصل إلي ا  ي دمة الرياض
صرار وزير الخارجية أمريكوعكس اتصال ترامب رغبة  ية  ي تحريك عج ة الحل م  د ر، وا 

ية صبا  األحمد واشن ا ي ريكس تي رسوا، ع ه االستفادة ما زخم زيارة أمير الكوي  الشمريكاأل
ية أا تي رسوا يتوله  ذا الم   اليوم، يساعده وزير الد اع أمريكاألسبوع المااي. وأكد  مصادر 

ية ع ه وحدة مج س التداوا أمريكجايمس ماتيس ومستشاروا  ي البي  األبيض. و ناك مخاو  
 يوم. 100ترة األزمة عتبة الر، بددما تخ    "داعو"الخ يجي، واستراتيجية التصدي ةيراا، ومحاربة 

  14/9/2017الحياة، لندن، 
 

 ؟سوريةمع إيران ووكالئها في  "إسرائيل"هل تشتبك  .58
 ماجد أبو دياك

،  قد خسر التنييم مواددي  ي الموصل سوريةتشتد الحرب ع ه تنييم الدولة  ي كل ما الدراق و 
يا  ي حروب تشترك  ي ا الواليا  المتحدة الدرادية  يما يكاد أا يخسر ا  ي دير الزور والردة السوريت

الديمودرا ية والبشمركة وتركيا وما تبقه ما دوا  النيام مدعومة ما  سوريةوروسيا ودوا  
 المي يشيا  الشيدية.
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ودد أثار الوجود القوي ةيراا ومي يشيات ا وخصوصا حزب   إسرائيل التي تر( أا النجاحا  التي 
ي جوي، ستؤدي إله تدزيز دور إيراا التي أمريكبدعم روسي و  سوريةي تحقق ا   راا وح فاؤ ا  

تسده المت ك خ  متواصل ما   راا مرورا بالموصل ودير الزور وانت اء ب بناا وتمديد نفوذ ا 
 ل حدود م  الجوالا المحتل.

قد أا وحته ود  دريب، ودبل أا تقترب مي يشيا  إيراا ما الحدود م  إسرائيل، كان  األخيرة تدت
ن اكي ودا   لي لددم التفكير  ي مناوشة  سوريةتور  حزب    ي القتال  ي  كفيل بإشغال الحزب وا 

إسرائيل  ي جنوب لبناا. ورغم أا  ذه الحالة  ي السائدة اآلا، إال أا توس  مساحة نفوذ إيراا 
 م   ذه الحالة.بدد التدخل الروسي جدل إسرائيل تديد حسابات ا  ي التدامل  سوريةوالحزب  ي 

 
 االستعدادات اإلسرائيلية

وما الشمال نفذ  إسرائيل مناورا   ي األاخم ما نوع ا منذ عقديا ما الزماا، كما ارب  عدة 
لحزب    ي لبناا، لترسل رسالة  سوريةمرا  دوا ل زعم  أن ا تحمل مددا  عسكرية متوج ة ما 

يراا أن ا ع ه كامل االستدداد  ل مواج ة المقب ة إا  ي  را  ع ي ا، م  تأكيد ا إله حزب   وا 
المستمر ع ه أن ا حريصة ع ه عدم االشتباك م  حزب    ي جنوب لبناا أو م  إيراا  ي 

 .سورية
ويقول الكاتب  ي صحيفة "إسرائيل اليوم" ةيال زيسر أستاذ دراسا  الشرق األوس  بالجامدا  

  حزب   ستبدأ ما حدث متدحرج يتبدي رد مااد، م  إا مقدما  الحرب القادمة م -اةسرائي ية
أا بنك األ دا  الذي يحاره الحزب ل حرب سيتجاوز اة  ق المكث  ل صوارية نحو المدا 
اةسرائي ية والموانئ والم ارا  ومنشآ  البنية التحتية، وصوال لمحاولة الدخول إله إسرائيل والسي رة 

 الحدود م  لبناا.ع ه مواد  الجيو أو درية ع ه خ  
م   سوريةو ي مدرض تأكيده ع ه أا المدركة القادمة ستشترك  ي ا إيراا بدد تدزيز وجود ا  ي 

ي السابق باراك أوباما بفتح مريكاد  دوا  النيام السوري وان يار ا،  قد ات م شو ال الرئيس األ
راع مشترك بيا الواليا  والمن قة ك  ا أمام الوجود اةيراني بسبب ما رأ( أني ص سوريةحدود 

يراا اد تنييم الدولة اةس مية، أو رغبة مني ةيجاد توازا مفترض  ي الشرق األوس   المتحدة وا 
 بيا المجموعة السنية برئاسة السدودية ونييرت ا الشيدية بقيادة إيراا.

