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 سوف ت لزم السلطة الفلسطينية بدفع مستحقات الكهرباء في غزة "إسرائيل: ""تايمز أوف إسرائيل" .1

السييييل ة  "ئسييييرائيل"أبلغيييي   ":تيييياامز أ   ئسييييرائيل"سييييي  فييييي ريييياا ال  ر يييير  ييييا   ، أآفييييي اسسيييي ا   
ب نفيييييا تيايييييارا ا  يييي  أمييييواي مييييا السييييرائ  ال ييييي تجمعيييييا للسييييل ة  الفلسيييي ينية أسيييييا سيييي  و   ر بييييا  

 الفلس ينية بيا  تغ ية تكاليف ئمااد   اع غزة االكيرباء.
، أبلييم منسييش أسايي ة الفيوميية فييي ا  ا ييي ميجيير "تيياامز أ   ئسييرائيل"علييييا   فييي  سييالة ا لعيي  

الع بيا ا    ز ر الاؤ ن الماسية فيي السيل ة الفلسي ينية حسييا الايي  أسي  س يرا   جنراي يوآ  مردخاي
 ك ي  مردخياي "أعلميي  أسي  ئما لي   اماادا  الكيرباء ا ر  ة أ  اأخرى. اس عادةئسساسية خ يرة اج  
فلسييي يني داخليييي، فنسنيييا سييين و  انعيييادة الو يييا السيييابش  خ ييي  ا ميييواي ميييا  يييي   ال وصيييل ئلييي  حيييل  

سرائ  في المس  بل ال ر  "،  أشا  ئل  أس  حا  الاي  في الما ي ما ئمياسية اع مياد تفو ال  ال
، مييا بيييا مال   مفيي اج يازرييا تايييل خ ييرا    أ ييا  "رنيياو خ ييوء حمييراء ئسسيياسية ئما تيي    خ ييوة كيييا .

 ".أمو  أخرى، عل    اعي ال فة  الن افة ]في غزة[  في سيااة الم ا  عل  السيان عموما  
 را  المسألة لمنا ات ام ئجراءا  أحاداة". خاي في  سال   "أ ل  منك  ال فرو لفل   تااا مرد
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 "ئسيييرائيل"سييي باأ فيييي   مفيييادا     فسييي   حييياة مردخييياي ال علييييش علييي  الرسيييالة، ال يييي لييي  تع يييي موعييياا  
 ا    ا مواي عل  مس ف ا  الكيرباء في غزة.

 14/9/2017 "،تايمز أوف إسرائيلموقع صحيفة "

 
 انضمام فلسطين إلى "السياحة العالمية" تعطيللمح إلى دور أمريكي لت   "ة الفلسطينيةالخارجي" .2

ئن  فييا فلسيي يا  افييش عليي  تأجيييل ال  ييو   عليي   الفلسيي ينية  اليي   زا ة ال ا جييية  المغ ييربيا : ا  هللا
يا العييا   ليي  االسسييما  لعسييو ة "السييياحة العالمييية"، اعييا مراجعيية ال يييادة الفلسيي ينية عليي  م  يير  ا ميي

لمن مية السييياحة العالمييية، الياي  وبييل ااال تيييا ، مييا  بيل الييا ي المناصييرة لا لية فلسيي يا، عليي  أسييا  
 االح فاظ اف يا، في ئعادة تفعيل ال ل  في االج ماع ال اد  للجمعية العمومية لمن مة السياحة العالمية.

ي علييش ب  يير فا  ال ا جييية  ، ئليي  أسيي  فيمييا14/9/2017 فييي بيييان صييففي ال مييي  ، سوريي  الييوزا ة
اإلسرائيلية اأن تأجيل ال  و   عل  ال ل  الفلس يني جاء س يجة للسغوء اإلسرائيلية،  ا مر ييية، 

ال تملكان ما الم اا ية  ال أثير ما ياكر لكي تاعيان  "د لة ئسرائيل"سؤكا أن ال ا جية اإلسرائيلية  
،  تياييييا فيعيييود لا لييية أخيييرى كبييييرة، اسييي عمل  ال تسييي ف اس .   ما ميييا كيييان رنييياو ميييا  يييغ  سجاحيييا  

عسييالتيا،  سفومرييا،  تأثيررييا ل ع يييل  بييوي العسييو ة فييي رييا  المرحليية، عبيير السييغ  عليي  المن ميية 
 ماتيا،  عايا الا ي ا عساء،  معرك نا لعسو ة را  المن مة  غيررا مس مرة.

 14/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السلطة الفلسطينية وفتح لالستجابة لمقتضيات المصالحة الوطنيةبحر يدعو أحمد  .3
ااإلساايية أحمييا افيير السييل ة الفلسيي ينية  حركيية فيي ح  الفلسيي يني دعييا  ئييي  المجليي  ال ايير عي :غييزة

  زمة الااخلية.لالس جااة لم  سيا  الم الفة الو نية،  الاراكة الو نية،  تفكيك ا 
لجنيييية الم ييييالفة   صييييلح   نييييي  ييييما الم ييييالفة الفلسيييي ينية ع اتييييميرجييييان خييييالي  ،  يييياي افيييير

سي  وا خيالي  مميا 14  مليك ليي فيي   ياع غيزةفيي  اعية  شياد الايوا  14/9/2017 المج معية ال مي 
س ا  الا   الم ري الرائا الاي يافا ااتجيا  ت فييف الف يا   :( في   اع غزة2007-2006أحااث )

 الو نية، ما جايا  سأمل ان ايلل راا الجيا الم يري االنجيا . المعاساة عا غزة   عااة الم الفة 
فييي  غييائرا   ال ييي ألميي  ااييعبنا فييي   يياع غييزة شيييل  جرحييا   2007 سيينة أ ييا  أن ا حييااث ا ليميية 

 لوبنييييا  آن لنييييا اليييييو  أن سسييييما رييييا  الجييييرا   سيييياا ي ال لييييوت الميلوميييية ال ييييي اك ييييو  بنيييييران الف نيييية 
اسيا  أاة م الفة مج معية  جود مرجعييا  تاير عية تسيما للسيفااا  تااا: "ئن ما أس  االس سا .

   الم سر  ا جميا ح و ي ".
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 أ  يييح أن تعز يييز  ييييي  ال سيييامح اايييييل أحيييا السيييماسا  الرامييييية إلسجيييا  المايييير ع اليييو ني  توحيييييا 
 المج ما الفلس يني في مواجية االح الي  مار ع  العن ري االس ي اسي.

أسيي   ر عي ما أشا الااعميا للجيود ا خيرة ال ي جر  في م ر، مؤكياا   أشا  ئل  أن المجل  ال ا
 ما أي مباد ة ح ي ية ل ف يش الم الفة   سياء االس سا .

 14/9/2017فلسطين أون الين 
 

 عريقات يدعو المجتمع الدولي للحفاظ على وكالة األونروا .4
 نية صييييائ  عر  ييييا ، ال مييييي دعييييا أميييييا سيييير اللجنيييية ال نفياايييية لمن ميييية ال فر يييير الفلسيييي ي :أ  فييييا

،  تيييوفير الييياع  الميييالي الم ليييوت ح ييي  ا  سييير ا، المج ميييا اليييا لي للففييياظ علييي   كالييية 14/9/2017
ل يياء مييا السييفير الر سييي ليياى الأثنيياء ، فييي  أ ييا  عر  ييا  تواصييل خيياماتيا لالجايييا الفلسيي ينييا.

 يل ا مر ييي العيا  د ساليا بليو ، فلس يا حيا  أغاسيا،  ال ن ل الفرسسي العيا  بييير كوتايا د،  ال ن
بييييير كرسييييوي أميييا  مجلييي   ز اء ال ا جيييية  ا سييير  ا أن كلمييية المفيييوم العيييا  لوكالييية  ،كيييل علييي  حييياة

مليييون د ال ،  لييا  126فييي ال يياررة،  ال ييي أعلييا فييييا أن عجييز الوكاليية بلييم  12/9/2017فييي العييرت 
 الجا ي، تعا امثااة سا و  ال  ر. تكون لاييا ال ا ة عل  مواصلة عملياتيا في سيااة الاير
اإلدا ة ا مر يييية، اإلعييالن الفييو ي عييا اسيي مرا    جيياد عر  ييا  ال ليي  مييا المج مييا الييا لي،  تفاييياا  

الييا ل يا عليي  حييا د  اإلسييرائيلي عليي  أسييا  حييل   – ال ييراع الفلسيي يني مو ييف أمر يييا المسيي نا ئليي  حييل  
 رائيلية غير شرعية  غير  اسوسية  تامر خيا  الا ل يا.،   ل  اع با  الناا ا  االس ي اسية اإلس1967

 14/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األوروبي بوقف إصدار البيانات التي ال تخدم الفلسطينيين وال ت غّير الوضع االتحادالمالكي يطالب  .5
الفيومة الفلسي ينية، االتفياد ا    بيي  ز ر ال ا جية  المغ ربيا في  ، ا  هللا:  ال    ام المالكي

 بو ف ئصاا  البياسا   ال  ر فا  ال ي ال ت ا  الفلس ينييا  ال ُتغير الو ا عل  ا  م.
سيفيرة فنلنياا لياى فلسي يا آسيا كااسيا ريييينا،  تسيل  سسي ة ميا أ  ا  اع مادريا   خالي اس  بال ،  اي

"س و ييا مييا االتفيياد ا    بييي  ،سييفيرة أمييل جيياد افسييو  مسيياعا  ز يير ال ا جييية للاييؤ ن ا    بييية ال
مز يياا  مييا ال  ييوا  الالزميية فيمييا ا ييت البنيياء االسيي ي اسي  االسيي يالء عليي  ا  م الفلسيي ينية مييا 
  بل حيومة ئسرائيلية ما ية في تامير مباأ حل الا ل يا  ت عامل فو  ال اسون د ن  جود  ادع".

 15/9/2017 ،القدس العربي، لندن
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 لكترونيةالمجتمع المدني: السلطة أفشلت محاوالت لتعديل قانون الجرائم اإل ممثلو  .6
 ،أعلييا ممثلييو المج مييا الميياسي الفلسيي يني فييي لجنيية تعييايل ال ييرا  ااييأن الجييرائ  االلك ر سييية :ال ليييل

 ال ييي تايييل  مييا مؤسسييا  أرلييية   سييمية، عييا اسييياء أعميياي رييا  اللجنيية، اعييا أن خل ييوا ئليي  أن 
كو  ال اايييل أساسييا  صييالفا  ل ايير ا اعييالا الجييرائ  االلك ر سييية ال ييي تميي  أمييا  سييالمة ال يياسون المييا

 خل يي  اللجنيية ال ييي شيييل  أثيير اج ميياع كاسيي  س م يي  دائييرة  المج مييا  م ييلفة افييراد   مؤسسييات .
 -االعييال   الث افيية فييي من ميية ال فر يير الفلسيي ينية  "المركييز الفلسيي يني لل نمييية  الفر ييا  اإلعالمييية 

اى"، ئل  أن الغااة ما ال اسون  سرعة اسفام  تيا  ال  "شرعنة الم  افر ة الرأي  ال عبير  العمل م
 ال ففي  الفش في الوصوي ال  المعلوما   اس باحة ال  وصيا  الا  ية".
أن السييل ة اسيي عمل   ، أ  ييح ميياير مركييز "ميياى" موسيي  الر مييا ي، فييي حيياي  لوكاليية  ييا  بيير 

ففييا  النا اء "لالك ل  ايا ما المميا أن تسي مر اللجنية فيي عملييا فيي  يل ال اسون لمالح ة ال 
  اس مرا  مالح ة ال ففييا  النا اء".

 14/9/2017وكالة قدس برس، 
 

 حكم بحبس صحفية في غزة ستة أشهرالنقابة الصحافيين تستنكر  .7
زة  ييرا ا   سييائيا  أصييا   المفيياك  الفلسيي ينية فييي غيي :غييزة، مييا 15/9/2017 ،األخبــار، بيــروتسايير  

،  ملييك ب يميية د ال [ 250 ُ ييا ت   بييي] افييش ال ييففية ريياجر حييرت االسييجا سيي ة أشييير  غراميية مالييية
"اس فييياي ش  يييية" مييير ا خيييالي ئجرائييييا تف ي يييا  حيييوي ال العييي   دفيييا  شييي  فيييي عمليييية ال فيييو ال  

ي ا  دن ال بيييية خيييا     ييياع غيييزة.  صيييا  الفيييي  غيابييييا  افيييش حيييرت الموجيييودة منيييا عييياة شييييو  فييي
 للعال  ما مرم السر ان الاي اك اف  ئصاب يا ا   بل ماة.

 سييبش ريياا االسيي اعاء مسيياءلة تعر يي  ليييا حييرت مييا "المي يي  اإلعالمييي الفيييومي"، عبيير النياايية 
العامة ال ي  الب يا االكاف عا م ياد را المسي ناة ئليييا فيي ال ف ييش المياكو . لكيا حيرت تفف  ي  

ال ايييأمر  سيييائي  أميييا  رياييية المفيمييية.   اجيييي  اسيييب  مليييك خمسييية علييي  عيييرم الم ييياد  آسيييااو ئ
ليا اس فاي ش  ية،  ثاسييا ال ا  بوزا ة ال فة. أما عا ال يم يا الثالثة  اتياما  ت علش ب ف ي يا، أ  
 الرااعة، ف  عل ان ا اسون النار الفلس يني  فش النيااة،  رما "سار خبر غير صفيح حوي الفساد في 

 زا ة ال يفة"، فيميا كاسي    الفيا  فيي ساير ميا يثيير السيغينة  يا   ة "عا  توخي الا ي  زا ة ال فة،
 ال يمة ال امسة، ال ي اس نكرتيا حرت اااة، "اال تباء ما جية أجنبية االعمل".

حميا  أن الوحياة ال اسوسيية فيي مي ي  حركية  بعا اع رام كبير ما ال ففييا، كاف  م ياد  فيي 
 السنوا  توكل  ام ااعة ال سية،  ب اصة ئمياسية اس انا  الفي . ئي  الفركة في غزة افي  
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فيييييي الم ابيييييل، اسييييي نكر  مراكيييييز ح و يييييية مفليييييية  عربيييييية ال يييييرا ، كميييييا أصيييييا   "س ااييييية ال يييييفافييا 
الفلسييي ينييا" بياسيييا  اس  يييا الفيييي  الغييييابي   صيييف  بيييي"الجائر"،  مليييك فيييي   ييي   فسييي  فيييي  حيييرت رييياا 

اييينمن  سيييمي للعيييال  ميييا ميييرم السييير ان، لكنييييا فوجاييي  ااسييي مرا  الفيييي ،  ائلييية ئسييييا غييياد   غيييزة 
 غيابيا. ما رغ االالمفاكمة 

فعياد  أصيا  بياسيا  أمي   ياي فيي  ئسي  يياعو حيرت أاسيا  ئلي   في   ياع غيزة أما "اإلعالمي الفيومي"
ابيية االس انا ، مس ا كا : "كنا سأمل أال ت ل ا ميو  ئلي  رياا الفيا،  أن ت عيا   الزميلية حيرت اناج

 ما تف ي ا  النيااة".
ال ييففية ريياجر ، أن غيزة  ائييا الفييي، س يال  عييا مراسييليا فييي 15/9/2017 ،الخلــيج، الشــارقة أ ياف  

حرت اس غرب  في ات اي راتفي ما "ال ليا" صا   الفي  علييا غيابيا ، د ن ئبالغيا أ  مفامييا، 
  عليي  الييرغ  مييا ميير   رييا  .  مكيير  حييرت أسيي4/6/2017اموعييا جلسيية المفيميية، ال ييي ع ييا  فييي 

 الفي . الماة عل  الفي ، ئال أن مفامييا في غزة سيباشر ات ام اإلجراءا  ال اسوسية  ا  
النيااة العامة في غزة دافعي  عيا ال يرا   ، أنغزة، ما 15/9/2017 ،الشرق األوسط، لندن جاء في 

ييييا البياسيييا   ال  يييا  ر حيييرت، ماييييرة  ئلييي  أسييييا تااعييي  جمرييياجر ال سيييائي ال ييياد  افيييش ال يييففية 
 ال يياد ة عييا مؤسسييا  المج مييا الميياسي ااييأن ال سييية،  اع بيير  أن كييل مييا أثييير حمييل لغ ييا  كبيييرا .
 أعربيي  النياايية عييا تعا فيييا مييا الو ييا اإلسسيياسي  المر ييي لفييرت، مؤكيياة  فييي الو يي  ماتيي ، عليي  

 سالمة جميا اإلجراءا  ال اسوسية الم َ َاة اف يا.
 

