
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 غزةفي مسؤولياتها ستما  الوتعلن استعدادها اللجنة اإلدارية  ترحب بحل   الفلسطينية الحكومة
 اإلبراهيمي المسجدآالف مستوطن يقتحمون  ثماثة
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  :أخبار الزيتونة
 9 ندوة بحثية تحت عنوان "التطبيع.. استراتيجية احتمال"يشارك في  مركز الزيتونةإسطنبول:   2.

 
  السلطة:

 10 جهود مصريةب اللجنة اإلدارية في قطاع غزة عبر عن ارتياحه لحل  ي   عباس  3.

 10 غزةفي مسؤولياتها ستما  الوتعلن استعدادها اللجنة اإلدارية  ترحب بحل   الفلسطينية الحكومة  4.

 10 دحمان: حماس أزاحت ذرائع تعطيل المصالحة  5.

 11  ت عن غزةبرفع العقوبا قيادي بفتح: عباس سيصدر قرارا    6.

 11 العبرية الثانية: عباس محرج وغير متحمس إلدارة قطاع غزة القناة  7.

 12 حل  حماس اللجنة اإلدارية يرمي بالكرة في ملعب عباس لكنه قد ال يجلب المصالحةتحليل:   8.

 13 لنائب شهاب: تصريحات "العجرمي" بعيدة عن األخماق الوطنيةا  9.

 13 في األم  المتحدة ها  ويحدد معال  المرحلة القادمة عباسأبو ردينة: خطاب   10.

 14 والفلسطينيين نئيلييرحب بتعهد ترامب السعي نحو السما  بين اإلسراتالرئاسة الفلسطينية   11.

 14 تعتز  تدشين شبكة من األنفاق لتهويد القدس ومحيطها "إسرائيل"وزير القدس:   12.

 14  األونروا الزعنون يثم ن موقف البرلمان األوروبي في إفشال مخطط حل    13.

 15 أبو يوسف: التفاف وطني حول القيادة لمواجهة سياسة إلغاء قضية الماجئينواصل   14.

 15 محكمة صلح غزة توقف الحك  الصادر بحق الصحفية هاجر حرب  15.
 

  المقاومة:
 15 قسا ثمن الجهود المصرية المبذولة من أجل إنهاء االنت حماس  16.
 16 ننتظر خطوات عملية من عباسو  أسامة حمدان: مبادرة حماس فرصة حقيقية لتنفيذ المصالحة  17.
 18 موافقة حماس على شروط عباس الثماثة فاجأت فتح وحشرتها في الزاوية"الحياة":   18.
 20  فصائل الموقعة على اتفاق المصالحةللحماس يعقبه اجتماع مع سيت  عقد اجتماع  :عزا  األحمد  19.
 20 حكومة من استما  غزةالكان هناك حسن نوايا من حماس وتمكين  إننرى  أنن المطلوب اآلفتح:   20.
 21 غزةاجع عن اإلجراءات ضد للتر " ترحب بخطوة حماس وتدعو فتح الجهاد"  21.
 21 بحق غزة هعباس لوقف إجراءاتوتدعو  شيد بالتعاطي اإليجابي لحماس مع المصالحةت"الشعبية"   22.
 22 وعد  وضع شروط جديدة مع مبادرة حماس على فتح التجاوب": الديمقراطية"  23.
 22 حماس على إنهاء االنقسا  تثمن حرص بغزة فصائل المقاومة  24.
 23 فتح وحماس في القاهرة ي  مصادر خاصة لـ"القدس": إجراء أول اتصال هاتفي بين وفد    25.
 23 غزةيع اإلجراءات بحق والحكومة الفلسطينية إللغاء جم عباستدعو  "وطنيون إلنهاء االنقسا "  26.
 23 وجوا   وبحرا   إذا فكر العدو بارتكاب أي حماقة فإن القسا  سيفاجئه برا  : القسا   27.
 24 حماد: ماضون في اإلعداد والمقاومة حتى التحريرفتحي   28.
 24 الحصول على عضوية مجلس األمن تهريج سياسي "إسرائيل"فتح: محاولة   29.
 25 عدنان: السلطة تحاول شطب وجود الفصائل من الضفةخضر   30.
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 25 : تشكيل لجنة موحدة للمخيمات في الوطن والشتاتفتحلجنة الماجئين في   31.
 