الشرق ية ما اندالع حرب جديدة  ي مريكو ي  ذا السياق، حذر  صحيفة وول ستري  جورنال األ
يراا  ي  يراا تتج اا ل صراع سوريةاألوس  تكوا  ذه المرة بيا إسرائيل وا  ، ودال  إا إسرائيل وا 

 ، وذلك  ي حرب دد تنجر إلي ا الواليا  المتحدة.سوريةع ه جنوبي 
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لتدزيز وجود ا بما يشكل  سوريةوب  شك،  إا إيراا تستفيد ما مدركت ا اد تنييم الدولة  ي 
 ولبناا. سوريةمباشرة أو عا  ريق وك ئ ا  ي  ت ديدا ةسرائيل

وتقول إسرائيل إا إيراا ساعد  حزب   ال بناني  ي تخزيا الصوارية التي سي  ق ا اد إسرائيل 
ا   راا إذا تمكن  ما ال يمنة ع ه جنوب   إن ا ستنشئ جب ة  سورية ي الصراع الحتمي المقبل، وا 

 فدا  الجوالا.ثانية اد إسرائيل ع ه الحدود درب مرت
و ي المقابل، ال يبدو أا إسرائيل مدنية بتوسي  المواج ة المقب ة المفتراة، وتقول إن ا ستا ر إله 

ية  ي مواج ة إيراا التي تم ك عديدا وعتادا وجيشا دوي مزود بالتكنولوجيا أمريك  ب مساعدة 
 والصوارية ودادر ع ه مواج ة الددو  ي أي حرب مقب ة.

 
 ييكمر الموقف األ

يكوا  سوريةي دونالد ترمب إله استراتيجية لمرح ة ما بدد تنييم الدولة  ي مريكويحتاج الرئيس األ
 ا  عا من    راا ما  سوريةما امن ا الحفاي ع ه أما إسرائيل ومن  التمدد اةيراني  ي 

 رق األوس .ت وير ددرات ا النووية )احتواء إيراا(، ليتجنب بذلك االنجرار إله حرب أخر(  ي الش
وتسده إسرائيل  ي المقابل لتوسي  ن اق ددرت ا ع ه الد اع عا نفس ا، وستبادر خ ل  ذه المرح ة 

، وذلك ألا إيراا لا تتخ ه عا  د  ا االستراتيجي  ي سوريةإله توسي  اربات ا الجوية  ي 
 المن قة.

لددم الرد ع ه  سوريةو كما تسده إسرائيل إله كسب المود  الروسي ليمارس الاغو  ع ه إيراا 
الغارا  اةسرائي ية، و و ما اما ةسرائيل حته اآلا االستمرار  ي  ذه الغارا  رغم التحذيرا  

 الروسية المد نة.
لحاق ال زيمة بي )بدد إادا  القو( السورية  و يما تتفق كل األ را  ع ه التصدي لتنييم الدولة وا 

التنييم تدني بالارورة ا تراق أجندا  األ را  المداراة إثر  زيمة ح ب(،  إا ن اية  ذا 
 المخت فة.

 فيما ستحتفي روسيا بوجود ا الجيوسياسي م  إعادة تشكيل النيام وشرعنتي،  إا الواليا  المتحدة 
تستغني  أاتسده ل حفاي ع ه مو ئ ددم م  تق يص الدعم لقو( المداراة  ي المنا ق التي يمكا 

 .يةسور عن ا  ي ا مثل ح ب وجنوب 
م  تنادض األجندا  الخارجية  ي ا، وستسده  سوريةولذلك،  إا ن اية تنييم الدولة ال يدني استقرار 

ي ومواج ة النفوذ اةيراني دوا االا رار ل شتباك مدي، و و مريكإسرائيل إله اماا الدعم األ
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سيا.  ذا  ا  ت ور ال ترغب بي الواليا  المتحدة أياا ألني دد يجر إله حرب أو اشتباك م  رو 
يراا.  عا  تح ش ية التنييما  الكردية ةدامة كياا خاص ب ا و و ما تر اي تركيا وا 

 
 سوريةمستقبل 

وييل اشتباك إسرائيل م  إيراا مستبددا ألني غير مرغوب بي ما ال ر يا وبقية القو( الدولية، إال 
د يمي وتس   ل نيام الدموي ع ي سوريةأا   ا خصوصا بدد إسقا  ستيل ساحة صراع دولي وا 

 أ را  إد يمية ودولية الفيتو ع ه بقاء األسد ع ه سدة الحكم  ي أي تسوية دادمة.
له حد ما أل سوريةوستصبح  يراا وروسيا وا  ا، األمر الذي مريكساحة خ فية لكل ما إسرائيل وا 

ستقرار  ي كل يجد  ا تد   الثما مرتيا: األوله بتس   النيام الدموي ع ي ا، والثانية  ي عدم اال
 أنحائ ا.

 13/9/2017، "21موقع "عربي 
 

 تتنصل وال تترجل "جماعة أوسلو" .59
 عوني صادق

، "مبادئ ا وموادف ا"تستحق منا التقدير واةعجاب؛ لتمسك ا ب "جماعة أوس و"أحياناع أجد أا 
ستدداد ا ولصمود ا ودوة أعصاب ا، ولقدرت ا ع ه القفز  وق الكوارث التي تسبب  ب ا، وأخيراع ال

الدائم ل مزايدة ع ه كل الو نييا، وأن ا  ي الجديرة وحد ا بالقيادة! ول تأكد مما ذ ب  إليي، ال بد أا 
 نتود ، ع ه سبيل المثال، عند مقال كتبي كبير مفاواي أوس و أحمد دري  )أبوع ء(. 