 ات عاجلة لمنكوبي إعصار "إرما" في كوباعباس يعرض مساعد .8
 ئييي  مجلسييي  ، معز ييا  14/9/2017 مفمييود عبييا ، ال مييي  يةفلسيي ينالة  لالسييأبيير   ئييي   : ا  هللا

الا ليية  الييوز اء فييي جميو  يية كوبييا  ا  ي كاسيي ر    ز اسييفااا اإلع ييا  ئيرمييا،  الفيسيياسا  ال ييي 
 أصاب  أجزاء ما راا البلا ال ايش.

أحير  ي البر يية تسياما فلسي يا   يادتييا ميا كوبيا فيي ريا  ال ير   الع ييبة، م ياما  في عبيا  أكيا  
كميييا أعليييا عبيييا  فيييي البر يييية عيييا اسييي عااد د لييية  ال عيييازي لايييع  كوبيييا ال يييايش  لعيييائال  الثكلييي .

فلسيي يا،   فييش ئمياساتيييا فييي مجيياي ال ييوا ا  الكييوا ث  المعوسييا  ال بييية، ل  يياا  المسيياعاة اايييل 
 آثا  را  الكا ثة ال بيعية. عاجل لمواجية

 14/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 سبتمبر الجاري أيلول/  18وفد من حماس يتوجه إلى موسكو في  .9
حمييييا ، يييييو  ال مييييي ، أن  فيييياا  ياداييييا برئاسيييية موسيييي  أبييييو مييييرز  ، سييييي وج  فييييي  كاييييف  حركيييية

ة موسيييو، لبفيي  "آخيير المسيي جاا  السياسييية عليي  سييب مبر/ أيلييوي الجييا ي، ئليي  العاصييمة الر سييي18
 الساحة الفلس ينية".

  اي حسا  بيا ان، ال ييادي فيي الفركية: "سيي وج   فيا ميا حركية حميا  برئاسية موسي  أبيو ميرز  ، 
 ما الاير الجا ي". 18  يادا  أخرى، ئل  العاصمة الر سية موسيو في 
ييا  لمنا اية الو يا الفلسي يني   جيراءا  االحي الي  تااا بيا ان:" ريا  الز يا ة معيا لييا منيا ف يرة،  ت

 الم واصلة  ا الاع  الفلس يني".
 أ  ح ال يادي في حركة "حما " أس  سي   خالي الز ا ة منا اية "الو يا فيي   ياع غيزة،  الف يا  

  ياي بيا ان:" سيي   ال  ير  ئلي  كيل ميا امييا أن  المفر م عليي  للعيا  الفيادي عاير علي  ال يوالي".
   سيا ما خالي مو عيا كا لة كبرى في راا اإل ا ".ت ام  

 14/9/2017، فلسطين أون الين
 

 حال اقتضت الضرورةفي " 2: قد ننفذ عملية "كسر الصمت "الجهاد" .11
 اي ال يادي في حركة الجياد اإلسالمي خالا الب ش: ئن حرك    ا تلجأ ئل  خيا  ال  عيا ا حادي 

 .2014ر ال م ( ال ي سفاتيا حرك   منفردة في العا   ا االح الي، عل  غرا  عملية )كس
ييا أن سييار  ئليي  عملييية )كسيير ال ييم   (،   جيي  أن 2  يياي الييب ش لييي "دسيييا الييو ا": مييا الييوا د تمام 

يب   حا ر ا في المايا الفلس يني،  س  ما غير المميا أن يب   كيل شييء سياكنا  فيي   ياع غيزة، 
  يياع، لييالك الجييياد اإلسييالمي كمييا ايياد   سيياا  ا فييي تنفيييا  أن تب يي  ا مييو  مع ليية فييي السييفة  ال

عملية كسر ال م  ما االح الي، مميا أن تلجأ مرة أخرى ئل  االش باو في  ل ال ير   الرارنية، 
  راا ا مر ُت ا   ال يادة السياسية للفركة،  كالك  فش م  لبا  المرحلة.

 ن يميي م ا سية اغيزة، أكيا أن المسيؤ ي عيا  عا   ا حركة في السفة الغربيية،  اس فيام عملييا ال
ليي  فييي السييفة، ثيي  ا ميير الثيياسي رييو ال نسيييش  ملييك االا جيية ا  ليي ، رييو االحيي الي اليياي يواصييل تغو 
ا منييي، اليياي افسييب  "سييار  اايييل كبييير، فييي اس فييام مسيي وى الم ا ميية االسييفة الغربييية،  مسيي وى 

 ال ي تعيش المار ع الم ا   رناو". العمليا  العسير ة  ا االح الي لوجود االع  اال ،
 عا المواجية العسير ة ما االح الي اإلسرائيلي عل  الجبيا  الثالث "غيزة،  سيو  ا  لبنيان" أ  يح 
اليب ش أن توحييا الجبييا   يا ئسيرائيل، اف يش اإلسجيازا    غيير  واعيا االشي باو،  توحييا االشيي باو 
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يا، كميا أ يا، فيي فلسي يا اعني أصيفات الفيش العربيي  اإلسيالمي مع  ن االحي الي ا ليش علينيا النيا  مع 
  سو  ا  لبنان،  ح   االيما  العرا .

 أ ا : توحيا الجبيا  رو ماخل ح ي ي، لوحاة المعركة الياي اال يالي سييؤدي لو يوع خسيائر أكبير 
فيييي االحييي الي،  س ائجييييا السياسيييية علييي  المسييي و ا  المف يييل أكبييير، السييييما  أن االحييي الي ريييو عيييا  

 ،  سفا سنواصل العمل ما شركائنا في الم ا مة سواء  في سو  ا  لبنان  فلس يا.ا مة
 15/9/2017دنيا الوطن، غزة، 

 
 فتح إذا رأى الوسيط المصري ذلك حركةحماس: ال مانع للقاء  .11

أكا  حركة حما ، اس  ال ماسا لاييا لل ياء  فيارا الم واجيا فيي ال ياررة حالييا،  فيا حركية "في ح" : غزة
 ي ل خالي ساعا  ئل  رناو ئما ما ا تأ  ال يادة الم ر ة ملك.الاي س

  اي الم فاث ااس  الفركة عبا الل يف ال اسوع لي " ا  بر ": "سفا أباينا مر سة كبيرة في مو وع 
الم ييالفة الو نييية  حمييا  ت عامييل مييا الوسييا ة الم يير ة فييي ريياا المو ييوع،   ما مييا  أى الجاسيي  

 ة "ف ح" فان الفركة ال تماسا ملك" عل  حا تعبير .الم ري اع ا ل اء ما حرك
 أ ا : "الوسا ة ري م ولة بالك،  الجاس  الم ري   يا شيو ا فيي مو يوع الم يالفة  ميا ييرا  

 الجاس  الم ري سفا س عا   مع  امر سة عالية".
  تااا: "سفا س عا ن  ساع  جيود ال يادة الم ر ة ل ف يش الم الفة الفلس ينية".

د مييا  ييادة حركيية "فيي ح"  النييا  يا ااسييميا أكييا ا أن  فييارا فييي ال يياررة لييا يل  ييي  فييا حركيية  كييان عييا
"حميييا "  ان ل اءاتييي  سييي كون ميييا ال ييييادة الم ييير ة، ماييي ر يا ل ييياء حركييية "حميييا " ال زمييي  ا خييييرة 

 اار  ي  للفوا   في م ام يا حل اللجة اإلدا  ة اغزة.
 14/9/2017قدس برس، 

 
 وحي مشتهي ممثاًل لحماس في القاهرة لتسهيل االتصاالت الثنائيةر "العربي الجديد":  .12

ت ج  العال ا  بيا حركة حما  الفلس ينية  السل ا  الم ر ة ئل  تعز ز ال نسيش  تن يم  : ال اررة
ما خالي ئ ساي عسو ما المي   السياسيي للفركية لا امية فيي ال ياررة، علي  ميا يبيا . ف يا كايف  

ن  فييارا اليياي ي رأسيي   ئييي  المي يي  السياسييي، ئسييماعيل رنييية،  اليياي م يياد  مييا "حمييا " عييا أ
ييز   ال يياررة فيي الو يي  اليرارا، اتفييش ميا الجاسيي  الم يري عليي   جيود عسييو ميا المي يي  السياسييي 

 م ي  اال اررة ل نسيش االت اال  بيا الجاسبيا.
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را  ميا ريو حيادث  سف  الم اد  أن ايون االتفا  اامل  جيود مي ي  تمثييل  سيمي للفركية علي  غي
فييي اعييا العواصيي .  أشييا   ئليي  أن ا ميير اييأتي ف يي  ل سييييل ال واصييل بيييا "حمييا "  م يير فييي 
الو يي  الييرارا، عليي  صييعيا عيياد مييا الملفييا ، أرميييا الملييف ا منييي،  ملييف ا   يياع اإلسسيياسية فييي 

   اع غزة، ئ افة لملف الم الفة الااخلية،  ملف ا سرى اإلسرائيلييا لاى الفركة.
 كايييف  الم ييياد  عيييا أن الفركييية  شيييف  عسيييو المي ييي  السياسيييي،   حيييي ماييي يي، لل ييييا  بييييا  
الميمة، س را  لكوس  عل  عال ة ايافة الملفيا  البيا زة داخيل "حميا "،  كيالك لكوسي  م ربيا  للغااية ميا 
 ائيييا الفركييية فيييي غيييزة، افيييي  السييينوا ،  كيييالك ميييا "ك ائييي  ال سيييا "، الجنيييا  العسييييري ليييي"حما ". 

فيي  الم يياد  أن  أ  يياف  أن رييا  الو ييعية تع ييي  مر سيية فييي ال عامييل مييا الملييف ا منييي، كمييا  ج 
ينسيي  عسييو المي يي  السياسييي للفركيية، موسيي  أبييو مييرز  ، ئليي  ريياا الييا   الم علييش اال نسيييش مييا 

 ال اررة، في     الحش.
الياي سييز     عل  صعيا مليف الم يالفة الااخليية،  للي  الم ياد  ميا جيا ى ل ياء  فيا حركية في ح

ال اررة برئاسية مسيؤ ي مليف الم يالفة فيي السيل ة الفلسي ينية، عيزا  ا حميا.  أ  يف  أن اليرئي  
الفلس يني مفمود عبا  )أبو مازن(، أ سل راا الوفا ف   ليمسك االع ا ما من  فيا، خاصية  أسي  

 ال ير ا أن ا سر م ر في را  المعركة،  بال الي ئ  اء  ليا، افس  الم اد .
 أكا  الم اد  أس  "لو كان عبا  ير ا ال وصل لفيل فعليي، لجياء بنفسي ، ال سييما أن  فيا حميا   

في ال اررة، ا ود  زعي  الفركة )رنية(".  شاد  عل  أس  "ال توجا رناو سية جيادة ميا جاسي  عبيا  
ركية، إلتما  اتفا  م يالفة فيي الو ي  اليرارا، خاصية  أسي  ا اي  أي د   لل ييادي المف يوي ميا الف

 مفما دحالن، في   اع غزة".
 15/9/2017، لندن، العربي الجديد

 
 من قيادات حماس في القاهرة يلتقي عدداً  مشهراوي المصدر لـ"القدس":  .13

أفاد م ا  خاص "ال ا " د   كيو ، أن سيمير الماييرا ي ال ييادي  الرجيل الثياسي فيي تييا  : ال اررة
ا  يييو  ال ميييي  بز ييا ة لم يير ئ امييية  فييا المي ييي  ال يييادي المف ييوي ميييا حركيية فييي ح مفمييا دحييالن،  ييي

 السياسي لفركة حما  الم واجا حاليا اال اررة، حي  ال    ا يادا  الفركة.
 ئجيييراء يييرا  حميييا  بيييرفا  ئلييي  أشيييا اسييي   ئال بينميييا  فيييا الم يييا  اإلف يييا  عميييا دا  فيييي الل ييياء 
 ل اءا  مباشرة ما دحالن  ح ر الل اءا  ما مساعاا .

ال ي تفاث ليي"ال ا " رياا الييو ا  ياي ايأن العال ية بييا "حميا "  تييا  ال يياد المف يوي الم ا  الاي 
ما حركة ف ح مفما دحالن "تم ا  كثر ما عا   س ف، حي  باأ  را  العال ة منا ميا ا يرت ميا 
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حيا  ا  اعا  يادا  حما  بز ا ة ئل  د لة اإلما ا ،  ال  يوا  2012خمسة أعوا ،  تفاياا  في عا  
نيييا امفمييا دحييالن،  سيي ا عييا تلييك الز ييا ة تاييييل /لجنيية ال كافييل اإلج ميياعي/ ال ييي ت ييا  خيياما  حي

ئسساسية   غاثية للمف اجيا في   اع غزة.  ري لجنة تس  ش  يا    يادا  ما ف يائل فلسي ينية 
 م  لفة أرميا ما حما ".

حركية في ح مفميا دحيالن  عا  ناة ال واصيل الف ير ة ال يي سي كون بييا تييا  ال ييادي المف يوي ميا 
 "حما " في المس  بلا أكا  م اد  فلس ينية تفاث  ليي "ال يا " د   كيو ، صيفة ميا ساير الييو  
في اعا ال فف، ما أسييا سي كون بييا عسيو المي ي  السياسيي ليي"حما " ا سيير المفير    حيي 

 ما ي ا  بيا الا اع اليمن  لمفما دحالن، سمير المايرا ي.
 14/9/2017القدس، القدس، 

 
 عالقة حماس بمصر سيشهد خطوات قريبة فيبركة: تطور مهم علي  .14

كاييف ممثييل حركيية حمييا  فييي لبنييان علييي بركيية، عييا  جييود "ت ييو  مييي " فييي العال يية بيييا  : بييير  
 الفركة  ال اررة  س ايا  ر با  خ وا  عملية  ملك في  وء ز ا ة  يادة الفركة لل اررة حاليا .

مييا  رح يي   يييادة الفركيية إلسييياء االس سييا ،  سيي ل  ي بوفييا حركيية فيي ح  أكييا بركيية أن م يير اسيي مع  ل
 لالس ماع من ،  أخا جوات حوي ما  رح   حما .

غيييزة،  ع يييا اج مييياع موسيييا للف يييائل ا أ  يييح أن حرك ييي   رحييي  اسييي عاادرا حيييل اللجنييية الفيوميييية 
   ااا .افسو   ئي  السل ة مفمود عبا  ل اييل حيومة  حاة  تفايا مواعيا إلجراء االس

 لف  ئل  أس  ئما ما كان رناو جااة لاى ف ح، ف يا يني ا عيا الل ياءا  المرت بية جيا ي زمنيي ل ف ييش 
الم الفة  فش اتفا  ال اررة، حي  أن ال اررة جادة في ترتي  البي  الااخلي الفلسي يني، "  حميا " 

ة حميا  مياد ز ا تي  لل ياررة  أشيا  الي  أن  فيا  يياد  تف يش الوحياة الو نيية. االس سا جادة في ئسياء 
 ا ل  م ري، لما  ا ي رت  في الل اءا  الم بلة ما  فا ف ح س ائا.

 14/9/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 

 إال بعد االستجابة لشروط المقاومة األسرى  في صفقة تبادل الحديثلن يتم حماس:  .15
ا فييا الجاس  الم ري  رحوا علي  حرك ي  حما  أن عاة  سا ا  ام أكا م فاث ااس  حركة :غزة

 ت اا  معلوما  عا جنود االح الي الم   فيا م ابل اإلفرا  عا جثاميا الايااء الفلس ينييا.
  اي عبا الل يف ال اسوع لي " ا  بر " ئن "ا ش اء الم ر يا  رحوا في مرا  ساا ة م  ر  اإلفرا  

الجنيييود الم   فييييا،  ان  د الفركييية علييي  ريييا  عيييا جثييياميا الاييييااء م ابيييل ئع ييياء معلوميييا  عيييا 
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الوسا ا  كان أسي  بيا ميا االل يزا  ااير ء الم ا مية فيي أي صيف ة تبيادي،  ريي اإلفيرا  عيا ا سيرى 
( 2011الايا أ لش سراحي  في ئ ا  صف ة شالي  )صف ة تبادي ا سرى بيا حما   االحي الي عيا  

  ت  اع  الي  الح ا ما  بل  وا  االح الي".
اد عل  أس  "أي  سا ة اجي  أن تأخيا ااير ء الم ا مية  االحي الي افيي  رياا ا مير جيياا"،  تيااا  ش

الم فاث ااس  "حما " "لا ي   الفاي  فيي رياا المو يوع )صيف ة تبيادي( ئال اعيا االسي جااة لاير ء 
 الم ا مة".