  الكيان اإلسرائيلي:
 26 تضمن استمرار االستيطانليبرمان يكشف عن "خطة أمنية شاملة"   32.
 26 الكنيست: الجيش اإلسرائيلي غير مستعد للحربلجنة الخارجية ب  33.
 27  دفاعالوزارة ليبرمان يتذرع بإيران واألسد ويطالب زيادة ميزانية "هآرتس":   34.
 27 دارة المدنية" عبر غطاء دوليتحاول تكريس دور "اإل "إسرائيل"  35.
 28 "إسرائيل"لزامية في تظاهرة ليهود متشددين ضد الخدمة العسكرية اإل   36.

 
  :األرض، الشعب

 28  سطيني والعاهل األردني لقطع العماقات مع البطريرك ثيوفيلوسفلسطينيو الداخل يدعون الرئيس الفل  37.

 29 اإلبراهيمي المسجدآالف مستوطن يقتحمون  ثماثة  38.

 29 بحرية االحتمال تعتقل صيادي ن من بحر بيت الهيا  39.

 30 آالف فلسطيني منذ توقيع اتفاقية أوسلو 110اعتقلت  "رائيلإس: "هيئة شؤون األسرى   40.

 30 فلسطينيا   15مستوطنون ينفذون جوالت استفزازية في األقصى واعتقال   41.

 31 النجاح لها كتبي لن غزة في الموظفين لمشكلة حما   توفر ال مصالحة غزة: أي قطاع الموظفين في نقابة  42.

 31 أ  الفح : مهرجان تضامني مع الشيخ رائد صماح الخميس المقبل  43.

 32  " اإلدارة المدنية"زادت موظفي " إسرائيل": "القدس العربي"التفكجي لـ  44.

 32   " رواتب األسرى تدع  العنف"سرى السابق بعد أن قال إن هجو  وسخرية من تصريحات وزير األ  45.

 33 مبادرات تقود مدرسة فلسطينية للفوز بجائزة دولية سبع  46.
 

  : مصر
 33 إشادة مصرية بموقف "حماس" من المصالحة: الحركة ليست إرهابية  47.
 34 أسباب تدفع مصر لتحقيق اختراق في ملف المصالحة خمسة  48.
 35 عودة خطوط الكهرباء المصرية للعمل بغزة  49.

 
  األردن: 

 35 األمريكية -من ممثلي المنظمات اليهودية  يلتقي عددا   األردن ملك  50.

 36 محامون يطعنون بقرار لوزير الطاقة بحجب معلومات اتفاقية الغاز اإلسرائيلي: عم ان  51.
 

  عربي، إسمامي:
 37 وسيسمح لرعاياه بزيارتها "إسرائيل"معاريف: ملك البحرين يندد بمقاطعة   52.
 37 لتسوية الصراع مع فلسطين اإلسرائيلي شرط -دنيس روس: التطبيع السعودي   53.
 38 الفلسطينياالنقسا   إنهاءرئيس البرلمان العربي يرحب بجهود   54.
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 39 استفتاء األكراد "إسرائيل"تأييد  بشأنردود فعل غاضبة بين القوى السياسية العراقية   55.

 40 لتركية ترحب بإعمان "حماس" حل  اللجنة اإلدارية في غزةالخارجية ا  56.

 41 قائد الجيش اإليراني يرد على نتنياهو: إذا ارتكبت  أي حماقة فسنسوي حيفا وتل أبيب باألرض  57.

 41 ال أفريقيالطرد العرب من شم "إسرائيل"لتعاون مع إلى ا تدعوناشطة أمازيغية   58.

 42 موقفنا ثابت في دع  القضية الفلسطينية«: القدس العربي»وزير خارجية نيجيريا لـ  59.
 

  دولي:
 42 ترحيب أممي بإعمان "حماس" حل لجنتها اإلدارية في قطاع غزة  60.
 43 فد برلماني أوروبي تصاريح لدخول غزةترفض منح و  "إسرائيل"  61.
 44 "إسرائيلـ"ض حق الوجود لوزير بريطاني: لن نعتذر عن وعد بلفور ولن نقو     62.
 44 : الشرطة األمريكية تلقت تدريبات على يد وحدات تعذيب إسرائيلية"إنترسبتمجلة "  63.