ة توجيي د ة (، تح  عنواا )إعاد2017/9/9 ي مقال كتبي أحمد دري ، ونشر  ي صحيفة )القدس 
إا ما يمر بي المش د الف س يني الرا ا ما "السفينة(، يقرر أا السفينة تشر  ع ه الغرق، ويقول: 

أخ ار، وما يسوده ما استدصاء ومصاعب ومتغيرا ، ج  ا خارج ن اق التحكم والسي رة،  ي أب غ 
م، يواج وا احتماال  دوالع ما كل ما ل ج  بي ألسنة الركاب ع ه ذلك المركب، عندما وجدوا أنفس 
 ،"الغرق بديوا مفتوحة، ويروا مصير م ودد با  داب دوسيا أو أدنه ما ال  ك!

ليس   ذه "ولكا لماذا وص   السفينة إله حا ة الغرق، أمر ال ي م وال ارورة ل تود  عنده، ألن ا 
الود  م ئماع  لحية مناسبة لتبادل ال وم أو ةلقاء المسؤولية ما كا ل  ذا إله كت  ذاك، وليس

! بك ما  د ي ة ي وي )أبوع ء( الكارثة وأسباب ا،    ارورة "لتحميل المسؤوليا  عا  ذا الوا 
لمساءلة أو محاسبة عا سياسا  امتد  رب  درا وأوص   السفينة، أو المركب، إله حا ة الغرق! 

ت ك ال حية التي حسناع،  أية لحية  ي؟!  ي لحية مثل كل ال حيا ، لم يتغير  ي ا شيء عا 
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درر  )جماعة أوس و( إغراق السفينة و ي تتفاوض م  الددو ع ه )اتفاق أوس و( وتتنازل لي س فاع 
 عا أكثر ما ث ثة أرباع أرض   س يا! 

بك م ةخر ولغة مباشرة، إا مبرر وجود منيمة التحرير الف س ينية والس  ة الو نية "يقول أبوع ء: 
ع ه  ريق استكمال مشروعنا الو ني، والوصول بي إله تحقيق الدولة  الف س ينية  و تحقيق تقدم

الف س ينية المستق ة وعاصمت ا القدس الشري ، عبر مفاواا  مؤسسة ع ه دواعد الشرعية الدولية، 
! نسي أبوع ء أا مبرر وجود منيمة التحرير كاا تحرير كامل التراب "وأحكام اتفاق أوس و

)اتفاق أوس و( بالس  ة الف س ينية، ووعد ب)الدولة( عبر المفاواا  التي الف س يني والذي استبدلي 
حيث إني لم يدد  ناك تفاوض وال "اا ر أبوع ء أا يدتر  بفش  ا ع ه مد( رب  درا، يقول: 

متفاواوا، وليس  ناك ما يشي بالدودة إله  ذا المسار،  إا بوسدنا اليوم م البة أنفسنا بإلحا  
دة اب  عقارب البوص ة، وما ثمة توجيي د ة السفينة نحو مرسه جديد، والنأي شديد، بارورة إعا

 ! "بأنفسنا عا مصير محتوم، إذا بقي الحال ع ه ما  و ع يي
م نة )جماعة  "المراسي"، كاا االنتقال بيا 1988 ي مؤتمر الجزائر  ي الدام  "إع ا االستق ل"منذ 

: كي  يمكا االنتقال إله مرسه ةما؟ يقول دري  مواحاع: أوس و( الوحيدة. ولكا يبقه السؤال دائماع 
بإيجاز..  إا حل الدولتيا المتفق ع يي دولياع، والمقبول إد يمياع، لم يدد  ي متناول اليد، وغير دابل "

ل تحقيق إله أجل غير مد وم... وال يحتاج األمر إله مزيد ما االستفااة والشر  حته نتأكد ع ه 
ليس   ي وارد االعترا  بأبس  حقودنا المشروعة،  ما بالك القبول بحل  "ائيلإسر "نحو يقيني أا 

 ." نا ال بد ما  ر  السؤال ع ه أنفسنا دبل أا ن رحي ع ه الغير.. ما الدمل؟"الدولتيا؟ وياي : 
حسناع، لا نحم  ل أبوع ء و)جماعة أوس و( المسؤولية عما وص   إليي الحال، شري ة أا يقول لنا 

إزاء ذلك ك ي، ينبغي لنا إجراء المراجدة الارورية  ي الحال، والقيام "مل.  ماذا يقتر ؟ لنقرأ: ما الد
مداا النير  ي المتغيرا   دوا إب اء بإعادة تقويم جادة وشام ة لمجمل المد يا  القائمة، وا 

لنير  يما المحتم ة، بما  ي ذلك أوااعنا الذاتية، وما أصاب ا ما تر ل،  ا ع عا ارورة إعادة ا
يحدق بنا ما مستجدا ، وذلك ةدرار خري ة  ريق تفاي بنا إله تحقيق الحد األدنه ما شرو  
الحفاي ع ه مشروعنا الو ني وحمايتي ما االندثار!  ل   متم شيئاع،  ل  رد  أسماعكم مفردة 

أوس و( التي جديدة غير الذي يقولي الجمي  يومياع؟! ثم ما الذي سيفدل كل ذلك؟ ال شك أا )جماعة 
 ي الس  ة  ي التي ستفدل ذلك! ولماذا لم تفدل  وال السنوا  المااية؟ ولماذا انتير  حته 

 أصبح غرق السفينة أو المركب وشيكاع؟ 
ليس عند )جماعة أوس و( جديد. لقد استنفدوا )المشروع الو ني(، و ي الود  الذي يتنص وا  يي ما 

محا ية ع ه مصالح م ومكاسب م وامتيازات م. إن م ي البوا المسؤولية، يت  دوا إله المزيد م  ال
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بالتغيير، وال يستش  ما ك م م أا الشدب  ي أذ ان م، أو أا لي ع دة بإجراء التغيير الذي 
 ي البوا بي!!