 14/9/2017قدس برس، 
 

 ف مطلوبي مخيم عين الحلوةإنهاء ملفي  القوى الفلسطينية تستعجلالدولة اللبنانية  ":المستقبل" .16
أسييي  كيييان ُين  ييير ميييا اج مييياع ال يييوى  الف يييائل الفلسييي ينية الثالثييياء « المسييي  بل»علمييي  :  أفييي  سعيييي 

أن ا يير  ب رجميية اعييا رييا  انليييا   أن اع ييي  ييوءا  الفلسيي ينية فييي بييير   الما ييي فييي السييفا ة 
لعمليييا اعييا أن حيياد عيياد  م ييي  عيييا الفلييوةفييي  أخسيير أ ال  عليي  ا  ييل لبيياء لجنيية ملييف الم لييوبيا

  احيا أس يا  هللا(  تمي   ئسيالمية يوى  2تفيالف،  3من مية،  3أعسائيا ما ممثلي كافة ا فر ياء )
تسيييمية اعسيييي ، لكيييا  بفسييي  أ سييياء مايييا كة فيييي االج مييياع فييينن اعيييا ا  يييرا  اسييي ميل     يييا  

أسي  لي  يي   ح ي  انن تفاييا برسياما عميل ل سمية ممثلييا في اللجنة الماكو ة.  تسيف را  ا  ساء 
 صييالحيا  رييا  اللجنيية،  ال كيييف سييييون تعا ييييا مييا ريياا الملييف  ملييك ااس  ييا  اسيي كماي ال سييمية 

  تفايا انلية اال نسيش ما م ابرا  الجيش اللبناسي ل  ميا اللجنة ما مباشرة عمليا. 
اا  تفاييا برسياما عميل اللجنية  د اسية  بفس  ا  ساء سفسييا فينن ال يوى الفلسي ينية بياأ  تبفي  جيا

كل ال يا ا  الم وافرة إلسياء راا الملف  بما سيباأ االم لوبيا اللبناسييا أ  الفلس ينييا، أ  ااإلثنيا 
معا  اال وازي ؟.  بأاة  ر  ة سي   ملك انخراجي  أ  تسيلمي  أ  اللجيوء فيي اعيا حياال  الم ليوبيا 

 عملية تسلي  خالا السيا؟. البا ز ا ئل  عمل أمني عل  غرا 
 عل  في سيا  م  ل أاسا  أن ممثليا عا ال وى اإلسالمية في الم ي  ال  وا فعال  اعيا الم ليوبيا 
اللبنيياسييا البييا ز ا الم ييوا  ا داخييل عيييا الفلييوة  أبلغييور  صييراحة أن الم ييي  ليي  اعييا اسيي  يا تفمييل 

نية فييي خاسيية السييغ  عليي  رييؤالء تبعييا   جييودر  فييي ، ا ميير اليياي   ييع   اعييا م يياد  فلسيي ي
الم لوبيا  غيرر   بل باء ال نفيا الفعلي لما اتفش علي  ما ئسياء لياا الملف اأي شيل ميا ا شيياي 

 «!.اللي  ئسي  ا بلغ .. اللي  فاشيا» عل   اعاة 
سييي ينية أن  لبيييا  لبناسييييا   سيييميا  جايييياا  تبلغ ييي  ال يييوى الفل« المسييي  بل»االم ابيييل، أبلغييي  م ييياد  أمنيييية 

اسر  ة العمل سر عا  عل  ئسجاز لجنة الم لوبيا. أكا  الم اد  أن الا لية اللبناسيية تسي عجل مليف 
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الم لييوبيا أكثيير مييا غييير   سيي  ملييف خ ييير  عليي  أسييا  معالج يي  أ  عيياميا سيي  فاد  جييية  كيفييية 
ا ال  ير ا داخل تعا ي الا لة ما الو ا ا مني في الم ي   سيا تع بر أن ا اء الم لوبيا  ال سيم

الم ييي  اعنييي أن رنيياو  نابييل مو وتيية ال تييزاي تييياد أمييا الم ييي   ا مييا اللبنيياسي الييااخلي ئما ليي  تيي   
 المسا عة إلا اي مفعوليا أ  سزعيا انخراجيا ما الم ي .

 15/9/2017المستقبل، بيروت، 
 

 رحية مكشوفةالضفة واصفة ذلك بمسبومحاكمتهم  لكوادرهاتستنكر تلفيق التهم  "الجهاد" .17
اسيي نكر  حركيية الجييياد اإلسييالمي ئ يياا  مفيياك  السييل ة فييي  ا  هللا امفاكميية عيياد مييا : الييرأي –غييزة 

كواد رييا ب يميية "الماييا كة فييي ال ييوة ال نفياايية  المليايييا  المسييلفة ال ااعيية لجماعيية مف ييو ة"،  اصييفة 
 ملك امسرحية مياوفة.

فيي فلسي يا سسي نكر ريا   اإلسيالميحركية الجيياد    ال  الفركة في بيان صففي لييا الييو  "ئسنيا فيي
 اإلجراءا  البا لة ال ي ت  ا ما المفاك   ال اسون دايو ا لل سليل     اء االح الي".

 أ يياف  "ئسنييا سع بيير رييا  المفاكمييا  السياسييية ئمعييان فييي سياسييا  ال مييا  االح كييا  للع لييية ا منييية 
 أحا ا سبات لز ع االس سا  البغيا  ح اد  المر".ال ي ال ت بل الاراكة  الم الفة  ال ي كاس  

  الب  الفركة في بياسيا السل ة بو ف را  االع  اال  فو  ا  االفرا  عا كافية المع  لييا السياسيييا 
   فسا  المجاي الس مرا  المساعي  الجيود ل ف يش الوحاة   سياء االس سا .

  14/9/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 

 عملية كبيرة كانت ستقع في القدس إحباطاالحتالل يزعم  .18
أفييياد   سيييائل االعيييال  العبر ييية ايييأن  يييوا  االحييي الي اال عيييا ن ميييا جيييياز "الاييياااو" : ال يييا  المف لييية

 أحب وا   وع عملية كبيرة في ال ا  المف لة، مساء اليو  ال مي .
شييات م اسييي مييا سيييان حييي العيسييو ة  أ  ييح مو ييا "مفييزاو" العبييري، أن " ييوا  االحيي الي اع  ليي  

خ يي  ل نفيييا عملييية داخييل ماينيية ال ييا ،  تيي  اع  اليي   بييل تنفيييا  للعملييية  ف ييا  لمعلومييا  اسيي  با اتية 
  صل  للار ة اإلسرائيلية  الااااو".

 زعيي  المو ييا أن اع  يياي الاييات جيياء اعييا ميير   سيياعا  مييا البفيي   الم ييا دة، حييي  تيي  اع  اليي  فييي 
 أشا  ئل  أس  ت  س ل الاات لل ف يش، فيما ل  افاد "الااااو"  غربي ال ا  المف لة. "جبل ر  وفي "

 سوعية العملية ال ي كاس  الاات ينوي تنفيارا.
 14/9/2017، فلسطين أون الين
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 من ضحايا االنقسام 14لجنة المصالحة تعقد مهرجان صلح لـ .19
رجان صيلح   نيي  يما الم يالفة ع ا  لجنة الم الفة المج معية اعا ع ر ال مي ، مي: غزة

 ( في   اع غزة.2007-2006شيياا س  وا خالي أحااث ) 14الفلس ينية  ملك لي
 حسيييير الميرجييييان اليييياي ع ييييا فييييي  اعيييية  شيييياد الاييييوا  ييييادة مييييا م  لييييف الف ييييائل  ال ييييوى الو نييييية 

ليييك أليييف د بييياع  ئميييا اتي  م 50شيييييا ا يمييية  14 اإلسيييالمية، حيييي  جيييرى تسيييلي  عوائيييل الاييييااء اليييي
ا  جبر ا للسر  الاي لفش بي .ئ  س اف ا  تعو س 

 بياأ  لجنيية الم يالفة المج معييية فيي المرحليية الثاسيية ل عييو ا  يفااا االس سييا ،  ت سيما تعييو ا 
ا ما مفاف ا  ال  اع كافة. 50  ش   

مييا جاسبيي  أل يي  ساصيير دغمييش كلميية لجنيية الم ييالفة المج معييية، أكييا فييييا عليي  االل ييزا  اال فارمييا  
ا علي  اتفييا   ال يي جير  اال يياررة ال يي تعييي  حرصيا  تنفيييا الايش ال ياص االم ييالفة المج معيية بنيياء 

 في سيااة الففل ت  تو يا صيوو الم الفة ما  ر   كالء الا  في جو ميؤثر  .2011ال اررة عا  
 اعي  أصالة الاع  الفلس يني   جول  .

 14/9/2017، فلسطين أون الين
 

 للمقاومة بغزة نفقينيار شهيدان قساميان إثر انه .21
اس اييا ييو  ال مييي  مجارياان مييا ك ائي  الاييييا عيز الييايا ال سيا ، ئثيير اسيييا  سف يييا للم ا مية فييي 

 سعي  ك ائي  ال سيا  فيي بياسييا العسييري الايييا ال سيامي / خلييل  من   يا م  لف يا ما   اع غزة.
ي  أعلن  الك ائ  ا ت اء ال سامي عاما ما حي الاي    وان اغزة،  مساء ال م 32ااس  الاميا ي 

 عاما ما بني سييال شر  خاسيوس  جنوت ال  اع. 22يوسف صبري أبو عابا 
 15/9/2017وكالة شهاب لألنباء، غزة، 

 
 والدول العربية "إسرائيل"عالقات جديدة بين  أوجد   المتطرفتهديد إرهاب اإلسالم : نتنياهو .21

لوز اء اإلسرائيلي بنياميا س نيارو، مساء أم ، الرئي  ال     ئي  ا: ال ا /عبا الر    أ سا  ء
الكولومبي، خوان ماسو ل سن و ، في العاصمة الكولومبية، بوغوتا، مف    الثاسية في جول   في 

 أمر يا الالتينية. 
  اي مي    ئي  الوز اء اإلسرائيلي في ت ر ح مي وت أ سل سس ة من  لوكالة ا سا وي:" ع ا 

س نيارو  الرئي  الكولومبي في مس يل الز ا ة ل اء منفردا، ث  ع ا  جلسة موسعة  ئي  الوز اء 
 شا و فييا  ز اء ال ا جية  الافاع  الز اعة الكولومبييا". 
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 أ ا :" تنا ي الل اء تعميش ال عا ن بيا البلايا في مجاال  ال كنولوجيا  الز اعة  الميا   اإلبااع 
سبة،  من وما  االت اي  المعلوما   أس مة ال في  عا اعا(  حمااة السايبر )الابيا  المفو 

 مجاال  أخرى".  أشا  ئل  أن س نيارو  الرئي  الكولومبي اتف ا عل  ئ ساي اعثة كولومبية م   ة 
 في مجاي السايبر لل ا    في ئسرائيل. 

ف الباسيفيك"، ئل  أن ئسرائيل ت م ا ا فة مرا   في "تفال اإلسرائيلي لف  مي    ئي  الوز اء 
الاي اامل كل ما كولومبيا  الميسيك  بير   تايلي،  رو عبا ة عا من مة ا   اداة تايل ثاما 

 ا   اد حجما في العال ".
   اي:" را  أسوا  عمال ة   سرائيل تع ز  تعميش تعا سيا اال   ادي ما تلك الا ي". 

 عا خالي الل اء عل  ماكرة تفارما  في  أشا  مي    ئي  الوز اء اإلسرائيلي ئل  أن الجاسبيا "  
مجاي العلو  تسع  ئل  تعز ز البف  العلمي الما رو للبلايا  عل  اتفا ية في مجاي السياحة تسع  

 ئل  توسيا حج  السياحة بيا البلايا  ال عا ن بينيما في راا المجاي". 
   الم  ر ". كما ت ر  س نيارو ئل  الفاي  عما  صف  اال  ر الاي امثل  "اإلسال

  اي:" تزامنا ما الفرص الع يمة ال ي تجل  أمامنا تبلو  أاسا تيايا كبير  رو لي  تيايا اإل رات 
الاي تغلب  علي  كولومبيا ففس  بل راا رو أاسا تيايا اإل رات الاي اما س  اإلسال  الم  ر  

 يما داعش  الثاسي رو ئيران".  رو اسرت أ ال المسلميا ث  سائر العال ،  لياا اإل رات م اعان: أ ل
عال ا  جاياة بيا ئسرائيل  الا ي العربية ال ي ل  تعا تع بر ئسرائيل  أ جاَ  أ ا :" راا ال يايا 

عا ا بل حليفا حيو ا ليا،  ا تلك ال وى ال ي تسع  ئل  ئعادة البار ة ما مس  بل اارر ئل  مام 
   كل ميان اما في مو ئل  أمر يا الالتينية".  أكمل:" ئيران ترسل أم عيا اإل رابية ئل  حاي". 

 تااا  ئي  الوز اء اإلسرائيلي:" سؤما اأس  اج  عل  كل الا ي أن ت وحا، كما ت عا ن ئسرائيل ما 
 الا ي العربية، بيا  منا تماد العا ان  اإل رات اإليراسييا ئل   ا ا  أخرى".

 14/9/2017 ، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ى إلى تعديل قانوني يخوله اتخاذ قرار الحربنتنياهو يسع .22

أعلا مي    ئي  الفيومة اإلسرائيلية، بنياميا س نيارو،   ز رة ال ساء، أييلي  : بالي  ارر
شاكيا، مساء اليو  ال مي ، عا توز ا ماكرة  اسون ا وي  ئي  الفيومة ااإلعالن عا شا حرت 

الفاجة ئل  م اد ة مسب ة للفيومة  بفسو  أ  عملية عسير ة اميا أن ت ود ئل  حرت ما د ن 
 س ف الوز اء ا عساء في المجل  الوزا ي الم غر للاؤ ن السياسية  ا منية )الكابيني (.
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 كان الكابيني  صاد  عل  راا ال عايل ال اسوسي، الاي اسمح للفيومة ب  و ل الكابيني  مسب ا، 
 ة أ  حرت،  ملك بزع  منا تسر با . في باااة  الاة الفيومة، ااا عملية عسير ة كبير 

  ف ا لماكرة ال اسون، فنن ال را  ااا حرت أ  عملية عسير ة كبيرة اميا أن ت فوي ئل  حرت 
سييون اأياي الكابيني .  تسيف ماكرة ال اسون أن اإلعالن عا شا عمل عسيري ما راا ال بيل 

 لاي ُي  ا في  مثل راا ال را .ي  ل  حسو  س ف أعساء الكابيني  عل  ا  ل في االج ماع ا
ئ افة ئل  ملك، فنن الفيومة م ولة، اموج  ا  را   ئي  الفيومة، أن تسيف  ز اء ئل  عسو ة 
الكابيني ، شر  ة أال يز ا عاد أعسائ  عا س ف عاد  ز اء الفيومة.  زعم  ماكرة ال اسون أن 

في أرمي    اسعياسات  المف ملة، سي  ا  راا ال عايل "سيسما أن  را ا كياا،  الاي ال ينبغي ال وسا
 اال اييلة المالئمة".