 
  : القطريةتطورات األزمة 

 45 الجبير: أزمة الخليج سببها عد  التزا  قطر باالتفاقات  64.

 45 هللا آل ثاني يدعو عقماء قطر إلى اجتماع وطني يعيد األمور إلى نصابها عبد  65.

 46 لملك السعوديإما  الحر  المكي دعا للرئيس األميركي وا  66.
 

  حوارات ومقاالت:
 46 د. فايز أبو شمالة... بماذا يرد الشيخ على مردخاي؟  67.
 47 ياسر الزعاترة... عن تفاهمات القاهرة وحل حماس للجنة اإلدارية  68.
 49 تار قاسمعبد الس... إلى أين تميل حماس؟  69.
 53 أسامة عثمان... "أونروا".. وتصفية القضية الفلسطينية عربيا    70.
 56 عميره هاس... الترحيل هو السياسة  71.

 
 58 :صورة

*** 
 

 مصربوبعض قادة حماس سيقيمون عن المصالحة  اإلسرائيلي-مريكيأبو مرزوق: رفع الفيتو األ .1
 ،أكاااد ع اااو المستااا  السياسااا  لورساااة ومااااس :أجااارل الءقاااا  موماااد أباااو   اااير: "القااادس" -القااااهرة 
مااارزوش دشاااادته  الجااااد الاابااا  الااالم يبللاااه جاااااز الم اااابرا  الم ااار ة  سااات ادة الووااادة  أباااوموسااا  

الادوام، وان الم اابرا  الم اار ة  الوطنياة اللءساطينية، م تبارا هاالا الجاااز الوياوم بوا اة فءسااطين عءا 
 ليس  مجرد جااز أمن .
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سايقيمون فا  م ار « وماس»  ض األ وة من  أنمرزوش ف  مقابءة و ر ة مع "القدس"  أبووأفاد 
 جان  المقيمين أ ال من قب . دل 

وسشااا القيااادم الومساااوم النقااا  عاان م ءومااة  اللااة األهميااة اطءااع الورسااة عءياااا اكثاار ماان مساا و  
عء  الم الوة الوطنية اللءسطينية لام ي اد قابماا، ويا   اإلسرابيء  - األمر س الليتو  أنه  عرب  و 
 تم رف ه.

 المقابءة: أبرز ما جا  ف  يء  وفيما
 

 ه  نتائج اجتماعاتك  مع المسؤولين المصريين؟ وأين وصل ملف المصالحة مع فتح؟أما هي 
الم اار ين  ااامن  د واننااا  ا جتماعاااا  مااع المءلااا  التاا  تااام طرواااا ومناقشااتاا فاا أواادالم ااالوة 

جدو  األعما  اللم تناو  مواور وق ايا مت ددة، من بيناا الق ايا األمنية عء  الودود بين م ر 
مشاك  قطاع غزة المت ددة وسيلية و  هاله المشااك  وفا  مقادمتاا م بار رفاه والكارباا   وقطاع غزة،

 من الق ايا الت  تم  وثاا   مق وت اد  الرأم فياا.وا وتياجا  الطبية والمر   والطال  وغيرها 
سااللت تاام  واا  تطااورا  الق اااية اللءسااطينية والاادور الم اارم وف اليتاااه، وموقااع الق ااية فاا  الوااارات 

اللءساااطينية و اااارورة -الجديااادة، والم اااالوة اللءساااطينية األمر سيااااةالااادول   ا اااة   اااد تاااول  اإلدارة 
 واست ادة الوودة الوطنية. مشارسة ومساهمة م ر ف  دناا  ا نقسام

 
 كيف تصفون العماقات بين حركة "حماس" وجمهورية مصر العربية؟ وهل تجاوزت  األزمة؟

ال القا  مار   راروص  ا  ة فا  مروءاة مان المراوا  تام تجاوزهاا ولكان اعتقاد أنااا تميا  ا ن نواو 
مشاك  قطاع غزة واألمن فا   أنالثقة المت ادلة والت اون ا ستراتيج  بين الجانبين،   د ددرات م ر 