 14/9/2017، الخليج، الشارقة
 

 ... توحيد أم ترويض؟"حماس"مصر و .61
 نبيل عمرو

، كن  "الحسم"لذي نفذتي حركة حماس  ي غزة، تح  عنواا  ي السنة األوله ل نق ب الدسكري ا
أعمل سفيراع لف س يا لد( مصر، وحيا اجتم   ي القا رة كل القبائل الف س ينية، صغير ا وكبير ا، 
لم أشارك  ي أي ج سة ما الج سا  ال وي ة التي كان  تتم ةنذاك  ي واحد ما أرده  نادق الشرق 

 األوس .
وا والراعوا ل قاءا  الوحدوية: لماذا نأي  بنفسك م  أنك الممثل الشرعي سألني أصددائي القائم

 الوحيد ل ف س ينييا  ي مصر؟
 ددم  جوابيا؛ األول إع مي، والثاني سياسي.

اةع مي د تي بصو  مرتف ، ألنني أمثل الف س ينييا جميداع، وحيا يفرز القوم ل حوار  م  أي و د 
 أج س؟

  مساع: لا ينت  عا  ذه االجتماعا  أي شيء!أم ا الثاني الذي د تي 
، ثم بيا الس  ة "حماس"و " تح"كاا ذلك دبل عشر سنوا  ما التد ور المتسارع  ي الد دا  بيا 

 الشرعية  ي رام  ، وس  ة األمر الواد   ي غزة.
وحسابا    ي السياسة ال مجال ل تفاؤل أو التشاؤم؛ بل كل المجال لقراءة األجندا  ع ه حقيقت ا،

 كل صاحب أجندة، وكي  يدمل ما أجل تنفيذ ا.
 ي السنوا  األوله لم يكا لحركة حماس أي مص حة  ي التاحية بحكم ا  ي غزة، كان  تدتبر 

 ي الدالم، وأغرت ا عوامل كثيرة، من ا سقو   "اةخواا المس ميا"نفس ا مؤسسة أول نيام سياسي لر
 "حماس"لتشريدية، التي تأسس   ي سياق أوس و، و از   ي ا  ي عقر دار ا  ي االنتخابا  ا " تح"

 المداراة ل سياق ك ي.
 كان  تريد حقاع عودة األمور إله ما كان  ع يي دبل االنق ب، وكان  مخ صة  ي  رح ا  " تح"أم ا 

 ذا، إال أن ا لم تكا تمت ك الرؤية واألداة،  تم  تصفية نفوذ ا  ي غزة، ولم تستفد ما التوق 
 ."حماس"جما يري الواس  لحكم ا ال يا ل ق اع، بدد أا ذاق الناس دسوة ال
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ر الجما ير الغزية  ي مساندة  و تف  ل ا  " تح"، حته أا م يونية حقيقية احتف  بر" تح"لم تقص 
 الحاكمة والمتحكمة أد ية ع ه شا ئ البحر الجما يري. "حماس"ور د  رايات ا، حته بد  
د اةخ ص واةلحا  ةن اء االنقسام،  ي مصر، وال داعي لسرد بدي يا  كاا الراعي الدائم وشدي

عمر س يماا، بديدة كل البدد عا أا تدادي حركة  –أسباب ذلك، وكان  مصر  ي ع د مبارك 
حماس، وكاا الراحل ال واء عمر س يماا صاحب  كرة احتوائ ا وترويا ا وعق نت ا، و ذا يستوجب 

 .بدض اةغراءا  والتس ي  
وحيا جاء التسونامي الدربي، واست د  الدولة المصرية ما أساسات ا، ُأسدل الستار ع ه  صل 
االحتواء والترويض، وانفتح المد( واسداع ع ه صراع لم يخُل ما رائحة البارود والدم، كاا تقدير 

ليبيا إله   ي مصر، أا ع داع إس مياع بدأ بالتكرس ما تونس إله "اةخواا"لحقبة أشقائ م  "حماس"
ةنذاك لم تنتبي إله حقيقة  "حماس"مصر، والحبل ع ه الجرار  ي بادي ب د الدرب والمس ميا، ولدل 

مواوعية تبدد اآلمال المتسرعة، و ي أني ما غير المسمو  وغير الممكا أا يؤسس اةس م 
 ي مصر، واستحالة  "ااةخوا"السياسي دوالع أو نيماع  ي الشرق األوس . لم يقرأوا جيداع  شاشة نفوذ 

تمكن م ما الحكم بصورة حقيقية ولو ليوم واحد،   م يتغير ع ي م الكثير حيا ج س مرسي  ي دصر 
االتحادية مكاا مبارك، حته أا كثيريا من م كانوا ي مسوا بانتقادا  الذعة لحكم الحزب األم  ي 