 14/9/2017، 48عرب 

 
 وزير إسرائيلي يحذر من فوضى عارمة بعد عهد أبو مازن  .23

حا   ز ر السياحة اإلسرائيلي، زئيف أيلكيا، الم رت ما  ئي  الفيومة بنياميا س نيارو،  تل أبي :
فلس ينية، اعاما اغي  الرئي  مفمود عبا  )أبو ما خ ر اس اا  فو   عا مة في السل ة ال

 مازن(.  أشا  ئل  أن ئسرائيل ل  تس عا اعا لمواجية حالة كيا .
ال شك لايَّ »  اي ئلكيا، ئن الفو   س ات في المنا ش الفلس ينية اعا  حيل أبو مازن.  أ ا : 

فاياا  داخل حركة ف ح. في أن أبو مازن  َ ل  أسي  السياسة الفلس ينية اايل كامل  م لش،  ت
اميننا ال وي ئس  في عيا ااسر عرفا  ساد  حر ا  سياسية أكثر مما رو علي  الفاي في عيا أبو 

 «.مازن، لالك سييون لغيات أبو مازن تااعيا  كثيرة
 تنا ي ئلكيا في خ اا  مرحلة ما اعا أبو مازن، ال ي  اي ئسيا س فل عاجال  أ  آجال ، مفسال  أن 

ال ، ماعيا  أن السل ة الفلس ينية س عجز عا اس  ات خليفة  بو مازن اايل من  ،  ن ايون عاج
أبو مازن ألغ  كل آليا  ات ام ال را   حس  ا مو ،  رو ا مر الاي ساعا  عل  الب اء في »

ل  اف ل أبو مازن عل  جائزة سوبل للسال  ال ي كان اس ف يا » تااا: «. السل ة   وي ف رة ممينة
عال ،  ملك اسب  تفايا را  الجائزة  ت سيميا عل  ثالثة.   ن ال يا  كان بين   بيا شمعون ف

بير   أصبف  فرص  في الف وي عل  الجائزة صفرا . لكا أبو مازن الوحيا الاي سيف فظ 
ي اتفا ية أ سلو ئل  شيء ح ي ي،  الثاسي  ا ف يا أ  ت نيفيا ح ي ييا، ا  ي: أس  الرجل الاي حوَّ

  اي ئلكيا ئن أبو مازن سي رو خلف  «. أس  الرجل الاي دفا راا االتفا  خالي السنوا  ا خيرة
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 لة ف   ي اكر ن كيف »من ومة سياسية فو و ة، م يما ئاا  بافا أ سلو عا معرفة  سبش ئصرا : 
 «.رم  أبو مازن في أمن ااسر عرفا   دفع  سفو السير في را  العملية،  رو انن ما سيافنيا

 حا  الوز ر اإلسرائيلي ما أن حيوم   غير جارزة لل عامل ما مرحلة ما اعا أبو مازن.   اي ئن 
ال فااا  الم و عة إلسرائيل في المجاي ا مني، سواء الم مثلة االو و  في مواجية ال وا  المن مة »

يا، حي  ال ااعة للسل ة، ئ افة لمواجية  وا  تن ي  ف ح س ايل معسلة ا ع  ال عامل مع
سيس أجر كل  ائا جياز أ  صاح  ثر ة مجموعة مسلفة تعمل ل الف ، بيا  السي رة عل  

 «.السل ة أ  عل  من  ة معينة  بياا س فل الفو   الااملة
 15/9/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 48 الـ ليبرمان يخطط لفرض التجنيد اإلجباري على فلسطينيي .24

ائيلي، أفيغا   ليبرمان، أم ، أس  ينوي العمل عل  سا  اسون أعلا  ز ر الافاع اإلسر  تل أبي :
افرم ال امة اإلجبا  ة عل  كل موا ا ئسرائيلي يبلم الثامنة عارة ما العمر، اما في ملك 

 .48الابات العرت ما فلس ينيي 
سوسا  جاء ت ر ح ليبرمان، تع يبا عل   را  المفيمة العليا في ئسرائيل، الاي ألغ  أ ي ما أم ،  ا

اعفي الابات الييودي الم ايا ما ال امة العسير ة. ف ا أدى ال را  ئل  أزمة شاياة في االئ ال  
الفاك ،  راد الم اينون ااالسسفات ما االئ ال    س اء حيومة بنياميا س نيارو، فيما لو سفا  را  

  واسيا. المفيمة.   البوا اسا  اسون جايا ا يا صالحيا  المفيمة   منعيا ما ئلغاء
 15/9/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 بينيت وشاكيد يحاوالن تقييد المحكمة العليا .25

افا ي  ز ر ال ربية  ال علي ، سف الي بيني ،   ز رة ال ساء، أييلي  شاكيا )البي  :  امي حيا 
اسيا الييودي(، سا  اسون ا يا المفيمة العليا   منعيا ما ئلغاء ال واسيا، لي مينوا ما سا ال و 

 الم  رفة  ال ي ت ا  جميو  ساخبيي  ف    الفيلولة د ن ئلغائيا.
ا  اسوسي ا ييا  ئل  ئكماي دس و ي"،  في مركز   اسون أسا  ي يح   أعلا االثنان أسيما "  عا برسامج 
للكنيس  سا  اسون ألغ   المفيمة العليا،  الم اد ة عل  خ ة البي  الييودي ت علش افزت 

 اي زعيم ، موشي  كفلون، في السابش ئس  لا اسمح االم  االمفيمة العليا  "كوالسو"، الاي
  صالحياتيا.
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 ك   الوز ران ما البي  الييودي في تفسير ا  را  ال اسون أن "البرساما اامل الف رتيا النا   يا 
 في الاس و  اإلسرائيلي،  اسون أسا  ال ومية، الاي اايل ال ي  الاس و  ة،  رو في ال ر ش
للم اد ة علي ،   اسون أسا  ال ار ا، الاي سييمل الجزء الم علش االن ا  في الاس و  اإلسرائيلي، 

  سيسا  ئل   واسيا أسا : الكنيس ، الفيومة  ال ساء".
 14/9/2017، 48عرب 

 
 "حزب هللا"يديعوت: الجيش يسعى لزيادة العمليات الخاصة ضد حماس و .26

اع ز   اإلسرائيليصفيفة يااعو  أحر سو  العبر ة اأن الجيش أفاد  : ترجمة مؤما م ااد -شيات 
ال ل  ما ال يادة السياسة السما  ل  بز ادة العمليا  ال اصة  االس راتيجية ال ي تيا  ئل  منا 

 تعا    وة حما   حزت هللا ل عز ز عامل الردع.
إلحباء تعا    وى    ال  ال فيفة: ئن الجيش عمل عل  ماا  سنوا  ا ر  تاغيلية عاياة تيا 

اليجما  عل  موا ا رامة ل لك المن ما   العمل االس  با ي  ال ر   منيا كانحما   حزت هللا 
 اال   اداة  السياسية ااإل افة لبعا ال عا ن اإل ليمي الا لي.

  فش ال فيفة، الجيش اإلسرائيلي ال اع بر ح وي حزت هللا عل  را  ال وا    ااس  أصبح ام لك 
 ا  جوداا ليا  لكا اال أكيا اعر  اأسيا تيايا اس راتيجي شايا.تيايا

 14/9/2017لألنباء، وكالة شهاب 
 

 خطة إسرائيلية لزيادة أعداد الجنود في الوحدات القتالية .27
  ا  ئي  أ كان الجيش اإلسرائيلي غادي آيزسكو  خ ة جاياة ل  اا  حوافز جاياة : تل أبي 

للوحاا  ال  الية، اعا ال راجا الاي سجل في السنوا  الثالثة  للجنود ل اجيعي  عل  االسسما 
 بفس  صفيفة "يااعو  أحرسو " العبر ة في عادرا ال اد   ا خيرة اأعااد المنسميا ئلييا.

 .2018اليو ، فنن الجيش اس عا ل  اا  را  الفوافز ما باااة عا  
تليا مثل لواء جوالسي للف وي عل  تلك  أشا  ئل  أن را  الفوافز س س يا  اا سا  الجنود الم ا

الفوافز  المزااا ما خالي  فا   اتبي   ت اا  مزااا ش  ية ما خالي منفي  ا ا ا  لاراء 
المعاا  الا  ية اأسعا  من فسة جاا،  السما  لي  االسفر ئل  منا ش سياحية ااس مرا ،  تعل  

 .سيا ة السيا ا   د اسة البيالو     غيررا ما المزااا
 14/9/2017، القدس، القدس
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 تختتم مناوراتها وتهدد لبنان بإعادته إلى العهد الحجري  "إسرائيل" .28
أسي   يادة الجبية الامالية في الجيش اإلسرائيلي أم  منا  تيا الكبرى : أسعا تلفمي –الناصرة 

ياا  ، ب يا«ئخساع الفزت»تف  عنوان « حزت هللا»يوما   حاك  حربا  عل   11ال ي تواصل  
جاياة  جييا را  المرة ئل  لبنان سائ   ئي  رياة أ كان الجيش ساا ا   ز ر البناء يوآ  غالن  

في حاي أخ أ حزت هللا  باد  ئل  حرت  ا ئسرائيل، فنن لبنان سيعود ئل  الع ر »ئس  ا ول  
 «.الفجري 

أس  اس عا لكل ت و ،  أ ا  في حاي  ئماعي أن المنا  ة الكبرى ال ي أجرارا الجيش جاء  ل أكيا 
 «.  أي  عا كث  اعا را  ال ا  با ،  أس  يا أن أشيا اال  ا  الفاصل في ال ا  با »  

س  لف عا سائر العال  اأن لاينا عا ا  اس ثنائيا ، ئم ال توجا في العال  جيا  أ  من ما  » تااا: 
وا  ما بة  خبيرة في الم  ئ رابية تم لك أكثر ما ماة ألف صا  خ كما املك حزت هللا،  لاا   

 الما أن ا مو  م عل ة بنا،  في حاي أ ا  حزت هللا »،   «االماسييا،  راا ما ا لش  ا عا  اس ثنائيا  
 «.افا ما ئيران أ  الع با ا  أخرى عل  حرت  اسا، فنسنا سنعيا لبنان ئل  الع ر الفجري 

 15/9/2017الحياة، لندن، 
 

 ويسري يدعم االستثمار في إيرانباراك يقدم االستشارة لبنك س .29
كاف  م اد  في ئسرائيل، أم ، أن  ئي  حيوم يا   ز ر أمنيا «: ال ا  العربي» -الناصرة 

 ا سبش اعمل في ت اا  اس اا ة لم ر  سو سري ياع  ال جا ة  االس ثما  في ئيران. 
 2013في ما  / آما   ئن ئييود اا او عاد منا ت اعا ما السياسة،»اسرائيل ريو  »  ال  صفيفة 

ئل  ال  اع ال اص،  عزز ساا   ال جا ي في مجموعة  اسعة ما المجاال ، اما في ملك 
 حوالي، اعا 2013االس اا ا  االس راتيجية للاركا  العالمية الكبيرة.  تنو  أس  في يوليو/ تموز 

جوليو  »سو سري الكبير أ بعة أشير ما ترو الفياة السياسية، باأ اا او ب  اا  الماو ة للبنك ال
 كمس اا  كبير للماير العا  للبنك بو    كوال دي. Julius Bar« اا 

 15/9/2017القدس العربي، لندن، 
 

 الماضي أغسطسآب/  خاللامرأة  16طفاًل و 130بينهم  فلسطينياً  522االحتالل يعتقل  .31
 16 فال ،   130ما بيني   فلس ينيا ، 522 صا  مؤسسا  ح و ية فلس ينية اع  اي  وا  االح الي 

 آت الما ي.امرأة، في ا  ا ي الفلس ينية المف لة، خالي شير أغس  /
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مؤسسة »،  «مركز الميزان لف و  اإلسسان»،  «سادي ا سير الفلس يني» أ  ح ت ر ر صاد  عا 
، أن سل ا  «رياة شؤ ن ا سرى  المفر  ا»،  «ح و  اإلسسان»،  «السمير لرعااة ا سير

ما مفاف ة  ا  هللا،  50ما مفاف ة ال ليل،   70فلس ينيا  ما ال ا ،   194ح الي اع  ل  اال
ما مفاف ة  27في مفاف ة جنيا،   33في مفاف ة بي  لف ،   38في مفاف ة سابل ،   45 

ما  7ما أ  فا،   11ما سلفي ،   19فلس ينيا ،   24 ولكر ،  كان عاد المع  ليا في  ل يلية 
 ما غزة. 4 وبا ،  

 15/9/2017الخليج، الشارقة، 
 

 عنه بشروط مقيدة اإلفراجمحامي رائد صالح لـ "شهاب": الشيخ يرفض مبدأ  .31
عن  اار ء م ياة ما  اإلفرا  اي مفامي الاي   ائا صال  عمر خمااسي ئن الاي  يرفا مباأ 

 ل  اء اجميو  .اال أ عا بي    ت ييا حرك    منا ما ال فاث لاعال   أ  ئاعادحب  منزلي 
 أ ا  خمااسي في ت ر ح لوكالة شيات أن الاي  لا ا سا  العي  االح الي، مفسال الب اء 

 عن . اإلفرا في السجا عل  فرم شر ء م ابل 
 أشا  ئل  أن الاي  صال  أكا ل  في الز ا ة ا خيرة  بل يوميا أن  ر   االع  اي ما زال  

العزي االسفرادي لماة شير  ابل لل جايا، كما ت  تفايا جلسة صعبة  ميينة، مسيفا أس  ت  تمايا 
 .24/9/2017لالس ماع لالئفة االتيا  في الملف ا سا  أما   ا ي مفيمة ال لح في حيفا يو  

 14/9/2017لألنباء، غزة،  شهاب وكالة
 

 فلسطينيو الداخل: لن نكون مرتزقة في جيش االحتالل .32
 فسي  ل  ر فا   ز ر جيش االح الي "أفيغا   ليبرمان"،  1948 أكا فلس ينيو الااخل المف ل عا 

عام ا(، اما في ملك 18لزامي االجيش، لكل شات يبلم )ئال ي أعلا فييا أس  ينوي دفا  اسون تجنيا 
 الفلس ينييا  الم اينيا الييود.

ا عس    شاد  ئي  المجل  اإل ليمي لل رى العربية غير المع ر  بيا في الن   المف ل، ع ية
ا في يل  ر فا  ليبرمان،  معا   ي  لكل أشياي ال جن 48 فا فلس ينيي الااخل المف ل عا  

 . جيش االح الي
 أ ا  ا عس  في ت ر فا  صففية أس  ال اع ل أن سنس  ئل  جيش ا  ل أبناء شعبنا في السفة 

ا جزء ما شعبنا الفلس يني  غزة  ال ا ،  الفرت  ال راع ال زاي دائر ا بيا شعبنا  االح الي، فنف
 .  لسنا جزء ما االح الي الاي افا ت شعبنا في كل ميان"
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 اع بر أن ئعالن ليبرمان مس يجا  غير مع وي، حي  ي زاما راا اإلعالن في الو   الاي ت اد  
في  د لة االح الي ا  ا ي العربية في الااخل  تيا  البيو  العربية،  ت عامل معنا ا و ة غير 

 اسية".ئسس
با     اي العسو العربي السابش في الكنيس    ئي  الفزت الاام را ي العربي  ل  ال اسا ئن 
سية ليبرمان ئجبا  الابات العربي في الااخل عل  االس راء االجيش ااير ئل  أن االح الي ال اي في 

 يي ، ل الح ام اد ة ا  ا ي،  ترحيل سيان ال رى العربية غير المع ر  بيا عا  رار   أ ا
ئ امة مس و نا  ييوداة فييا،   سما ير ا م اد ة رو  نا الفلس ينية،  تفو لنا ئل  أداة  مرتز ة في 

 جيا .
 14/9/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 وحدة استيطانية جديدة وسط الضفة 650وضع حجر األساس لبناء  .33

كاف  م اد  ئعالمية عبر ة، الن ات عا   ا السل ا  اإلسرائيلية لفجر ا سا  لبناء : الناصرة
ماا  الوحاا  االس ي اسية الجاياة في مس و نة "بي  أ   " شماي غرت  ا  هللا شماي ال ا  

 المف لة.
 مكر  شبية "كان" اإلخبا  ة العبر ة، أن  ز ر اإلسيان اإلسرائيلي يوآ  غاالس  شا و مساء 

  حاة في مس و نة "بي  أ   ". 650في مراس    ا حجر ا سا  لبناء  ال مي 
 حاة سينية اس ي اسية في را   1100ااا  ئل  أن الفيومة اإلسرائيلية كاس   ا صاد   عل  ئ امة 

 المس و نة بزع  أسيا باأ  تس     العايا ما ا ز ا  الاااة الييوداة.
 14/9/2017قدس برس، 

 
 القدس يعتدون على المطران عطا هللا حنا مستوطنون في .34

تعرم م ران الر   ا  ثومك ، ع ا هللا حنا، الع ااء جساي ما  ر  مجموعة ما  تل أبي :
المس و نيا الييود في ال ا .   ا   ا االع ااء بينما كان الم ران اسير ما دير حب  المسيح 

ماينة الم اسة. ف  ا  من  شبان الماا   الاينية ااتجا   ر ش انال ، اعا اس  باي  فا أس رالي زا  ال
ئال أن ال فا  الابات الم اسييا حوي ، الييوداة  راجمو  اا ياي،  ب  وا علي ،   احوا اا موس 

 الم ران ع ا هللا، حاي د ن حا ث أمى ل .
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ا  ما ئل  ئاعاد الم ران عا ال ا   البالد.   نا   ما   « اسرائيل ريو » دع  صفيفة اليميا 
سلسلة اع ااءا  ي عرم ليا العايا ما  جاي الايا المسيفييا في ال ا  الار ية ما  ر  

 المس و نيا.
سؤكا ما أكاسا  مرا ا  تكرا ا، اأن أي  غوء ئسرائيلية »  ا أصا  الم ران حنا بياسا جاء في : 

ع،  أسنا ئم سرفا راا اس  با  ة لا تؤثر عل  سيادة الم ران، مي الموا ف الثاب ة ال ي ال ت زعز 
ال فر ا الاي سع بر  ت ا ال عل  ش  ية دينية ليا مياس يا في ماينة ال ا ، فنسنا سع بر أن 
ال يايا اناعاد  عا الماينة الم اسة، )عل  أس ( مؤشر خ ير راد  ئل  ئسيا  ا صوا  الو نية 

ا ما العا  اإلسرائيلي( -لااااوفي الماينة الم اسة،   ؤكا اسزعا  ا جيزة الااااكية )سسبة ئل  ا
 عمالئيا  مرتز  يا، ما ا صوا  المسيفية الفلس ينية الو نية المناداة االعاالة  الفر ة  الكرامة 

 «.لاعبنا الفلس يني
 15/9/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 تشديد األمن في مخيم عين الحلوة .35

ينيا  ين مي ل ن يما  ئ رابية، في حيا سلم  بير  : أ  ف  الماير ة العامة لألما العا  أم ، فلس 
ال وى ا منية الفلس ينية م لوبا  للسل ا  اللبناسية، في موازاة تاايا اإلجراءا  ا منية عل  مااخل 

 م ي  عيا الفلوة لالجايا الفلس ينييا في صياا في جنوت لبنان.
  عبر تف يش الااخليا ئلي   سفا الجيش اللبناسي أم  ئجراءا  أمنية ماادة عل  مااخل الم ي

 الرسمية اللبناسية.« الوكالة الو نية لاعال » ال ا جيا من ، افس  ما أفاد  
 بال زاما ما خ ة جاياة ي   العمل عل  اس فااث آليا  ت بي ية ليا ما خالي تاييل مجموعة 

ما ركة في م ي  لجان، إلسياء ملف الجماعا  الم  رفة  الم لوبيا داخل الم ي ، سلم  ال وة ال
عيا الفلوة الم لوت الفلس يني ع.  لم ابرا  الجيش اللبناسي  ملك عنا الفاجز العسيري  رت 

 مس اف  صياا الفيومي بيا  تسو ة ملف  ا مني.
 15/9/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 األسير الجريح الطفل هيثم جرادات في وضع صحي خطير جداً  .36

 ن ا سرى  المفر  ا كر   عجوة،  الاي أسي  ز ا ت  اعا  ير يو  أفاد مفامي رياة شؤ  : ا  هللا
عاما( ما بلاة سعير  ساء ال ليل،  الاي ير ا  14ال مي ، لألسير الجر ح ال فل ريث  جرادا  )
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حاليا في مس اف  "شعا ي ت يا "، اأن حال   خ يرة جاا، حي  خسا لعملية جراحية  ت   ت 
 جزء ما أمعائ .