 .سينا  تن سس  شس  م اشر عء  م ر وغزة وت ر  األمن القوم  الم رم 
 
 ل صحيح سيت  فتح مكتب للحركة في القاهرة؟ وت  تعيين مدير جديد لهذا المكتب من غزة؟ه

  لض النرر عن المسميا  عالقتنا  األشقا  ف  م ر تتطور، وسيقيم   ض األ وة الربيسيين هناا،
جان  الموجودين أ اال  مان قبا  ويومءاون دقاماا ، وللات لمتا  اة الق اايا والمءلاا  ماع األشاقا   دل 

 الم ر ين عء  م تءا المستويا .
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 كملف أمني من قبل المخابرات المصرية؟ مع حماسول  يعد يت  التعامل  اإلخوانهل ت  تجاوز األزمة مع 
ساا  الق ااايا المت ءقااة  ، وتجاوزنااا2015\12ا  ماان شااار هااله المساااب  تاام تجاوزهااا مناال عااامين وتوديااد

ومنال   الدا   الم رم سءه، وعالقتناا ماع الم اابرا  الم ار ة التا  توما  مءاا الق اية اللءساطينية،
 غيرها. أوعقود بوا ة فءسطين دوما  ه  الم ابرا  ال امة وليس  وزارة ال ارجية 

نما وهاو  جاااز سايادم يت اع لاربيس الجماور اة م اشارة ، والم ابرا  الم ر ة ليس  جاازا امنيا فقط وا 
 يتا ع المءا اللءسطين  منل البداية.

 
 هل يشمل فتح المعبر منطقة تجارة حرة وفتح المعبر للمواطنين والتجارة بين القطاع ومصر؟

ناااا  اللو ااا  األمنيااة  ا ااة فااا   دلا مااا تاام اسااتت ا  األمااان وتوقيااق ا سااتقرار فااا  شااما  سااينا  وا 
ة الساااوءية التاا  تااربط قطاااع غاازة  م اار ساايتم تطبيااق  طااة الوسومااة الم اار ة لتنميااة شااما  المنطقاا

عءا  سا  واا  هالا األمار مان  سينا ، وستكون  طة بنا  منطقة  ناعية ومنطقة تجارة وارة متاواة،
 الم سر الودي  ووله.

 
 وما هي طبيعة التدخل الروسي؟ هل دخلت روسيا على خط المصالحة؟

مان مارة، ودون  أكثارسيا عالقة قديمة وه  عالقا  بدولة عرم ، وتم ز ارة موسسو ال القا  مع رو 
ماان م تءاا الناواو  و ا اة السياسااية وقبيا  اجتمااع الجم يااة  األسابوعأدنا  شات ز اارة موسااسو هالا 

 . شس  سبير جدا   األوسطال امة لألمم المتودة وأي ا  ف   و  ز ادة ا هتمام الروس   الشرش 
وهنات دور روس  متزايد فا  ، وماس السياسية تروي ا روسيا و ق   دل وتلاعال سبيرا و ق  وثيقة

 دعم الم الوة بين وماس وفته.
 

 الجاري ما هو الهدف؟ 19موسكو يو   إلىستتوجهون 
المءلا  سثيرة ف  مقدمتاا الم الوة والودي  وو  اللسر السياسا  لءورساة واساتراتيجيتاا المقبءاة   اد 

والادعم الروسا   ،الدور الروس  ف  الق ية اللءسطينية، المساعدا  الروسية للزة الموا رةو  الوثيقة،
 لءلءسطينيين والتورت الروس  لو  الق ية اللءسطينية.

 
 رفعت الفيتو عن المصالحة؟ األمريكيةاإلدارة  إنما مدى صحة التصريحات والتقارير التي تقول 

 ان هنات تليرا ف   اللربيين،وما نقءه   ض المس ولين  يةأمر س ويه هلا ما لسرته تقار ر  ولية 
ي طااا  مسااااوة وفر اااة لءاااربيس  اللءساااطينية، هااالاب  اااول الم اااالوة والووااادة  األمر سياااةالسياساااة 
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فاارض عقو ااا   أو األمر سيااة ااوص ماان قطااع المساااعدا   أوع اااس لءتقاادم فاا  هاالا المءااا دون تااردد 
 السءطة.عء  
عء  ش بنا وتقوية الساوة الدا ءية اللءسطينية يلنيناا عان هاله اإلدارة  الرهان أنعء   أكدنا أنوسبق 