 القا رة، وبدا م أع ا أا تس ي   ع د مبارك كان  أكثر سخاءع.
دد سنوا  عجا  حسم  ي ا أمر الحكم  ي مصر، ولم تحسم  ي ا بدد المدركة اد اةر اب، ب

 دأ  االنفداال ، وتغ ب  البراغماتية  ي الحسابا  ع ه الثأرية  ي المواد  والسياسا ، وبالتدري  
 ا.ت ور  الد دا  بيا اةدارة المصرية وس  ة األمر الواد ، لتصل أخيراع إله ما  ي ع يي اآل

يجتم   ي القا رة، وتح  رعاية مدير  "حماس"دبل سنوا  د ي ة، لو شا د  المكتب السياسي لر
المخابرا  المصري، لق    ذه لق ة ما  ي م خيال ع مي أو سياسي،  ذا حدث  ي الواد  اآلا، 

بول أو وبالنسبة لي لم أشدر بمفاجأة  ي األمر، إذ إا  اجتماع المكتب السياسي  ي القا رة أو إس ن
الدوحة، أو حته موسكو ودد يدعه لذلك، لا يغير ما الحقائق السياسية الراسخة شيئاع،  ما زال  

و ي ال تست ي  ت بيت ا، وما زال  التقا دا  التحالفية م يمنة  "حماس"القا رة تريد أشياء كثيرة ما 
غالي  ي شرو  ا لر   ع ه المش د السياسي  ي جمي  الدواصم الشرق أوس ية، وما زال  إسرائيل ت

 يوا وما يدور  ي   ك م ل م رأي ةخر وس وك ةخر.مريكالحصار أو تخفيفي، وما زال األ
ال جديد حته اآلا لكي ال نكوا متشائميا س فاع، يتب ور  ي القا رة ع ه صديد المصالحة الحقيقية 

 مر.بيا الف س ينييا، دال البدض إا الجديد  و عودة زخم الدور المصري  ي األ
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الدور المصري  ي الحقيقة ما الثواب  الراسخة  ي أي أمر يتد ق بغزة، واست راداع بف س يا،  مدبر 
ر ح ليس  ي إس نبول وليس  ي الدوحة وال  ي   راا، وسيناء  ي الجوار الدربي والدولي الوحيد، 

ا كاا  ن الك ما جديد   يس واألجواء والماء وال واء  ي مصر، وبالتالي ال جديد  ي  ذا األمر، وا 
نما  ي نيويورك، حيث دد يي ر الخي  األبيض ما األسود حيا ي تقي ترمب بدباس،   ي القا رة وا 
ويفصح لي عا سق  الصفقة التاريخية المرتقبة،  إا كان  مث ما يتسرب بيا ود  وةخر منخفاة 

األرض بيا   ي ر ا ا، دوا أا يتغير الوا  ع ه "حماس"إله حد محرج،  قد يتحد عباس م  
ذا ما أي ر عباس مرونة  ي مدالجة الدرض المحتمل ما ترمب،  يتديا ع ينا  غزة ورام  ، وا 

، ودد نقرأ ساعت ا ما يحدث  ي القا رة ع ه أني محاولة ل ترويض تح  "حماس"تردب رد  دل 
 مسمه التوحيد.

 14/9/2017، الشرق األوسط، لندن
 

ضعاف إيرانروسيا تعمل على المصالحة بين حماس  .61  وفتح من أجل إنقاذ األسد وا 
 تسفي برئيل
مر  ع ه وزير الخارجية الروسي سيرجي ال رو  ن اية أسبوع مكتي بالمواعيد.  ي أيام زيارتي الث ثة 
ل شرق األوس ، التقه م  الم ك السدودي س ماا والم ك األردني عبد  ، وأجر( مكالما   اتفية 

حاول رأب الصدع بيا دول الخ ي  وتوحيد المواد  حول األزمة م  الرئيس المصري السيسي، و 
 السورية والتوصل إله إن اء النزاع الداخ ي الف س يني بيا  تح وحماس.

 ي المؤتمر الصحا ي م  وزير الخارجية السدودي، عادل الجبير، كش  ال رو  عا أا روسيا 
إعادة ال ر يا إله اتفاق تجري اتصاال  م  دول عربية ل ا ع دا  م  حماس، ما أجل 

المصالحة الذي ود  بين ما، ويتاما إدامة حكومة وحدة و نية. بدد يوميا أع ن  حماس 
استدداد ا ةلغاء ال جنة اةدارية التي أدامت ا  ي د اع غزة، ما أجل التوصل إله اتفاق ع ه إدامة 

ت بيق  ذا اةع ا ع ه حكومة وحدة و نية. وما زال الود  مبكرا لتنفس الصدداء، تم يدا ل
 األرض، لكا التدخل الروسي الجديد  ي النزاع  و أمر يستحق اال تمام.