 رت مس و نة  ا  بعاءبرصاص جيش االح الي يو   أصي ال فل جردا  كان أن  ئل ااا  
 . "كر ا  أ با" شر  ال ليل بزع  مفا ل   تنفيا عملية  عا

 14/9/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 قلق من عمليات ضم إسرائيلية واسعة لمناطق فلسطينية .37
في مفاف ة  ا  هللا  س  السفة الغربية  بل  فوجئ أرالي أ با  رى فلس ينية: مفما يوس  - ا  هللا 

في جيش االح الي « اإلدا ة الماسية»أاا  ا را  ئسرائيلي ا سي بن ل معامالتي  ما م ر ما اسم  
 اإلسرائيلي في من  ة  ا  هللا، ئل  م ر اإلدا ة الماسية في  احية الرا  في مفاف ة ال ا .

ة، مثل ال  ا  ح  الب ا ا   غيررا، لسيان  رى  بلاا   أثا   را  السل ا  س ل المعامال  الرسمي
بي  ل يا  بي  سيرا  خربثا الم با   بي  سوبا ما مفاف ة  ا  هللا، ئل  ماير ا  اال تباء في 

 ا ح أن » واحي ماينة ال ا ،  ل ا  فلس ينيا .   ال  مفافظ  ا  هللا  البيرة الاك و ة ليل  غنا : 
 أ اف  «. ا جاياة عل  ا  م الفلس ينية المف لة  غرام سياسيةاالح الي افا ي فرم   ائ

 .  فاالياأن السل ة الفلس ينية س عمل، اال عا ن ما الموا نيا، عل  مواجية را  الم   ا  
  اي  ئي  مجل   ر ي خربثا الم با  مفما خسر ئن ال را  اإلسرائيلي ييا  ئل  ت سي  ال رى 

 ليا عا مفي يا، مايرا  ئل  انثا  االج ماعية  اال   اداة  المنا ش عا اعسيا اعسا   ف
اس وج  ال را  عل  السيان   ا » السياسية  الز اعية ال  يرة ال ي ا لفيا عل  المن  ة.  أ ا : 

 «.عارا  الكيلوم را  ما أجل معاملة  سمية
فعاليا  شعبية في     سا ة اإلعااد عل  المس وى الاعبي، باأ  المؤسسا  الاعبية في ال ليل 

  ل  البلاة ال اامة لمواجية ال را  اإلسرائيلي. 
 15/9/2017الحياة، لندن، 

 
 يتعّرضون للضرب "عتصيون "أربعة معتقلين في : نادي األسير .38

تعر  وا للسرت « ع  يون »أفاد سادي ا سير الفلس يني أن أ بعة مع  ليا في مع  ل :  ا  هللا
أيلوي/ سب مبر الجا ي.  12ح الي اإلسرائيلي لي  ما منازلي  ب ا    خالي عمليا  اع  اي جنود اال

 أ  ف  مفامية سادي ا سير جاكليا فرا جة خالي توثي يا لايادا  ا سرى، أن جنود االح الي 
عاما  ما بلاة بي  أم ر  ساء ال ليل، االسرت  27اع ا ا عل  المع  ل يوسف مفما الزعا يش 



 
 
 
 

 

 25 ص             4403 العدد:             9/15/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

جسا ، ال سيما الب ا  المعاة  ال ير ااس  اا  البناد   ا ياي  ا  جل،  المبر  عل  م  لف أسفاء
  ملك أما  مرأى عائل  ، كما  اع ا  عل  أحا أش ائ .

تزاي  ا فة عل  جسا ، ئم أس  ال  ما أشا   ع   ز ا تيا لألسير ئل  أن عالما  السرت 
ل  ُا ا  ل  العال  منا اع  ال . كما اس  يا الو و  عل   امي    عاسي ما صعوبة في الكال ، فيما 

عاما  ما ال ليل،  32سجل  المفامية اع ااء جنود االح الي عل  المع  ل جالي جماي ال مو  
االسرت المبر  اأع ات البناد ،  ملك اعا تف يش منزل   تف ي  الزجا  ما أد ى ئل  ئصااة  ام  

عاما  ما بلاة بي   19ومفما من و  ثواب ة  عاما   19ا .  أ اف  أن المع  ليا براء سبيل ثواب ة 
 فجا   ساء بي  لف  تعر ا أاسا  للسرت خالي اع  اليما.

 15/9/2017القدس العربي، لندن، 
  

 بشبهة االنتماء لتنظيم "شباب األقصى" اً مقدسيتعتقل شرطة االحتالل  .39
البلاة ال اامة، اابية اع  ل  شر ة االح الي اإلسرائيلي، ال مي ، م اسيا ما سيان : مفما  تا

 االس ماء ئل  ما أسم   "تن ي  شبات ا    ".
 حس  بيان الار ة، ف ا ت  اع  اي الاات الم اسي بزع  أس   يادي في حركة  تن ي  "شبات 

 ا    "،  الاي ت  ال ف يش مع  ااالس ماء ئل  تن ي   صف   اأس  "غير  اسوسي    رابي".
اسي سفا أعماي أسم يا "ئخالي االن ا  في المسجا ا     خالي دع  الار ة أن الاات الم ا  

 العا  الما ي،   فا مناو ا  دع   تأييا ل ن يم  عبر شبية اإلس رس   موا ا ال واصل االج ماعي".
 في سيا  م  ل، مكر  الار ة أسيا اع  اي ما بية م اسية ما سيان بلاة ال و ،  ال  ئسيا 

 "، ال ي ت  ح ررا مؤخرا،  أخسع يا لل ف ي ا  في ما  ال سية."ساش ة في حركة المراا ا 
 14/9/2017، 48عرب 

 
 البرش لـ"فلسطين": غزة تعيش أسوأ وضع صحي .41

منير   صف ماير عا  اإلدا ة العامة لل يالة بوزا ة ال فة في غزة د.: أحما الم ري  -غزة 
ف ة في  ل اس مرا  منا حيومة البرش، الو ا ال في في ال  اع بي "ا سوأ  ا خ ر" ح   الل

 الفما هللا في  ا  هللا ل و  ا ا د  ة منا ثالثة أشير.
 حا  البرش في ت ر فا  خاصة ل فيفة "فلس يا"، ما ئمياسية ح وي  فيا  مؤكاة في 
ا ل و  ا  صفو  المن فعيا ما ال اما  ال فية في ال  اع، في حاي ل  ُاجر تاخال  عاجال   سر ع 

 مس لزما  ال بية المف ودة.ا د  ة  ال
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 كاف عا ماا فة اعا ال اما  ال فية الم امة عل  االسييا  الكامل، ماير ا في ما  السيا  
 700ما مفاليل غسل الكل  ال ي ُتجرى لنفو  أاا  تف ل  زا ت  عا عا  تملكيا أاا   10ئل  أن 

 مر ا أكثر ما ثالث مرا  أسبوعي ا.
ما عمليا  ال ل ، تو ف   %80أمرام ال س رة،  أكثر ما  ما خامة %90 لف  ئل  أن سفو 
ما أد  ة السر ان ري ا خرى م و فة، الف ا ئل  أن اعا ال اما  ال بية  %90تمام ا، فيما أن 

 .%90تو ف ت ااميا للمر   بنسبة 
ا أن  زا ت  205 سب  ئل  أن   ما أصنا  ا د  ة اا   صيارا في مس ودعا  ال فة "صفرا"، مؤكا 

حا   ساا ا ما ئمياسية اسييا  ت اا  ال اما  ال بية،   ا باأ فعلي ا ح وي ملك في ا اا  الجا  ة 
  د ن أي تاخل ما أي جية كاس .

  ال  البرش ب اخل عاجل  سر ا ما  بل الجيا  الا لية  العربية المسؤ لة للسغ  عل   ا  هللا 
ة ال  اع ما ا د  ة  المس لزما  ال بية، ل فمل مسؤ لياتيا  كسر الف ر الاي تنفا  افش ح 

مؤكاا في ما  السيا  أن السل ة  االح الي ي  اسمان المسؤ لية عما اجري ما اسييا  للعايا ما 
 ال اما  ال فية.

 14/9/2017فلسطين أون الين، 
 

 "القطاع الخاص" بغزة يطالب بإنهاء االنقسام .41
و  ال مي ، ياع ال اص الفلس يني في   اع غزة،  الب  رياا  تااعة لل   :سو  أبو عياة - غزة

 حرك ي "ف ح"  "حما " انسياء االس سا ،  تف يش الم الفة الو نية. 
  اي  ليا الف ري،  ئي  الغرفة ال جا  ة اغزة، خالي مؤتمر صففي، ع ا  ال  اع ال اص أما  

با  العيش في غزة، س ال  عاما ما ال امير لكل مسب 11م ر جمعية  جاي ا عماي االماينة:" اعا 
 انصرا ، كل ا  را  المعنية انسياء   غال  راا الملف ا سود ئل  ا با". 

 دعا الف ري الرئي  الفلس يني مفمود عبا ،  حركة الم ا مة اإلسالمية "حما "، ئل  توحيا 
 الجيود ل ف يش الم الفة الو نية. 

تااعيا  فال ملف الم الفة،  الاي ي سب   لف  ئل  أن سيان   اع غزة "ما عاد ا ي فملون 
 االمز ا ما السغ  في تفاصيل الفياة الم  لفة". 

 14/9/2017 لألنباء، األناضول وكالة
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 مطالبة بعقد قمة فلسطينية أفريقية لدعم قضية فلسطين .42
ء اع بر  مؤسسة ال ا  الا لية أن سجا  الفراو السياسي  اإلعالمي  الابلوماسي في ئحبا: بير  

ئسرائيل" اس  ا  للعاالة اإلسساسية  للفش الفلس يني،  تأكيا  صالة الاعوت  -مؤتمر "أفر  يا
 ا فر  ية ال ي  الما   ف  ئل  جاس  ال سية الفلس ينية  دعم يا في  ج  اللوبي ال ييوسي.
اعوت  أكا الماير العا  لمؤسسة ال ا  الا لية ااسيا حمود في ت ر ح صففي أس  ما ال بيعي لل

ع ا بوات لالح الي اإلسرائيلي،  س ب   الفرة ال ي  فس  االح الي  االس عما  في أفر  يا أال تار ت 
ئل  جاس  الفش  س رت    فا كل أسواع ال ل   اال  ياد الاي تما س   وا  االح الي افش 

 الفلس ينييا.
عالمي لمفاصرة االح الي  أكا أرمية اس مرا  العمل عل  المسا ا  كافة ال سيما ال اسوسي  اإل

 منع  ما ال ر  ا لر ااات  عبر من ا  الاعوت الفرة، داعي ا ئل  ع ا  مة أفر  ية فلس ينية لاع  
 ال سية الفلس ينية.

 14/9/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 118للمرة الـ  العراقيبجرافات إسرائيلية تهدم قرية  .43
  االح الي اإلسرائيلي يو  ال مي ، را   ر ة "العرا ي " مسلوبة أعاد  سل ا: الن   المف ل

 عل  ال والي. 118االع را  االن   المف ل، للمرة الي 
 ت ا ع سل ا  االح الي ع    خالي را  منازي الفلس ينييا البا  في العرا ي ، اأسي  أ اموا بيوتي  

 د لة".د ن الف وي عل  ال راخيت الالزمة  البناء عل  "أ ا ي 
 أفاد مراسل " ا  بر "، اأن  وا  كبيرة ما الار ة  الوحاا  ال اصة ال ااعة لوزا ة الااخلية 
اإلسرائيلية  ممثلو "دائرة أ ا ي ئسرائيل" ا  فموا ال ر ة  راموا منازليا الميوسة ما ال يا   ألوا  

 ال فيح.
 14/9/2017قدس برس، 

 
 ع في تأهيل معبر رفح وفتحه في أسرع وقت ممكنصدر توجيهاته لإلسرايالسيسي ": الحياة" .44

أن الرئي  عبا الف ا  السيسي « الفياة»كاف  م اد  فلس ينية موثو ة لي : ف في صب ا  -غزة 
لاسراع في تأريل معبر  فح الفا دي  ف ف  في أسرع »أصا  توجييات  ئل  المسؤ ليا الم ر يا 

الموجوديا في ال اررة عر ا  إل ال  « حما »كما أكا  أن م ر  ام  ئل   ادة «.     مميا



 
 
 
 

 

 28 ص             4403 العدد:             9/15/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

عملية المفا  ا  غير المباشرة ل بادي ا سرى ما ئسرائيل،   ال  ئن م ر عر   عل   ادة 
 تميا إلسجاز صف ة ال بادي المف ملة برعااة االس  با ا  العامة الم ر ة.« صيغة تواف ية»الفركة 

 ا  العامة الم ر ة اللواء خالا فوزي أبلم  ئي  ئل  ملك،  ال  الم اد  ئن  ئي  جياز االس  با
ئسماعيل رنية  الوفا المرافش ل  أثناء االج ماعا  ا خيرة في « حما »المي   السياسي لفركة 

انعادة تأريل المعبر اسرعة كي ي سن  ف ف  يوميا كل أسبوع أ  »ال اررة، ب وجييا  السيسي 
سساسية عا مليوسي فلس يني في   اع غزة، ما مراعاة أسبوعيا عل  أاعا ت اير ل  فيف ا زمة اإل

 «.ا   اع ا منية في شب  جز رة سيناء
توجييا  السيسي جاء  عل   غ  تكثيف تن ي   الاة سيناء )فرع تن ي  »  ال  الم اد  ئن 

داعش في م ر( رجمات   ا الجيش  أجيزة ا ما الم ر ة،  ال ي اات  ال اررة م  نعة اأسيا 
 «.، ما  ما أشياء أخرى،  رت حما  في ال  اعتس يا 

م مسية اال فارما  ما حما ،  ب فارما  ا خيرة ما دحالن، كوسيا ت ا  » أ  ف  أن ال اررة 
، فسال  «ال وجيا  ا منية الم ر ة ال ي تع بر ال  اع جزءا  ال ي جزأ ما ا ما ال ومي الم ري 

الب الة في ال  اع س را   ن ال فارما  ما دحالن ا سبات اإلسساسية  ت فيف حاة الف ر   »عا 
 «.س  لش فرص عمل ما خالي ئسااء ماا  ا تنمو ة

حما  مرتاحة تماما  لما ت  ال وصل ئلي  في ال اررة خالي جوال  المفادثا  » أشا   ئل  أن 
ما ح ل   اإلاجابية جاا  الم  الية خالي ا شير الثالثة الما ية، خ وصا  الجولة الفالية،  أن

 «.علي  فا  تو عاتيا
 15/9/2017، ، لندنالحياة

 
 اً تفضل بقاء السيسي رئيس "إسرائيل"دراسة إسرائيلية:  .45

 ال     ة افثية ئسرائيلية ئن م لفة تل أبي  تكما في أن يب   عبا الف ا  السيسي مس مرا في 
 النسبة لم الح ئسرائيل.من ب   ئيسا لجا تيا م ر، لعا   جود أي أحا أفسل من  لياا المن   ا

أن الفافز الاي يافا  -ال ي ساررا المعيا ا   شليمي للاؤ ن العامة  الا لة- أ اف  الا اسة 
ئسرائيل ل فسيل ا اء السيسي ايما في أن م ر ري أكبر د لة عربية، ترتب  معيا امعاراة سال ، 

 ع  في المجاي السياسي. لاى ئسرائيل من ومة تعا ن أمني مم ازة مع ، اجاس  ال نسيش م
 14/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 والقاهرة "حماس"في سيناء: تقصير أمني وانتقام ورد على تقارب  "اإلرهابية"تجدد العمليات  .46
مؤما الكامل: تجاد  عمليا  اس ياا   وا  الجيش  الار ة الم ر ة « ال ا  العربي»ال اررة ي 

عاما كر  الن ا  الم ري تأكيا  عل  السي رة شب  ال امة عل  في سيناء خالي ان سة ا خيرة، ا
شب  الجز رة، ما يافا لل سا ي حوي سب  عودة اليجما  ال ي تايارا من  ة شماي سيناء،  رو ما 
عزا  مرا بون  مفللون معنيون االاأن السينا ي ئل  ال   ير ا مني  االس  ا  لم  ل  يادييا في 

 الن ا  الم ري « حما ») الاة سيناء( ما جية،  ال  ا ت بيا حركة « ةالا لة اإلسالمي»تن ي  
الباح  في الاؤ ن ا منية  الفركا  اإل رابية في مركز ا ررا  للا اسا  السياسية  ما جية أخرى.