 .إلسرابي المتواللة مع دسرابي  وقراراتاا الم  دة 
هالا ماا ، قاا  أباو مارزوش، "واإلسارابيء  عان الم االوة األمر سا تأكيدا  عن رفع الليتاو وعن وجود 

 ."واإلسرابيء  عن الم الوة اللءسطينية س األمر قاله لنا   ض المس ولين اللربيين عن رفع الليتو 
 

 تقيمون في قطر؟ أنك وخاصة  ما هي انعكاسات األزمة الخليجية عليك ؟
هنااات  أندل  الق ااية اللءسااطينية تتااأثر  ساا  المشاااك  التاا  تجاارم فاا  ال ااالم ال رباا ، أنمااا ماان شاات 

 وأ در األمر س الموقا ا طرا ا ف  سياسا    ض الدو  ال ربية وال ءيجية فمنام من تساوش مع 
ثاام تراجااع عناااا وهنااات والااة ماان عاادم ا سااتقرار واليقااين نأماا  تجاوزهااا وعااودة  وأوادياا ت اار وا  

ال الفااا  ال ربياااة تاان سس سااء ا  عءاا  الق اااية  وودتااه،  نمجءااس الت اااون ال ءيجاا  اقاااول  اساات ادة 
 اللءسطين .والش   

 
 لى النائب المفصول من فتح محمد دحمان؟كيف ترون عماقتك  مع النواب والتيار المحسوب ع

مااازن  وااق هااله الشاار وة  أبااوهاالا التيااار الموجااود فاا  قطاااع غاازة أ اا ه أكثاار قااوة  سااب  دجاارا ا  
النابا  موماد دواالن فتبنااهم ولام  دلا الواس ة من اللتواو ين الالين شا روا  رءام وقاع عءايام فتوجااوا 

ناب اا مان مجماوع  16يمثءاه  أ ا ههلا التيار  أنما ج   هلا التيار ينمو و توسع وت   يق ر م ام،
 ناب ا ف  المجءس التشر    عن فته. 34

عاان  غاازة، وي باارا اا ه مسونااا فاا  الساااوة اللءسااطينية و ا ااة فاا  قطاااع ، نتوااد  عاان تيااار وقيقاا 
هنااات رءمااا يلاارض عءاا  قطاااع  أننلسااه ولااه تااار ح و  اوااد يسااتطيع من ااه وهاالا التيااار عناادما شاا ر 

التيار  م ادرا  عديدة وه    النوا  عمءوا الكثير للته قنوا  ات اا  وجءا  مسااعدا   قام هلا غزة،
قاادموا الكثياار ماان المساااعدا  لءمااواطنين  القطاااع، ولءوقيقااةلءت ليااا عاان المااواطنين الموا اار ن فاا  

 يطء  منام اود للت. أندون 
ن فااته ووماااس والجباااة وشااسءوا لجنااة تكافاا  اجتماعيااة ووطنيااة ماان نااوا  غاازة ماان ساا  ا تجاهااا  ماا

المسااعدا  لتازو آ ف ص الشا ا  عءا  مادل السانوا  الما اية وقادموا  والديمقراطياة، وقادمواالشا بية 
بنااود اتلاقيااة الم ااالوة التاا  وق ناهااا مااع  أواادالمساااعدة لءجرواا  وأساار الشااادا  وعمءااوا عءاا  تنلياال 

أسرة وو ء  س  عابءاة  20مع  ق ية الدم دناا ف  فته وه  الم الوة المجتم ية وي  تم  اإل وة
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واجتماعياة وقيقياة وما ثرة فا  قطااع غازة  دنساانيةنتود  عان مسااعدا   دينار، نون ألا 50ووال  
 سارثيا.الموا ر واللم ي يش و  ا 

قاادموا وااوال  مءيااون  دو ر لألساار اللقياارة، ومءيااون دو ر لطااال  ت رجااوا ولاام يتمسنااوا ماان الو ااو  
نقاو  لاالا التياار الالم ي لاا مان ف م شا  ه د  شاسرا   المالياة، ماالاقدرة عء  شااداتام  سب  عدم ال
 لكم وهللا يجز سم س  ال ير.