خ  ا ل تفادا  التي تم التوصل إلي ا بيا حماس ومصر دبل نحو ش ر، وو قا ل ا سيتم إدامة 
مج س إداري  ي غزة يق  ع ه رأسي رجل  تح خصم محمود عباس، محمد دح ا، الذي يشارك 

صيا  ما حماس إله جانب شخصيا  ما  تح. حماس تتحدث ثانية عا إدامة حكومة  يي شخ
 وحدة   س ينية.
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 ل  ذا اةع ا ي غي االتفادا  التي تم التوصل إلي ا  ي مصر؟ حسب أوسا   ي حماس، الحديث 
يدور عا مرح تيا متوازيتيا. المج س اةداري سيستمر  ي  ذه األثناء  ي إجراء االتصاال  م  

 صر بوسا ة دح ا ما أجل التوصل إله  تح مدبر ر ح بشكل دائم، ربما  ي  ذا الش ر.م
م يوا  15تمويل النشا ا  الجارية ل مج س سيصل ما دولة اةمارا ، التي دام  بتخصيص مب غ 

دوالر ل ذا الغرض، الذي وصل م  التد د بد   مبالغ مشاب ة  ي األش ر المقب ة. و ي الود  ذاتي 
حماس اتصاالت ا م  الس  ة الف س ينية ما أجل تحديد توزي  الويائ  واةعداد ل نتخابا  ستجدد 

 الرئاسية والتشريدية الف س ينية.
إا تدخل روسيا  ي النزاع الداخ ي الف س يني و ي النزاع اةسرائي ي الف س يني ليس منفص  عا 

مة السورية، التي انتق   بصورة م  قة استراتيجية روسيا  ي المن قة. و ي األساس عا إدارة األز 
سرائيل، أصبح  تدتر  بأا  إله أيدي موسكو. األردا والسدودية ومصر، وليس أدل من ا تركيا وا 
الدولة الديمه الوحيدة التي يمكن ا صن  المدجزة  ي سورية  ي روسيا. وكل دولة ما  ذه الدول 

 ح ا.تسده اآلا إله الحصول من ا ع ه امانا  لتأميا مصال
األردا مثل إسرائيل، يخت   م  روسيا  يما يتد ق بمكانة إيراا  ي سورية. اآلا الجيو السوري ال 
يوجد  ي جنوب الدولة. ولكا األردا يخشه ما تغير الوا  ول ذا  قد حصل كما يبدو ع ه تد د 

 إني لا ما ال رو  يقاي أياا بأني إذا دخل الجيو السوري إله المنا ق القريبة ما األردا، 
يسمح لقوا  تؤيد إيراا ومن ا م يشيا  شيدية أجنبية وحزب   باالنتشار مدي  ي منا ق الحدود. 
 ي المقابل،   ب  روسيا ما األردا تدزيز ع داتي م  النيام السوري، و تح المدابر الحدودية بيا 

 الدولتيا وبدد ذلك تجديد الد دة الدب وماسية م  نيام األسد.
تي أحدث  ثورة عسكرية  ي مكانة النيام السوري و ي مساحة المنا ق التي يسي ر ع ي ا، روسيا ال

تستثمر اآلا مديم ج ود ا  ي الدب وماسية التي ما شأن ا أا تمنح األسد الشرعية الدربية والدولية، 
ر  ي وما  نا أ مية الخ وا  الدب وماسية ل  رو   ي الشرق األوس . إا نتائ   ذه الج ود ستي 

ال قاء الذي سيدقد  ي ن اية  ذا األسبوع  ي االستانة، عاصمة كازخستاا، بيا ممث يا عا النيام 
ذا نجح   ذه المحادثا   سيكوا ممكنا تحديد موعد ل قاء  ي  وممث ي المداراة ل مرة السادسة. وا 

 جني  ل بحث  ي اتفاق س م.
عربي لج ود ا  ي سورية تحتاج إله التغ ب  ولكا الج ود الروسية التي تسده إله بناء جدار داعم

ع ه عقبتيا كبيرتيا. الدقبة األوله  ي الصدع بيا دول الخ ي  ومصر ود ر. والدقبة الثانية  ي 
يراا. بدد  شل الواليا  المتحدة  ي محاوال  إجراء المصالحة  المواج ة السياسية بيا السدودية وا 

شارك  ي ا الرئيس ترامب بشكل ناج ، و ي أعقاب سبا  بيا السدودية ود ر، و ي المحاوال  التي 
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الواليا  المتحدة بخصوص النزاع اةسرائي ي الف س يني،  إا روسيا تستخدم  ذيا النزاعيا را دة 
 لتحقيق مصالح ا.

 نا ي ر  أ مية حماس، التي ال تدتبر عام  استراتيجيا يمكني التأثير  ي السياسة اةد يمية. ولكا 
يراا،   ي تصبح عام  حيويا يجب تجنيده عندما تتح ول إله أداة  ي المدركة بيا السدودية وا 

 لمص حة الصراع األكبر.
حماس زاد   ي  ذه السنة تحسس ا  ي إيراا، التي تد د  بمساعدة حماس. وحسب تقارير  ي 

، إاا ة إله م يوا دوالر إله  رع المنيمة  ي لبناا 20وسائل اةع م الدربية، دام  بتحويل نحو 
تجديد التدريبا  الدسكرية ع ه أيدي حزب  . بيا الفينة واألخر( يتم نشر تصريحا  لنش اء 
حماس  ي د اع غزة و ي الخارج تفيد بأا الد دة م  إيراا ستتجدد  ي الود  القريب، وأا إيراا 

 عرا  مساعدا  أخر(.
إله تحسيا الد دة م  مصر، و ي   ذه التصريحا  ال تتساوق م  دب وماسية حماس التي ت د 

تبر ا ع ه االنقسام المتقد بيا ديادة كتائب عز الديا القسام التي تسده إله استئنا  الد دة م  
إيراا والقيادة السياسة برئاسة إسماعيل  نية ويحيه السنوار التي تدمل ع ه تحسيا الد دا  م  

 مصر والدالم الدربي.
نقسام بيا المحا ييا الراديكالييا والحرس الثوري بشأا تقديم المساعدة  ي داخل إيراا أياا  ناك ا

لحماس. و ي حيا أا ديادة الحرس الثوري تد   نحو تقديم المساعدة  إا الراديكالييا يداراوا ذلك 
 بتبريرا  سياسية. ألا حماس دام  بخيانة سورية وب ذا   ي ال تستحق المساعدة.