،  ائال «االس  ا » االس راتيجية، أحما كامل البفيري، أ جا تجاد العمليا  اإل رابية في سيناء ئل  
 الاة »العملية ا خيرة ري مجرد  د عل  م  ل الرجل الثاسي في تن ي  »ئن «: ا  العربيال »لي

،  رو ما ل  اعلن  الم فاث العسيري «المبااا ل ن ي  الا لة اإلسالمية  رو سالمة الفمايا« سيناء
  سميا ئم اك ف  ا خير انعالن م  ل أحا  ادة ال ن ي .

ال ا  »سي المعني االاأن السينا ي، أشر  أيوت،  اي ليعسو اللجنة الاعبية للعر ش  السيا
ئن السب  ا ساسي في تجاد العمليا  المسلفة في سيناء  اس مرا را خ وصا في ان سة « العربي

  الن ا  الم ري.« حما »الفاصلة بيا حركة الم ا مة اإلسالمية « ال فارما »ا خيرة ري 
لن ا  الم ري، مع برا أن سجا  الجماعا  المسلفة سااا معنا  فال ا« العا » أشا  ئل  أن سجا  

  ما أن ليا أجناة سياسية   ا ال  ا ت.
ع   حادث سيناء « فرع سيناء» تاا ي ساش ون عل  موا ا ال واصل االج ماعي بياسا ل ن ي  الا لة 

  «.حما »شر يا، ي وعا في  حركة  18ا خير الاي  ا   في   
فا يا  ا خيرة بيا الم ابرا  الم ر ة  ال يادة الفمسا  ة، ال ي  صفيا االت» جاء في البيان أن 

لا « جنود ال الفة في أ م سيناء» تسييش ال نا  عل  « المجارايا»االمرتاة،  تيا  لف ا  
ال اد  أع  ،  ما كن   تسمعوس  اا م ، تر س  اليو   أي العيا،  س وي »تجاي سفعا، مسيفا: 
 «.الجيش الم ري: كفوا أيااي  عا المجارايا   ال فال اد  أدر   أمر  لع ااا  حما  أعوان 

 15/9/2017، القدس العربي، لندن

 
 في الهرمل والزهراني! "حزب هللا"تزعم: مصانع أسلحة لـ "إسرائيل" .47

عا أن حزت هللا اللبناسي  ا بن  م نعيا لألسلفة، ا  ي ” يااعو  أحر سو “زعم  صفيفة 
 تفاياا  في من  ة الزرراسي    و  ا ناعة ا سلفة ال فيفة.مركز  في الجنوت   
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أما الثاسي فموجود في من  ة اليرمل ال ر بة ما ماينة اعلبك مع ل حزت هللا،  رو الم نا ا كثر 
 خ را سسبة لناا   في صناعة صوا    اعياة الماى.

داخلية ا ع  مرا ب يا   ال  ال فيفة أن خ و ة راا الم نا ايما في مو ع  ئم ا ا في من  ة 
  رو ما اعو  اس يااف .

 13/9/2017، للشؤون اإلسرائيلية عكا أون الين
 

 على طائرات إسرائيلية تطلق صاروخاً  ةسوري: لقناة العاشرة اإلسرائيليةا .48
كاف المفلل العسيري لل ناة العاشرة اإلسرائيلية ألون با دافيا عا أن الافاعا  الجو ة السو  ة 

 ا  تجا   ائرا  ئسرائيلية كاس  تفلش في ا جواء اللبناسية.أ ل   صا  خ
 ئ ال  ال ا  خ جاء اعا أاا  ما   ف لم نا أسلفة د ي ة في سو  ا سس  ل ائرا  ئسرائيلية.
 أ ا  با دافيا أن السو  ون ل  ير ا ا ئصااة ال ائرا  اإلسرائيلية بل أ اد   صا  خا  تفاير ا  لما 

 ال  ال ادمة.اميا أن ايون في الجو 
 أ  ح المفلل العسيري أن ئ ال  ال ا  خ ال اميا أن ايون با ن مواف ة   سية،  بال الي اميا 

 حسبما  اي با دافيا.-حاي تجاد ال  ف” إلسرائيل“اع با    سالة   سية سو  ة ما ركة 
 13/9/2017، للشؤون اإلسرائيلية عكا أون الين

 
 تخلت عّنا "إسرائيل" انقالبي تركي في حديثه مع موقوفين: .49

أفاد  اا  سابش االجيش ال ركي، في شيادت  عل   سية ت علش امفا لة :  فر فاتح بيام - أس رة
االس الت الفاشلة، اأن ال ائا السابش لل وا  الجو ة، أ يا أ زتو و، الما ب  ب و    في ال سية،  اي 

 خالي ف رة تو يف : "ئسرائيل ت ل   عنا".
ة اللواء السابش اال وا  الجو ة جواد اازغالي، ال ي أدل  بيا خ يا اليو  ال مي ، جاء ملك في شياد

لل ساء ال ركي حوي العمليا  ال ي سفا  ا اعاة "أ ينجي" في أس رة، ال ي اس  ام  مركزا ل يادة 
 .2016االس الت الفاشل، من  ف يوليو/تموز 

ي  المفيمة سلف  غيراي، الوثائش الما جة في  في جلسة لمفيمة الجنااا  الرااعة في أس رة، تال  ئ
ملف ال سية،  ال ي تسمن  شيادة "اازغالي" عل  ا حادي  ال ي جر  خالي ف رة تو يف  ع   ليلة 

 مفا لة االس الت.



 
 
 
 

 

 31 ص             4403 العدد:             9/15/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 مكر "اازغالي" الاي أ لش سراح  اعا تو يف  عل  خلفية ال سية، أن  جاي ا ما أ  ف   ما عاد 
س الت في م ر ماير ة أما العاصمة،  كان بيني  الم ي  ا  ي "أ زتو و"، ما الم يميا ب نفيا اال

  الساا ان كماي مو لو،  آيامير  اشجي،   باء كبا  آخر ن.
 أكا "اازغالي" أس  سما "أ زتو و"  رو ي م   ا و  مرتفا )أثناء ف رة اح جازر  في غرفة ال و يف( 

 لف  اللواء السابش، أس  أد و    يا "أن  وى  ما ال فاصيل. ائال  "ل ا ت ل  ئسرائيل عنا"، د ن مز ا 
 خا جية كاس  ت ف   اء مفا لة االس الت".

 14/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 لدعم برنامج التعليم بالقدس دوالرمليون  اونرو األ صندوق أوبك للّتنمية الّدولية يمنح  .51
ة الا  لية )أ فيا( سليمان جاسر الفربش،   ا كل ما ماير عا  صنا   أ بك لل  نمي: عم ان

 المفوم العا  لوكالة الغوث بيير كر نبوي اتفا ية منفة جاياة  يم يا مليون د ال ، ي   اموجبيا دع  
 برساما ا  سر ا ال عليمي في ال ا .

 تيا  المنفة ئل  تمييا أ سر ا ما ئعادة تأريل  توسعة ما س يا ال اصة االبنا  في  ر ة بي  
 عنان ال ااعة لماينة ال ا . 

  امل المار ع تاييا ف وي د اسية  م  بر للفاسوت  غر  ميات  ئدا  ة للمو فيا  مي   
 للمرشا  غيررا ما المرافش ا خرى، فسال  عا توفير المعاا   ا جيزة الالزمة للما سة.

ية  مفي يا.  ما الم و ا  تس يا  أعماي ئعادة ال أريل  ال ياسة الم  لفة تفسيا المرافش الما س
 .2019 اس كمال  بنيااة يناير/كاسون الثاسي  2017الباء في تنفيا المار ع باااة أك وبر/تار ا ا  ي 

 14/9/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 اإلمارات تؤكد دعم األونروا لتخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيين .51
ا  ر اش  ز ر الا لة للاؤ ن ال ا جية ما بيير كر نبوي المفوم ال    الاك و  أسو  با مفم":  ا "

للمجل  الوزا ي لجامعة الا ي العربية.  أكا  148 ملك عل  رامش الا  ة الي « ا  سر ا»العا  لوكالة 
منورا اأرمية الا   اإلسساسي الكبير «. ا  سر ا»، خالي الل اء، عل  دع  د لة اإلما ا  لي  ر اش

في ت فيف معاساة الالجايا الفلس ينييا.   أتي الل اء في ئ ا  ال واصل المس مر بيا  الاي ت ام 
ل سييل ئسجاز الوكالة لمياميا في خامة الالجايا الفلس ينييا  تفسيا « ا  سر ا»د لة اإلما ا   

 أحوالي .
 15/9/2017، االتحاد، أبو ظبي
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 ات إيرانية عن الجوالنهآرتس: موسكو وواشنطن ترفضان طلب تل أبيب إبعاد قو  .52
أم ، ال مي   فا   سيا « رآ ت »ل فيفة  اإللك ر سيمكر المو ا «: ال ا  العربي» –لنان 

 الوالاا  الم فاة  ل  ئسرائيل ئاعاد  وا  ئيراسية أ  ميليايا  تااعة ليا في ا  ا ي السو  ة 
 ة المف لة.كيلوم را  عا رسبة الجوالن السو   80ئل   60مسافة ت را   ما بيا 

 كاس  ئسرائيل  ا ت ام  ا ل  ئل    سيا  الوالاا  الم فاة اأن تي ما، في ئ ا  اتفا    ف 
ئ ال  النا  في جنوت سو  ا، اأال ت واجا  وا  ئيراسية أ  ميليايا  تااعة ليا في المن  ة الوا عة 

ئل   60تبعا مسافة  غربي ال ر ش ال ي ترب  بيا دماش  ماينة السو ااء في جنوت سو  ا،  ال ي
 كيلوم را عا خ    ف ئ ال  النا  المرسو  في الجوالن. 80

، الاي جرى س ل  في المفادثا  ال ي «ل  ت   االس جااة للم ل  اإلسرائيلي» أكا  ال فيفة أس  
 سب   بلو ة االتفا  في تموز/يوليو الما ي.

 حلفاءرا لا ا  ربوا ئل  مسافة خمسة   أ اف  ال فيفة أن   سيا  اف   ف   عل  ال عيا اأن ئيران
كيلوم را  ما خ وء منا ش خفا ال  عيا بيا الن ا  السو ي  المعا  ة المسلفة.   عني راا 
ال عيا مواف ة   سيا عل  ئاعاد اإليراسييا عا خ  ئ ال  النا  ف  ، الاي ام ا ما بلاة ال ني رة 

 لمن  ة ما أجل  ب  االتفا .الجاياة ااتجا  دماش.  سار    سيا  وا  في را  ا
، أم ، ئن جيود ئيران  حزت هللا «معا  ف»ل فيفة  اإللك ر سي كالك المو ا « رآ ت »  ال  

  با  أس  » الن ا  السو ي ب فسيا د ة ال وا    ال ي افوزة حزت هللا ل  تنجح اايل ملمو . 
مار ع د ة »ئيل ت ف   اا  ئل  أن ئسرا«. لي  افوزة حزت هللا صوا    ما  د ة االغة

 اإليراسي تياياا  خ يرا  عل  أمنيا.« ال وا   
 حس  ال  ا  ر اإلسرائيلية، فنس  عل  را  ال لفية شن  ئسرائيل غا ا   رجما  صا  خية  ا 

  وافل  مس ودعا  أسلفة في سو  ا، اادعاء أن  جية را  ا سلفة رو حزت هللا في لبنان.
عسير ا  في سو  ا في صل  مفادثا  س نيارو ما الرئي  الر سي،  كان مو وع الفسو  اإليراسي 

 فالدامير بوتيا، في موسيو ال ي زا را مرا  عاة منا باء ال اخل العسيري الر سي في سو  ا.
 15/9/2017، القدس العربي، لندن

 
 السفير الروسي: موسكو جادة أكثر من غيرها للعب دور فعال في الملف الفلسطيني   .53

أكا سفير د لة فلس يا لاى   سيا االتفاداة عبا الففيظ سوفل، أن  وة العال ة بيا فلس يا :  ا  هللا
    سيا ل  تأثيرا  ئاجابية مس  بلية عل  ال سية الفلس ينية.
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جاء ملك خالي مؤتمر صففي ع ا في م ر س ااة ال ففييا في ماينة البيرة اليو  ال مي  افسو  
 .س ي  ال ففييا ساصر أبو اير

 أ  ح السفير سوفل أن   سيا سييون ليا د   كبير في المن  ة،  أن ملك سينعي  عل  ال سية 
 الفلس ينية،  ب اصة اعا ئعالسيا أن ما اجري في المن  ة رو جزء ما مفي يا الفيوي.

ا   اي: ئن راا االعالن اايل ماخال لنا كفلس ينييا اس نادا للعال ة ال ا   ية  الاينية بيا البلاي
 ال ي ليا ام ااد  أسا  م يا.