 
ســطنبولهــل التفاهمــات مــع تيــار محمــد دحــمان أحــرجتك  مــع حلفــائك  فــي الدوحــة  هــل نــاقش و  ؟وا 

 التفاهمات؟هذه معك   واألتراكالقطريون 
ع هاالا التيااار مازالاا  ق ااية  الفيااة دا اا  أروقااة مااا ماان شاات هنااات   ااض الواارال، ولااللت ال القااا  ماا

 الورسة.
 ساا  تأكيااد، و  تاازا  مطرووااة لءنقاااش، لكاان نواان نقااو   ااأن هاالا التيااار جااز  ماان مسونااا  شاا بنا فاا  

فا  قطار وترسياا ونأما   اأن توا   األشاقا قطااع غازة وفا  فءساطين، ن ام لقاد توقاا عناد هاله ال القاة 
 قر  ا . األمور

 
 أين وصلت في ظل الحديث عن محاور وسنة وشيعة؟ إلى رانإيعماقات حماس مع 

 نوا  ا  اطلافا  والموااور، واإلساالم  و سما قء  نون نر اد عالقاا  جيادة ماع ال االمين ال ربا  
تجم ناااا ق اااية فءساااطين  أنق اااية فءساااطين ق اااية ال ااار  والمساااءمين وهااا   واجاااة لءجمياااع و جااا  

 والقدس والمسجد األق   الم ارت.
ناادما سااان هنااات واادي  عاان ا ااطلاص ساان  شااي   سااان هنااات واارال لاادل الورسااة فاا  دون جاادا  ع
 دياراناوتلرنا باله ال القة ولم نقط اا ف  ر  شا سة ال القاا  التا  سانا  تاربط  ،ديرانعالقاتاا مع 

 مع م رم دو  المنطقة.
نمااال االص لايس سانيا شااي يا  أنراار  األ ياارةال ءيجياة  األزماةولكان   اد  سا  تتناااو  ال االص سيا وا 

التا   األماوا ومطااردة  واإلرها  اإلرها ت ر ا  وا عادةال القا  مع دسرابي  وتمو ع ورسة وماس 
تله  لءتنريما  وس  الت ر لا  الجديدة فالق ية انورف  ودو  تبن  هله الومءة وات    توجااا  

 ترام  والت  تستادص المقاومة وت دم دسرابي    ورة م اشرة.
نماااالق ااية   عالقاة لاااا  سانة وشاي ة  أنة  أسارها ولقاد راار لءمنطقاا ها  ق ااايا سياساة  األساااس  وا 

 واإلسرابيءية. األمر سيةت دم الم اله واألجندة 
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طالقاا  دساءبية  أناااي نا عالقتنا باييران مان الناوياة السياساية والوطنياة والدينياة  أنيستطيع  أودو  
دياران  دلا  األ يارةوي  سان  ز ارتناا  واف   مع ايران أسرعوهلا ج ءنا نست يد عالقتنا بييران  شس  

 ناجوة جدا .
ولكاان فاا  ، والواار  فاا  سااور ا األزمااةمااا سااان عءيااه قباا   دلاا  لاام ي اادالاادعم المااال  اإليراناا  لءورسااة 

 المستقب  ننرر دل  أن يسون أف  .
 

س  المنطقة ضوء عملية إعادة ترتيب وتر  المقبلة؟ فيترى حماس نفسها في السنوات الخمس  أين
 دولية جديدة في المنطقة والخليج؟ العصر، وترتيباتالتسوية والحديث عن صفقة  أفقوانسداد 

تلاا    مان المقادما  التا   أكثار    استشراص المستقب  ف   او  المقادما  غيار المشاج ة ولكنا  
اماتيسياا فا  سا  ماا هله المقدما  ستتلير تليارا در  أنوسء  أم  ، تتبءور وتتشس  و  تسر أمامنانراها 

المسار م شرا وأكثر أمال  و ا ة ف  اتجاه وودة الش    واللءسطينية، لي  هيت ءق  الق ايا ال ربية 
 سثيرا . أف  اللءسطين  ونيءه وقوقه وطموواته وأرل المستقب  