ولي ا روسيا ل مصالحة الداخ ية الف س ينية، التي ستود  التقارب المجدد ما  نا تأتي األ مية التي ت
لحماس م  إيراا، ما يراي  موحا  السدودية ودولة اةمارا  ومصر، األمر الذي سيجد  ا تدعم 

 شرعية األسد.
إذا نجح  روسيا  ي تحقيق  ذه المصالحة،  إن ا تست ي  أا تسجل لنفس ا انتصارا مزدوجا.  ما 

ستي ر بأن ا الدولة الوحيدة التي يمكن ا حل النزاعا   ي المن قة، استمرارا لنجاح ا  ي ج ة 
 سورية.

يراا  وما ج ة ثانية ستسا م بشكل كبير  ي كبح نفوذ إيراا. ألني برغم المصالح المشتركة لروسيا وا 
  ي بقاء األسد، إال أا روسيا غير متحمسة لنفوذ إيراا  ي المن قة.

ي  و كي  يجب ع ه إسرائيل أا ترد ع ه خ وا  روسيا  ذه. إسرائيل تدارض بشكل السؤال التال
تق يدي الوحدة بيا  تح وحماس، ألا االنقسام يمكن ا ما االدعاء أا محمود عباس ال يمثل الشدب 
الف س يني ك ي. ول ذا   و ال يمكني أا يكوا شريكا )إاا ة إله الذرائ  المدتادة األخر( مثل ات امي 
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لتحريض ودعم اةر اب(، إا الفصل بيا د اع غزة والافة الغربية يمك ن ا أياا ما إدارة سياسة با
دم  مزدوجة  ي المن قتيا. ولكا إذا درر  روسيا أا المصالحة الف س ينية الداخ ية حيوية بالنسبة 

التي  لمصالح ا اةد يمية،  إا إسرائيل ستجد صدوبة  ي التمسك بمدارات ا، السيما أن ا  ي
 تحتاج إله تد دا  روسية مقابل الوجود اةيراني  ي سورية.

ما  نا يأتي صم  إسرائيل ع ه خ وا  روسيا، و و صم  مصحوب بالص ة ما أجل أا ال 
 يتفق الف س ينيوا، وب ذا ينقذوا إسرائيل ما الحاجة إله تحديد موادف ا.

 13/9/2017هآرتس ـ 
 14/9/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 ة ألون قاعدة التفاق سالمخط .62

زلبرشايد أوري  
ع ه اوء بيانا ، مخ  ا  وخ وا ، جزء من ا سر ي نسم  عني مؤخرا لد   عم ية الس م إله 
األمام بيا إسرائيل والف س ينييا، ع ينا تذكر أا الصراع اةسرائي ي الف س يني  و جزء ما صراع 

 م  مصر واألردا( اآلا إيراا  ي أياا جزء مني.إد يمي تم  تسوية جزء مني  ق  )اتفادا  الس م 
 ي السنوا  األخيرة تم  ر  مشروعاا أساسياا لتسوية الصراع: األول، ام الافة الغربية ك  ا إله 
إسرائيل  ي إ ار األبرت ايد أو بصيغة ليبرالية ما المساواة المدنية الكام ة بيا الي ود والدرب، أي 

، أي إدامة دولة   س ينية  ي الافة الغربية ود اع "دولتاا لشدبيا" و  دولة ثنائية القومية. الثاني
 وعاصمت ا القدس الشردية. 1967غزة ع ه أساس حدود 

كل اتفاق بيا إسرائيل والف س ينييا واتفاديا  الس م األخر(  ي المن قة يجب أا تستند إله مبادئ 
، لكا مبادئ ا 1967ية أللوا ما تموز/ يوليو . ال توجد إمكانية ل دودة إله الخ ة األص "خ ة ألوا"

لم تتقادم. خ ة ألوا  ي خ ة التفاق س م ع ه أساس حدود ةمنة،  د  ا إحبا  مخ  ا   وي ة 
األمد ل قااء ع ه إسرائيل. ومخ  ا  دصيرة األمد ل حفاي ع ه استمرار الصراع.  ذه الحدود 

لس  ة الف س ينية ع ه وا  الصدوبا  أمام أياا ستساعد القو( المدتدلة  ي الدول الدربية وا
تحقيق أ دا  األعداء الداخ ييا ل م. القيود ع ه رؤية الحدود اآلمنة  و الحاجة إله تأميا  اب  

 إسرائيل دولة ي ودية. وما أجل  ذا يحتاج األمر إله التنازل عا األما الشامل.
ندالع النزاعا  بس ولة، وتمنح الحدود يجب أا تكوا حدودا غير حساسة، بحيث ال تمكا ما ا