 أ د  سوفل:   سيا مييأة أكثر ما غيررا للع  د   فعاي اعا ا زمة السو  ة في الملف الفلس يني 
 1988 ري جادة،  مييأة لل يا  با     ادي  ب اصة أسيا مع رفة االا لة الفلس ينية منا عا  

 . مو فيا السياسي ثاب ،      يا تن لش ما حل الا ل يا
 14/9/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 ترى الحل السياسي من خالل ضم نحو نصف مساحة الضفة نتنياهو حكومةدبلوماسي غربي:  .54
ما الوا ح أن حيومة بنياميا س اسيارو «: »الفياة» اي ديبلوماسي غربي لي : مفما يوس  - ا  هللا 

ا  عا ئ ادة المج ما الا لي تسع  ئل  فرم الفل السياسي الاي تر ا عل  اال م  غم
 ا ح أن را  الفيومة ترى الفل السياسي ما خالي    سفو س ف » أ ا : «.  الفلس ينييا

 تااا أن اعثة بالد  تجما «. مساحة السفة،  منح ال جمعا  السياسية الفلس ينية حيما ماتيا  
ي  ل ة ما سية ئسرائيل العمل معلوما  يومية عا اإلجراءا  اإلسرائيلية في ا  ا ي الفلس ينية،  ر

عل  تفو ل ال ا  الار ية المف لة ئل  ماينة ييوداة ما خالي السي رة عل  المباسي،  ز ع البؤ  
االس ي اسية في  ل  ا حياء العربية،    امة تواصل بيا را  ال جمعا   ال ا  الغربية 

 سميرام    لنااا  الرا ،   خراجيا  المس و نا ،  ا   اع ا حياء العربية المي  ة، مثل كفر ع   
 «.ما دائرة الماينة

 15/9/2017الحياة، لندن، 
 

 أمنستي: التقارير عن "عقوبات إسرائيلية" تثير الفزع الشديد .55
 ال  من مة العفو الا لية "أمنس ي"، ئن ال  ا  ر ال ي : ا سا وي -عبا الر    أ سا  ء  -ال ا  

ئيلية معا ب يا اسب  حمل يا الم عل ة االمس و نا  تثير "الفزع تفاث  عا اع زا  الفيومة اإلسرا
 الاايا".
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  ال  ماجاالينا مغربي سائ  ماير الار  ا  س   شماي ئفر  يا في من مة العفو الا لية، في 
ت ر ح مي وت ح ل   كالة ا سا وي عل  سس ة من : "في حيا أسنا ل  سبلم  سميا اأي ئجراء 

بل السل ا ،  لكا ئما ما كان راا صفيفا، فنس  سييون اس كاسة خ يرة لفر ة ما راا ال بيل ما  
ال عبير،  ساير شؤ  عل   ا ة من ما  ح و  اإلسسان عل  العمل افر ة في ئسرائيل  د ن تاخل 

 تعسفي ".
 13/9/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
يعارضون نقل سفارتهم إلى  يناليهود األمريكيمن  %44: استطالع اللجنة اليهودية األمريكية .56

 القدس
ما  %77 جا اس  الع اللجنة الييوداة ا مر يية السنوي لرأي الييود ا مر يييا أن : ا  ك كو تليسا

االنسبة  سلوت ” ااجابية“لايي  آ اء  %21االنسبة للرئي ، بينما ” سلبية“الماا كيا لايي  آ اء 
 ”غير م أكايا“أسي   %1حيم .   اي 

ش را  المع يا  ما س ائا ال  و   داخل المج ما الييودي ا مر يي في اس  ااا  عا   ت واف
 %18ما الييود االمر يييا صوتوا لييال ي كلين ون،   %64.  أ ير  مع يا  اللجنة أن 2016

 لكا ما الجاير اإلشا ة ال  الفر  ا  بيا آ اء الماا كيا بناء عل  اس ماءاتي   صوتوا ل رام .
ما  %8ما اإلصالحييا،  %11ما المفاف يا،  %25ما الم ااديا،  %71ا  الييوداة: لل يا  

 .ئاجابيةاع بر ن  الاة ترام  ” مجرد ييود“ما الايا اعرفون أسفسي   %17اإلصالحييا انخر ا،  
ما  %92ما اإلصالحييا،  %88ما المفاف يا،  %73ما الم ااديا،  %27ما جية أخرى، 

 اع بر ن  الي   سلبية.” مجرد ييود“ما الايا اعرفون أسفسي   %81،  اإلصالحييا انخر ا
، شا كوا في م ابال  18أمر يي ييودي فو  جيل  ألف  امل اإلس  الع عينة   نية ميوسة ما 

 .%3.71اغس  .  رامش ال  أ رو  28اغس     10راتفية بيا 
جميو  ون.   اي  %15م را يون،  دا 2017ما الييود ا مر يييا في عا   %57  ف ا لاس  الع، 

 ”.غير ملك“ئسي   الوا  %8أسي  مس  لون   20%
 

 حول إسرائيل والشرق األوسط
غير  ا يا ما توج  ترام  لل يايا اإليراسي،  االس  العمع   الييود ا مر يييا الماا كيا في 

ر  ا يا عا عمل   الوا أسي  غي %68 – خاصة سعي الن ا  اإليراسي للف وي عل  اسلفة سو  ة 
 في راا المجاي.
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 أ  ”ما  صف  ترام  بي –أسي  اع  ا ن اأن اح ماي تف يش السال  اإلسرائيلي الفلس يني  %29  اي 
 تراجا في العا  ا خير. – الاي اس ثمر ا  موا د سياسية كبيرة ” ا  لو ا 
 سمي اعا، ا ال  لثالثة  أسي  يؤ ا ن ا امة د لة فلس ينية، ما ل  ياعم  ترام  اايل %55  اي 

   ساء أسالف .
ما الماا كيا أسي   %36 حوي مسألة س ل السفا ة ا مر يية ما تل ابي  ئل  ماينة ال ا ،  اي 

 ياعمون الن ل،  لكا ف   اال وازي ما عملية السال .
لبية في ا غ – %44ف   ما الييود ا مر يييا أس  اج  س ل السفا ة فو ا، بينما  اي  %16  ع  ا 

 أس  ال اج  س ليا اباا. –را  الفالة 
 14/9/2017تايمز أوف إسرائيل، 

 
 أردوغان وأمير قطر يؤكدان ضرورة حل األزمة الخليجية دبلوماسيا .57

اف  الرئي  ال ركي،  ج   ي  أ د غان، ما أمير د لة   ر، الاي  تمي  با : أس   بالن ،أس رة
  و ا  عل  ال عيايا اإل ليمي  الا لي.حما آي ثاسي، العال ا  الثنائية،  ال 

 بفس  م اد  في  ئاسة الجميو  ة، فنس  جرى س اش ا زمة ال ليجية في ل اء الجاسبيا، مساء 
 أ  ف  الم اد  أن أ د غان  آي ثاسي، أكاا عل   ر  ة حل ا زمة االوسائل  اليو  ال مي .
 الابلوماسية.

 أكاا عل  عز  تركيا    ر عل  ت و ر عال اتيما  سو  ا.كما اف  الجاسبان ال  و ا  ا خيرة في 
 في كافة المجاال .

 14/9/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 : ال نية صادقة من قطر لمراجعة مواقفها الداعمة لإلرهابألربعالدول ا .58
 أكا  السعوداة  اإلما ا   البفر ا  م ر أن اإلجراءا  ال ي ات اتيا حياي   ر: عياظ )جنيف(

  سما م ا عة سااعة ما السر  « ح ا ا»ري  را ا  سياداة مار عة ال تعا افاي ما ا حواي 
الاي تسبب  في  ت رفا  الا حة غير المسؤ لة، عبر دعميا  تمو ليا   يوائيا لا رات  العناصر 

 اإل رابية ما دفا الا ي ا  با الت ام  را را ام ا ع يا.
الاائ  لا لة االما ا  لاى ا م  الم فاة عبيا سال  الزعابي في  جاء ملك في بيان أل ا  المنا ت

جنيف ااس  الا ي ا  با،  ملك  دا عل  كلمة منا ت   ر أثناء حل ة الن اش حوي ال اابير 
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ا حاداة ال سر ة  ح و  اإلسسان، ال ي ع ا  اليو ، خالي الا  ة الفالية لمجل  ح و  اإلسسان 
 اجنيف.

  15/9/2017 ،الخليج، الشارقة
   

 شكوى ضد قطر بشأن نزعها الجنسية عن آل مرة .59
المركز  رو من مة د لية م ررا   ا   المركز العربي ا    بي لف و  اإلسسان  ال اسون الا لي،: ) ا (
عا الاي  تعسفيا  شيوى ئل  من مة ا م  الم فاة  ا د لة   ر، ااأن سزعيا الجنسية  ،النر  ا

 ش  ا  ما عائل  .  54رو  با شر   آي مرة، ئ افة ئل   ال  با مفما با ال
   15/9/2017، الخليج، الشارقة

 
 اإلسباني يطالب العالم بمقاطعة قطر" نافارا"برلمان  .61

حم ل أغلبية سوات برلمان ئ لي  سافا ا، أحا ا  الي  اإلسباسية الفاصلة عل  الفي  الااتي،   ر 
 س   أ   با، داعيا  سل ا  اإل لي  ئل    ا عال اتي  ما مسؤ لية اس اا  اإل رات في الار  ا 

 الا حة.
اإلسباسية، ف ا  اي النوات، في جلسة ع ا  أم  « سافا ا ئسفو ماثيون » بفس  ما سارت  صفيفة 

ال مي  في المجل ، ئن   ر ترصا مليا ا  الا ال ا   ت ا   تمو ال  مابورة في جميا أسفاء 
رات، داعيا ئل  تعليش العال ا  السياسية  ال جا  ة ما س ا  تمي  با حما. العال  لنار العنف  اإل  

شبان م  رفيا،  8 جاء  را  الجلسة عل  خلفية منا اة البرلمان، حادثا  ئ رابيا  ت  اموجب  مفاكمة 
  س  ت ايرا  ب ل يي  أمواال  ما  س اء عل  عال ة انما ة   ر.

 15/9/2017، الخليج، الشارقة 
 

 المعارضة القطرية: العودة إلى الحضن الخليجي أو العزلة الدولية مؤتمر .61
ع ا  المعا  ة ال  ر ة، أم ، في العاصمة البر  اسية لنان، مؤتمرا  اف  مس  بل البالد : لنان

خبراء  سياسيون  صفافيون د ليون، شا كوا في   أى   في  ل ا زمة السياسية ال ي تعيايا.
ات  الففاظ عل  اس  را  ال ليا اايالن أ لو ة للمج ما الا لي،  أس  المؤتمر، أن مياففة اإل ر

ينبغي عل    ر تفايا  الءاتيا،  االخ يا  بيا العودة ئل  الفسا ال ليجي  الجيود الا لية 
 لمياففة اإل رات، أ  االص فا  ما ئيران  مواجية عزلة د لية. 

   15/9/2017، الشرق األوسط، لندن
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 ؟!تينالدولهل مات حل  .62
 د. فايز أبو شمالة
عل  الساسة الفلس ينييا  المث فيا  المفكر ا  اإلعالمييا االع را  اأن حل الا ل يا  ا ما ،  ت  
دفن  منا عاث  يا المس و نيا الييود في مفا   ال ر   الممرا   ال الي  المساحا  الااسعة حوي 

الم ب ية ما ا  م الفلس ينية،  ال ي المان الفلس ينية في السفة الغربية، ح   غا  المساحة 
 ال تسمح ا يا  د لة فلس ينية اأي حاي ما ا حواي. السيادة،تما   فييا السل ة الفلس ينية 

االع را  بيا  الف ي ة المرة لي  عا ا ،  ال رو عي  سياسي،   سما رو   فة صا  أما  الو ا، 
للوا ا،  م ادعة للاع  الفلس يني الاي اا   مراجعة للمسا  الفلس يني،  ما د ن ملك رو تز يف 

يا و بوعي  السياسي أن ال مجاي لا لة فلس ينية عل  ا  م،  ال فرصة في انفا  لل  لت ما 
 االح الي ما خالي تكرا  تجربة الفال ماتيا.

 االع را  االف ي ة المؤلمة باااة ت فيح المسا ،  باااة الفوا  الفلس يني الااخلي الياد  ئل 
بلو ة موا ف   نية  ا فة المعال ، تسمح لعمو  الاع  الفلس يني في الو ا  الا ا  ب  ر ر 
م ير ،  تفايا معال  مس  بل  السياسي الاي تمز  عل  مفا   الم الح الا لية، ح   أمس  ال 

 نية.ينفا مع  ال ر يا،  ال تجلو  خ وة م الفة داخلية ال تع ما ال غيير الجا ي للسياسة الفلس ي
أما سكبة الاع  الفلس يني ف كما في غيات المرجعية الو نية العليا، المرجعية الو نية ال اد ة عل  
مراجعة المسا ،  ال اد ة عل  المساءلة السياسية،  ال اد ة عل  المفاسبة، مرجعية   نية ال تنز  أحاا  

  لفة الو ا.عا ا خ اء،  ال تب   عل  بيام،  ال ترى م لفة ال ن ي  أر  ما م
 ام يازا ،   نية جامعة، لي   عسائيا م الح خاصة  ئل  مرجعيةالاع  الفلس يني افاجة 

الفلس يني الاي سيمنفيا الث ة،  ال ت ا  ئال  را  ، الاي  ما الاع   نية ال ترتع  ئال  مرجعية
  ايما ليا عل  مفا   ا خ اء.

 14/9/2017، رأي اليوم، لندن
 

 في سورية إسرائيليةمغامرة  .63
 صالح النعامي
للورلة ا  ل ، با  الغا ا  الجو ة اإلسرائيلية ال ي دمر  المناأة العسير ة السو  ة في م يا  
 رت حماة، أ اخر ا سبوع الما ي، حاثا  اس ثنائيا ا حي  أن المرة الوحياة ال ي سفا  فييا ئسرائيل 

ي حين  عا تامير مناأة ا افاث النو  ة ،  أسفر ف2007رجوما  مماثال  في سو  ة كاس  في عا  
في دير الز  . عال ة عل  أن اليجو  الجايا شا  عا  ااا الجيا الفربي الاي تنفا  ئسرائيل في 
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سو  ة خالي ا عوا  الثالثة ا خيرة،  الاي اسف ر في اس ياا   وافل، تا عي تل أبي ، أسيا تن ل 
   ت ز ا السال  فييا تميياا  لن ل  ئل  لبنان. لكا س رة السال  ما سو  ة ئل  حزت هللا أ  موا ا ي

في  االس راتيجيةم أسية تالل عل  أن راا اليجو  يرتب  ا را  ئسرائيل توسيا خر  ة م الفيا 
سو  ة،  رو ال را  الاي أمل   ال فوال  ال ي  رأ  عل  ال راع الاائر حاليا  في سو  ةا سيما ما 

  راا ال راع ل الح س ا  ا سا، افعل الاع  الاي  ام   ل    سيا تواتر مؤشراٍ  عل   رت حس
  يران  ال وى الايعية. ف ا شن  ئسرائيل، خالي الاير الما ي، حمالٍ  دعائية   دبلوماسية ميث فة، 
راف  ئل  مفا لة حاا دع  د لي ل لبيا عا  السما  إليران ب و يف س ائا ال راع ل الح توسيا 

سو  ةا حي  تناف  ال ادة اإلسرائيليون في ئ ال  ال ياياا  ااس  اا  ال وة  دائرة سفومرا في
العسير ة لسمان عا  تمييا ئيران ما تأميا تواصل جغرافي لنفومرا، يرب   يران باماش مر  ا  

 ببغااد  اس ياء ببير  .
ح ي ة، أن  مما ياي عل  أن اليجو  يرتب  ب فوٍي  رأ عل   ااا خر  ة الم الح اإلسرائيلية 

في تل أبي  عيف ، اايل خاص، عل  ال فاير ما أن ئيران  ا مي ا   االس راتيجيمفافل ال  اير 
ل وسيا سفومرا في سو  ة ما خالي تاشيا مناآٍ  ل  نيا السال  النوعي، أ  تفعيل مناآٍ  املكيا 

ال ي   ف  في جيش ا سا في منا ش م فر ة ما سو  ة.  تا عي تل أبي  أن المناأة العسير ة 
م يا  تس  ا  ل  نيا صوا     من وما  دفاعية االغة الا ة، تع ما اايل خاص عل  ت نيا  
ن  ئيران ما توسيا دائرة سفومرا في سو  ة اعا  ئيراسية.  حس  المن ش اإلسرائيلي، فنس  في حاي تمي 

 وي عل  خ و ٍة ال حس  ال راع ل الح س ا  ا سا، فنن السما  انس ا  السال  النوعي رناو ين
ت ل عا خ و ة السال  الاي ين ل ئل  حزت هللا في لبنان.  تن لش تل أبي  ما اف راٍم مفاد  اأن 
اتساع دائرة سفوم  يران في سو  ة اعني أن ئسرائيل س واج ، في أاة حرت مس  بلية ما حزت هللا، 

 مر الاي يوج  الفرص خ ر اس ال  عملياٍ   ارا ما سو  ة أاسا ،  لي  ما لبنان ف  ا ا
عل  ئحباء أاة مفا لة ئيراسية إلسااء بن  صناعية عسير ة، ترفا الجيا العسيري  ارا، اس ال ا  
ما سو  ة.  تفاجا تل أبي  اأن ما اسفي م اا ية  عل  م ا فيا ما تبعا  تعا   النفوم 

  عناصر المليايا  اإليراسي في سو  ة ح ي ة أن راا ال فوي سيجعل أبوات سو  ة مارعة  أما
ي سو  ة عمليا  ئل   اعاة م  امة إليران، كما يزع   ئي   الايعية ما جميا أ جاء العال ، ما افو 

 الموساد، يوسي كوريا.
لكا ئسرائيل ت ا  عل  م ا رة كبيرة،  غير مفسوبة العوا  ، في حاي اع ما  سم  ال عا ي 

ي في سو  ة، كما عي  ملك اليجو  عل  العسيري في مواجية م ارر تعا   النفوم اإليراس
العسير ة الجاياة س  لت رامش المنا  ة أما    سيا، افي   ا اس فيل  فاالس راتيجيةم يا ، 
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ال  اء الم الح النسبي الاي كان سائاا  بيا موسيو  تل أبي  في سو  ة ئل  مواجية خ يرة. ل ا 
ر معنيٍة ااساالع مواجية بيا ئسرائيل غس     سيا ال ر  عا رجو  ا سبوع الما ي،  با  غي

 كل ما ئيران  حزت هللا،  سيا ت ا  أن تؤثر را  المواجية عل  مآال  ال راع في سو  ة الاي 
اا  في مراحل  ا خيرة. لكا في حاي  ب   ئسرائيل المعيا  الجايا في اس ياا  المناآ  ال ي 

نيا بيا  ئس ا  السال  "النوع ي"، فنن فرص تفجر صراع مف و  في سو  ة بيا تاك  اأن ئيران تاش 
ئسرائيل ما جية  كل ما   سيا   يران  ال وى الايعية س  عا  . فعل  سبيل المثاي، تا عي ئسرائيل 
نيا اإليراسيون، أخيرا ، ت ا في مفي  ماينة  ر و ،  أن أخ ر مناآ  ال  نيا العسيري ال ي دش 

ا     ر بة ما  اعاة حميمي  الر سية، ا مر ر  موسيو مس  الاي اعني أن اس ياا  را  المناأة س فس 
 م عماا  امياس يا في سو  ة. 