 17/9/2017القدس، القدس، 
 

 . استراتيجية احتمال"ندوة بحثية تحت عنوان "التطبيع.يشارك في  الزيتونةمركز إسطنبول:  .2
أجمع  اوثون وملسرون عء  رفض أشسا  التطبيع سافة مع الكيان "اإلسرابيء "، و رورة : دسطنبو 

التمست  الثواب  الوطنية ودعم الق ية اللءسطينية واست ادة األرض الملت  ة، مطالبين بيطالش 
 ابيء " ف  دفر قيا.ووار استراتيج  جديد بين ال ر  واألفارقة  وتوا  النلول "اإلسر 

جا  للت  ال  ندوة  وثية تو  عنوان "التطبيع.. استراتيجية اوتال "، نرمتاا ورسة مقاومة 
 "  مدينة دسطنبو  أمس السب ،  مشارسة ن  ة من الملسر ن.NORالتطبيع "

مرسز الز تونة لءدراسا ، اللم أشار  مدير اله،  مومد  وأدار الجءسة األول  من الم تمر موسن
نشا  بيبة مناس ة لءجااد والتور ر.  دل  أن مقاومة التطبيع عم  جوهرم لءولاظ عء  جوهر األمة، وا 
وأكد  اله أن من عالما   الح األمة أن يسون لاا جااز مناعة قوم يستطيع توديد ال دو 

 وسيلية الت ام  م ه.
 17/9/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة ، وكالةالمركز الفلسطيني لإلعما 
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 جهود مصريةب اللجنة اإلدارية في قطاع غزة عبر عن ارتياحه لحل  ي   عباس .3
التو   دليه من  مومود ع اس عن ارتياوه لالتلاش اللم تمّ  يةلءسطينالة طءالسعّبر ربيس  :نيو ورت

، وتمساااين وسوماااة الوفااااش الاااوطن  مااان فااا  قطاااع غااازة  ااال  الجااااود الم ااار ة لوااا  الءجناااة اإلدار اااة
جارا  ا نت ا اا  الرباساية والتشار  ية.ممار  وساي قد ع ااس اجتماعاا  سة  الوياتاا ف  قطااع غازة، وا 

 لءقيادة اللءسطينية لدل عودته دل  أرض الوطن من نيو ورت، لمتا  ة هلا األمر. 
 17/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غزةفي مسؤولياتها ستما  الوتعلن استعدادها ية اللجنة اإلدار  ترحب بحل   الفلسطينية الحكومة .4

،  الجاود الم ر ة المبلولة 17/9/2017 ، يوم األوداللءسطينية روب  وسومة الوفاش الوطن  :رام هللا
وقااا  المتوااد  الرساام   اساام الوسومااة  ماان أجاا  دناااا  ا نقسااام اللءسااطين  وتوقيااق الوواادة الوطنيااة.

الءجنااة اإلدار اة التا  شاسءتاا لتقااوم  مااام وسومياة   ااد  اس  وا ّ يوساا الموماود، "دن قارار ورسااة وما
 منع وسومة الوفاش الوطن  من ممارسة عمءاا،  طوة ف  ا تجاه ال ويه".

وأكد المتود  الرسم  أن وسومة الوفاش الاوطن  لادياا  طاة شاامءة سابق أن عر اتاا عءا  ف ااب  
لت ليااا ماان م اناااة شاا بنا ال ااامد، فاا  راا  ال ماا  الااوطن  واإلسااالم  لتسااءم مااماااا فاا  القطاااع وا

وشدد عء  است داد الوسومة لءتوجه دل  قطاع غزة وتوم  سافة  الو ار اإلسرابيء  الملروض عءيه.
الءجنااة اإلدار اااة    اارورة أن تكااون هنااات تو ااايوا  لطبي ااة قاارار وماااس واا ّ  المساا وليا ، مطال ااا  

ورلين القدام  ألماكن عمءام، م سدا التزام الوسومة وتسءم الوسومة الوزارا  وسافة الم ابر وعودة الم
  التام  اتلاش القاهرة وال م  عء  تنليله.

ن هااله الجولااة ماان الم اوثااا  التاا  ترعاهااا م اار تمثاا  فر ااة تار  يااة أوأ اااص المتوااد  الرساام  
 وقيقية   د س  المواو   السا قة من أج  دناا  ا نقسام.