إسرائيل الدمق االستراتيجي.  كذا تست ي  إسرائيل تحمل اربة أوله ما دوا أا ت زم  ي ساحة 
المدركة. ع ه المد( البديد، حدود ك ذه تق ل ما غراء الجانب الدربي ع ه شا حرب شام ة اد 
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إسرائيل الدمل ع ه تق يص اعتماد ا . إله جانب ذلك ع ه "حدود داب ة ل د اع"إسرائيل. ألوا حدد ا 
ع ه الس   النووي )حسب مصادر أجنبية(، األمر الذي يزيد ما استدداد ا ل تنازل  ي المواوع 
النووي. م  ذلك، الس   التق يدي يقتاي عمقا  ي األرااي، وكما  و مدرو  يحتاج األمر أياا 

 إله ترتيبا  جيوسياسية تدزز االستقرار  ي المن قة.
ذه الروحية يجب الحفاي ع ه وحدة القدس، ألا مدينة مقسمة  ي حدود حساسة. وكذلك يجب ب 

إبداد الحدود المستقب ية بيا إسرائيل وسورية عا بحيرة  برية وبانياس، ما أجل من  النزاعا  ع ه 
مصادر المياه الم مة. حسب  ذا المبدأ  إا الخ يل الموحدة تد ه بكام  ا لكياا سياسي أردني 
  س يني. إا اماا وحدة القدس م  من  ام سكاا عرب كثيريا إله إسرائيل،  و تحد كبير، لكا 
مبادئي وااحة: األحياء والقر( الدربية التي توجد ع ه أ را  المدينة وليس  محاذية ل حوض 
المقدس مثل كفر عقب وجبل المكبر ومخيم شدفا  ل جئيا، ستبقه خارج القدس وتس م إله الكياا 

ردني الف س يني. الحفاي ع ه السيادة اةسرائي ية  ي جبل البي  )الحرم(  و جزء ما اماا األ
 وحدة المدينة، حته إذا واج ت ا  ي البداية صدوبا .

ما مبدأ حدود داب ة ل د اع عن ا، ينب  ام  ابة الجوالا، غور األردا، ما غور بيساا وحته 
ممر  ي من قة أريحا يرب  بيا األردا والافة الغربية، البحر المي  وشمال صحراء ي ودا باستثناء 

الذي يمكا إغ دي  ي حالة ال وارئ. الدمق االستراتيجي  ي الشرق ليس بإمكاني االستناد إله وجود 
إسرائيل  ي ي ر الجبل  ي الخ يل، ألا مدنه ذلك  و ام منا ق   س ينية مكتية بالسكاا، 

 وتدريض  اب  الدولة الي ودي ل خ ر.
ادتر  ألوا  ي البداية دولة محدودة، أو حكم ذاتي   س يني،  ي جزء كبير ما منا ق الافة 
وشمال الق اع، وأخيرا توجي إله الخيار األردني. إا ت بيق الخ ة اليوم يدني ام المنا ق 
 المكتية بالسكاا الف س ينييا  ي الافة ود اع غزة إله األردا، أي إدامة دولة أردنية   س ينية.

 يوجد ل غرب ما يكفي ما الروا   لتنفيذ  ذا ال د .
دولة   س ينية يكوا جزء من ا  ي الافة الغربية وجزء  ي غزة ستصدب ع ه إيجاد الحل الشامل، 
وما شأن ا أا تتحول إله مركز لددم االستقرار. كما أني ال يجب أا يبقه  ي داخ  ا جيوب ما 

جودة تح  سيادة إسرائيل، ألا كل  جوم ع ي ا سيا ر المستو نا  اةسرائي ية المدزولة المو 
 إسرائيل إله الرد ع يي.

إا دولة أردنية   س ينية مفا ة لددة أسباب: الف س ينيوا الذيا يديشوا  ي األردا ويشك وا  يي 
األغ بية، والف س ينيوا  ي الافة والق اع سيجدوا تدبيرا عا شخصيت م الو نية  ي إ ار دولة 

 ينية، عاصمة  ذه الدولة ستكوا عم اا، األمر الذي سيس ل الحفاي ع ه القدس موحدة أردنية   س
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تح  سيادة إسرائي ية، وسيس ل التوصل م  دولة ك ذه إله حل ع ه أساس تبادل األرااي، الذي 
سيمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا  ي غور األردا ويبقي كتل استي انية  ي المنا ق اةسرائي ية. 

ما الس ل نزع الس   ما منا ق الافة والق اع، ألن ا ستكوا جزءا ما دولة كبيرة. وسيكوا 
إاا ة إله ذلك، دولة ك ذه ستكوا أدل تدراا لخ ر السي رة ما دبل دو( مت ر ة، وسيس ل ع ه 
إسرائيل الدخول  ي المستقبل إله عم ية نزع الس   النووي ما الشرق األوس ، كجزء ما االتفاق 

م إيراا. إا تاميا مبادئ خ ة ألوا سيدزز  ذه االتفادا ، وسيصدب ع ه ادادت ا الذي سيا
 ما دبل دو( نزاع لا تختفي أياا بدد التودي  ع ه التسويا .

 12/9/2017هآرتس 
 14/9/2017، ، لندنالقدس العربي
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