ئل  جاس  ملك، تبيا إلسرائيل أن الر   ير ن في الوجود اإليراسي  الايعي، اعا حس  المواجية في 
الي ل ائ  سو  ة، م لفة اس راتيجية لموسيو.   ا تأكا  ئي  الوز اء اإلسرائيلي، بنياميا س نيارو، خ

الرئي  الر سي، فالدامير بوتيا، في من جا سوتاي  بل ثالثة أسابيا، أس  عنا المفا لة بيا تل 
أبي    يران، فنن   سيا اخ ا   ا خيرة با ن تردد.  كما   ى شمعون شيفر، المعلش السياسي في 

ا ترى في ئيران "يااعو  أحرسو "، ف ا "أ بي " صراحة بوتيا س نيارو عناما أ  ح ل  أن   سي
ا ئسرائيل احليفا   س راتيجيا  ال بايل عن ،  أن ما حش موسيو توثيش تفالفيا ما ئيران "تماما  كما تاش 

تفالفا  ما الملكيا  العربية السنية".  ما سافلة ال وي ئن ال ارو  الكبير الاي  رأ عل  العال ا  بيا 
  ا  ما  يران في س ر الر  .للعال االس راتيجيةموسيو   اشن ا يز ا ما ال يمة 

ئسرائيل، عل  الرغ  ما أسيا تعي  ااا االع با ا  ال ي تفي  السلوو الر سي، ئال أن ئحبا يا 
المعلا ما السياسا  ال ي ت بنارا ئدا ة الرئي  ا ميركي، د سالا ترام ، في سو  ة  ا اجعليا 

،  رو ما  ا افسي ئل  اساالع مواجية ما الجاياة بيا  الوتيرة أ  تلك االس راتيجيةتمسي في تبن ي 
ئيران  ال وى الايعية في سو  ة،   ميا أن تن  ل الح ا  ئل  لبنان.  عل  ا  ل، في  سا الر   
تو يف من وما  اإلساا  المبير  من وما  الافاع الجو ة ال ي اف ف ون بيا في سو  ة في ت ليت 

س نزا  تل أبي . ئل  جاس  ملك، فنن مواجية جاياة عوائا الجيا الفربي اإلسرائيلي في سو  ة،  ا
بيا ئسرائيل  حزت هللا تفاياا  تن وي عل  خ و ة أكبر، اسب  تواتر ال  ايرا  في تل أبي  ال ي 

عاما  عل  حرت لبنان الثاسية، فنن ئسرائيل ل  ت مي ا اعا ما  11تؤكا أس  عل  الرغ  ما مر   
عم يا الماسي في مواجية ال وا    ال ي املكيا حزت هللا،  ال ي  ات ام االح يا ا  ال ي تكفل تأميا

 تم از اماارا ال و ل     سيا الث يلة  د ة ئصاب يا.
 15/9/2017، ، لندنالعربي الجديد
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 "حماس"بين مصر و الضرورةتفاهمات  .64
 حافظ البرغوثي

 ابرا  الم ر ة، تبا  ال فارما  ال ي توصل  ئلييا حركة حما  بواس ة  فارا الرفيا ما الم
 كأسيا باااة مرحلة جاياة في العال ا  المس ربة بيا الفركة  م ر، حي  تسمر حما  للن ا  

 كاس  حما   ارن   واي الف رة الما ية عل  «. اإلخوان»الم ري العااء منا ئس اء حي  جماعة 
يا    ر ح   في ئل  الفي   ا تب   عسو ا  ب رك« اإلخوان»تغيير ما في الفي  الم ري  عودة 

العمل  ا م ر. لكا ل  افاث أي اخ را  عل  الجبية الم ر ة  فال  تركيا    ر في ئ ناع 
ب  فيف الف ا ،  عمل ا عل  مار ع  ب  غزة افرا  ما تركيا  صياغة مار ع راسة « ئسرائيل»

ة تنسف  ما  و لة ا ما.  أثناء ملك تفا م  ا زمة اإلسساسية في غزة  باأ  السل ة الفلس يني
تمو ل الكيرباء  المو فيا المفسوبيا عل  حما   ال اما  ا خرى، ما أدى ئل   غوء أشا عل  
الفركة ال ي ل  تس  ا ال يا  بواجبيا تجا  النا ، بل زاد  ما جرعة السرائ  د ن ت اا  خاما . 

سفس  ميز ما  أما   ال ركي- في  ل را  ا زمة جر  اس  ااا  حما  الااخلية   جا ال يا  ال  ري 
تيا  افي  السنوا  الاي ين ر لألمو  س رة مغايرة لما يرا  ما حول ،  ن السنوا  اعيش ا زمة في 
غزة   جا أن العال ة ما م ر افاجة ئل  ت فيح جا ي  ن م ر افاجة ئل  جيود حما  عل  

  سيناء،  كاس  م ر ت ال  حا درا ال ي تايل تياياا  أمنيا ، ئم كاس  غزة مالما  لا رابييا ئل
ب سليميا عادا  ما الم لوبيا الفا  ا ئل  غزة  كر   راا ال ل  مرا ا  ل ادة حما  ما  بل.  عناما 
زا  السنوا  ال اررة فوجئ  جاي الم ابرا  الم ر ة عناما  رحوا مسألة الفا  ا ئل  غزة االسنوا  

 يادة الساا ة لفما  ل  تكا تي   االم ال  ا وي ئس  ل  اسما بياا ال ل  ما  بل، امعن  أن ال
الم ر ة.  باأ السنوا  جادا  في ال عامل ما م ر  س  افاجة ئلييا. بل ئن   ر ال ي أغسبيا راا 
ال  ا ت حا ل  ئجيا   د ن جا ى، أما تركيا ال ي تنارا الفي  في م ر ف ا اب لع  ا مر ما 

ا  تمر اسائ ة تياد  جودرا في غزة  أن من و  السر  ا  ال اصة افما ، امعن  أن حم
اسف احيا عل  ئيران  م ر  ح   الن ا  السو ي ياخل في اات ال  ية الاي اس يج   د ما  حركة 

 فال فارما  ما م ر ري ملفش  بيعي ل فارما  تيا  دحالن ما السنوا .«. اإلخوان المسلميا»
أن تكون م ر سة االم الفة لكا الجاس  الم ري ا ر عل  أن العال ة ما حما  اج  

الفلس ينية  حل اللجنة اإلدا  ة  باء حوا  ما ف ح ل نفيا اتفا  الم الفة  رو ما أعلن  الم ر ون 
  ادة حما . فالو ا بيا غزة  م ر ما حي  ال بادي ال جا ي  ف ح معبر  فح اايل  بيعي 

السفة،  رو ما ترفس  مررون االم الفة،   ال فنن م ر س كون كما ياع  اسف اي غزة عا 
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م ر دائما . كما أن م ر ال تر ا أن تكون في مو ا االتيا  في ا زمة اإلسساسية ال ي تسبب  بيا 
 حما  في غزة.

ئما ، فال فارما  جاء  س يجة للسر  ا  الم بادلة بيا م ر  حركة حما . فم ر تر ا أمنا  عل  
جاياة عل  الساحة جاماا  عناصر م فا تة في غزة ا ير ك وة « داعش»حا درا، حي  باأ تن ي  

ما حما   الجياد  ال يا  السلفي   عمل الخ را  الفا د ااتجا  سيناء،    ال  ال وا    عل  
مس و نا  االح الي في مفا لة ل ل  ا   ا  مجادا .  في مثل البياة المفي ة في المن  ة تفا ي 

زمة ال  ر ة ا ل ة عجيبة تس  الم نا سا . حركة حما  االس ال  ما عزل يا  ح ا را اعا ا 
 غ  أن عناصررا  اتل  في ال  ير  م ي  « حزت هللا»فيي تر ا تجايا تفالفيا ما ئيران  

اليرموو،  تر ا اإلا اء عل  عال اتيا االس راتيجية ما   ر  تركيا  ف ح صففة جاياة ما م ر، 
أن تف ح صففة جاياة ما السل ة الفلس ينية  ري خل ة عجيبة ال تملك م وما  الاامومة. فا صل 

ب نفيا الم الفة،  سيا مف ا  الفل  زمة غزة  لألزمة الفلس ينية كيل.  ال اميننا ما ملك الفي  
عل  صا  النوااا ما عام  ئال اعا باء حوا  ل نفيا الم الفة الو نية في ال اررة، فال جاماا  

لموا ف بيا ليلة   فارا  ا زما  الم راكمة في المن  ة اإل ليمية في المن  ة ت غير اموجبيا ا
 العال  اات  تيم ش العن ر الفلس يني،  بما  ن االس سا  رم ش الفلس ينييا  أثر سلبا  في تماسك 

 ال سية.
 15/9/2017، الخليج، الشارقة
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 تسفي برئيل
إلس رس  لفركة الفجا  ئل  مية  داء فر سة الفا ت لش ئحساسا ال و  الرائعة ال ي تنار عل  ا

مليون حا  يلبسون ا بيا،  2.5جماعيا ع يما لر   الاراكة  ال كافل اإلسالمي. را  صو  سفو 
 ر  افي ون االكعبة  الفجر ا سود المغ اة اغ اء مميز ي   تغيير  كل سنة.  ترافش أفال  الفيايو 

ماكا الع ي ة حي  يرج  ئبلي  االف  ،   ل  بار الماء الم اسة   ل  تل ي السير ال و ل ئل  ا 
 ال فا  المر ة الل يا  كس  راجر ز جة ئبراري  بينيما افثا عا الماء البنيا ئسماعيل.

 وافل السائر ا عل  ا  اا  سفو را  الموا ا ئل  جاس  صو  آال  الباصا  المرتبة عل  سفو 
  أفراد الار ة الايا يوجيون حركة السير،  صفو  ال يا  البيساء ال ي مثالي في الساحا ،  آال

أ ام يا الفيومة السعوداة كي تس سيف فييا الفجا  ئل  الموا ا البعياة عا ماينة مية ي تعرم 
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ماياا مميزا لعبادة تمثل ت مي  المؤمنيا المسلميا عل  الاعو  ااالس ماء ئل  ا مة اإلسالمية 
 مليا  سسمة. 1.6تعا أكثر ما الع م ، ال ي 

اجري الفاي  عا فر سة تكلف عباا ماليا رائال عل  المؤمنيا، لا جة أن الايا اعفي منيا ما ال 
اس  يا ال يا  بيا  سبات ا   اداة.  اس ثمر  المملكة السعوداة عل  ماى السنيا مليا ا  

 وء   ا ا  ما مية ئل  الا ال ا  كي ت و   تسيل شر ء السفر الم ع  راا. ف ا بن  خ
في ماينة مية  حارا، أ ام  عيادا  خاصة  1,200الماينة،  أ ام  فناد  ا ل عادرا ئل  سفو 

للفجا ،  في السن يا ا خيرتيا تز د كل حا  انسو ة ئلك ر سية ت سما تفاصيل  الا  ية لغرم 
عوداة تموي تكلفة غ اء العثو  علي  أ  العنااة ا  في حالة   وع  ر  أ  مرم ل . كما أن الس

مالييا د ال  ي ئم أسيا ت سما خيو ا مربية بوزن عارا   6الكعبة، ال ي بلغ  را  السنة سفو 
ألف عامل  شر ي  128الكيلو غراما ،  ري تموي ميزاسية  زا ة الفا اآال  مو فييا  تاغل سفو 

 في ف رة الفا سفس .
ألف من رة عل   وي ال ر  ال ي  60  أكثر ما را  السنة أدخل  السعوداة أمرا جاياا حيا س ب

اسير فييا الفجا .  را  ترش   را  صغيرة ما الميا  البا دة ل  فف ما الفر الاايا الاي بلم 
 د جة. 40أكثر ما 

ت  ت السعوداة لكل د لة ئسالمية عادا معينا ما الفجا   ف ا لعاد المسلميا الايا اسينون 
تأشيرة  احاة لكل ألف مسل ،  لكا توجا أاسا تأشيرا  للمايو  ا فييا.  المف ا  المع اد رو 

 4.2 تأشيرا  مجاسية توزع  ف ا لما ترا  المملكة مناسبا.  باإلجماع ما الم و ا للسعوداة أن تكس  
مليا  د ال  ما الرسو   ال أشيرا ، ئ افة ئل  أ با  أصفات الفناد   ا عماي ال جا  ة الكثيرة 

   ائال في الف رة ال  يرة ال ي اجري فييا الفا.مما اجنون ماال
تباأ  حلة الفا اال وج  ئل  ئحاى شركا  السفر في بالد ، ال ي كاس  ح ل  عل  تأشيرا  
السياحة للفا.  را  تأشيرا  مفا دة الزما  مجاي الفركة ال ي اسمح فييا للفا  االفركة في 

ال ي تن ميا الاركة   ودع مبلغا عاليا اميا أن  السعوداة.   ا ري لنفس  مياسا في اعثة الفجا 
د ال ،  راا ي و ف عل  مس وى الرحلة ال ي ا    ليا. ئما كان ما  ألف 25 آال   3ي را   بيا 

سيان م ر امين  أن ااا و في  رعة عل  ال أشيرة ما أصل العاد الاي ت ر   الفيومة في 
لفالة تكون ال كلفة أ ل،  لكا الفا  سيب   م البا ئجمالي ال أشيرا  ال ي تف ل علييا.  في را  ا

اأن يرت  أمو  السفر ما شركة السياحة  السفر. الرحلة ا  ل ثمنا تكون عا  ر ش البر، في فناد  
ألف د ال ،  50ثالثة سجو  أ  في ش ة مس أجرة، أما الرحال  الغالية فيميا أن ت ل ئل  أكثر ما 
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فناد  فاخرة، ترتيبا  مواصال  خاصة  بعا الياااا ال ي   ت سما را  ئ افة ئل  ال يران،
 تمنفيا شركا  السفر ي كسجاد ال الة، ح ائ  سفر، مفا را  ئعااد  بل الفا  تأميا صفي.

كل د لة ت ر  اايل مس  ل السعر ا     ال ي اسمح لاركا  السياحة أن تجبييا ل اء ترتيبا  
كو   س كون را  السنة ري الا لة ا غل  عل  حجاجيا، السفر.  حس   ائمة ا سعا ، يبا  أن ال

ما ماة أكثر ما السنة الما ية،  150ي  50أما في م ر فسجل ا تفاع أعل  في ا سعا ، امعاي 
اسب  ال  لبا  في سعر الجني  الم ري. كما أن كل د لة تموي  فاا ما المو فيا ميم ي  العنااة 

في السعوداة. فيففت الوفا مس وى الفناد  م ا سة اال لبا   برفا  حجاجي  عل  ماى أاا  ئ ام ي 
ال ي أ سل     أكا ما ففوص خاما  صفية للفجا    ار  عل  الباصا  ال ي س و ا عل  

 ت ر  المجموعة   ف ل اال الي عل  سسبة دسمة ل اء را  ال اما .
ال  ة. فالفجا  الايا  ليس  الافعا  المباشرة لاركا  السفر  ل اء تأشيرة الفا ري سيااة 

اسافر ن في البراما الرخي ة اف اجون  ن افرصوا عل  أسفسي  ما حي  توفير الغااء،  كبش 
ا  فية للااح،  بال با الياااا ال ي سيفملوسيا معي  عائايا ئل  داا ر .   ف ا لبف  أجرا  معيا 

ماة  ما 14 ء في ف رة الفا، مليا ا  د ال  عل  الغاا 10افوث سعودي، فنن الفجا  ينف ون سفو 
ما عمو  سف اتي  م   ة لاراء الياااا.  ت  لا السعوداة ئل  ز ادة عاد الفجا  كي ت ل ئل  

مليا  د ال  اعا خم  سنوا ،  لياا الغرم تفكر انشراو ال  اع ال اص في أعماي  5.7دخل 
 الفا ال ي تسي ر علييا اليو  الفيومة عل  سفو شب  ح ري.

 ع الع ي  الاي اج ات أاسا عل  ماى السنة العايا ما الفجا  الايا ا لون ئل  مية راا المار 
لز ا ة ا ماكا الم اسة في خا   موس  الفا الرسمي، ياعو ئسرائيل أاسا ئل  الفل  ااإلمياسا  
اال   اداة الكامنة في السياحة الاينية للمسلميا. فالفر  الاي اع بر الميان الثال  في أرمي   

ز . اسال ل  امين  أن اجني أ باحا  يبة للا لة ي لو كان أحا ما مس عاا ف    ن يو ا االتفا  الال 
 7/9/2017هآرتس/ذي ماركر 

 15/9/2017القدس العربي، لندن، 
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