 17/9/2017 ،سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفل
 

 دحمان: حماس أزاحت ذرائع تعطيل المصالحة .5
 ،قابد تيار اإل الح الديمقراط  فا  ورساة فاته ،غزة: اعتبر الناب  ف  المجءس التشر    اللءسطين 

الءجناة اإلدار اة فا  قطااع غازة "أزاوا  الالرابع" التا  ساان  مومد دوالن أن  طوة ورساة ومااس  وا ّ 
فااا  ت ااار ه نشاااره عءااا   ،وقاااا  دواااالن ماااود ع ااااس شااارطا  لءم ااا   الم اااالوة.ي ااا اا الاااربيس مو

وسا ه الرسم  عء  موقع الليسبوت أمس األود، "أثمن  اسم د وان  بتيار اإل االح الاديمقراط  فا  



 
 
 
 

 

 11 ص             4406 العدد:             9/18/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

فااته  طااوة ورسااة وماااس، وأناشااد الجميااع لالسااتجا ة لاااا عءاا  طر ااق الوواادة الوطنيااة"، وأشاااد باادور 
  .م ر ف  رعاية التلاهما

 18/9/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 برفع العقوبات عن غزة قيادي بفتح: عباس سيصدر قرارا   .6
سشاااا ع اااو فااا  الءجناااة المرسز اااة لورساااة فاااته أن قياااادة الورساااة فااا  رام هللا :  اااال – الرساااالة نااا 

تنترر عودة عزام األومد مس و  مءا الم االوة فا  فاته، مان القااهرة لمناقشاة نتاابآ الءقاا ا  التا  
وقااا  القيااادم اللتواااوم، فاا   راهااا مااع رباايس الم ااابرا  الم اار ة وااو  مءااا الم ااالوة الدا ءيااة.أج

 ت ار ه  اال لاا"الرسالة نا "، األوااد، أن الورساة تءقا    اض اإلشااارا  اإليجابياة مان القااهرة،  واا ّ 
مااارس الما ااا  و اامان دعمااااا فلار/ ورسااة وماااس الءجناااة اإلدار ااة التاا  شاااسءتاا فاا  قطااااع غاازة، 

وأ اص: "ف  وا   ادق  تءات الم شارا  وأبءاح األوماد رساميا الاربيس  وا  الم الوة الدا ءية.ل ط
ع اااس بنتاااابآ لقاااا ا  القااااهرة، واساات داد ومااااس لوااا  الءجناااة اإلدار ااة التااا  شاااسءتاا، فسي ااادر قااارار 

 ساعة المقبءة". 48رسم  من ع اس برفع س  ال قو ا  الت  ات لها  د قطاع غزة  ال  الا 
 17/9/2017 ،ة، فلسطينالرسال

 
 العبرية الثانية: عباس محرج وغير متحمس إلدارة قطاع غزة القناة .7

زعماا  القناااة ال بر ااة الثانيااة أن ورسااة وماااس ساامو   ااال  األسااابيع القءيءااة الما ااية ألع ااا  ورسااة 
ناااا مساات دة لءسااماح ل عاان  ، دلا أراد،  الساايطرة والت ءاا مومااود ع اااسفااته  الااد و  دلاا  قطاااع غاازة، وا 

دعاا  القناااة او  ددارة القطااع  بااادص الترسيااز عءاا  بنااا  قوتاااا ال سااسر ة، وعاادم تشااتي  نلساااا باايدارة غاازة.
 للسارة ددارة القطاااع  ألناه ي ءاام تمامااا   ، "أن أبااو ماازن نلسااه لايس متومسااا  17/9/2017 الثانياة، يااوم األواد

لوقيقا  فا  قطااع غازة  وسام أناه سايتوم  المسا ولية عان الساسان، فا  واين أن ومااس سات ق  الوااكم ا
  ير د ف  الوق  نلسه أن يقع ف  الوارال و ارفض جااود الم االوة  ع اسولسر  أن  القوة ال سسر ة".

  ل   ال لوطا  الم ر ة  ألن وماس بللت قد رم  الكرة ف  مء  ه بتنازلاا عن ددارة القطاع.
" مان قبا  ومااس بت ءيااا عان الساءطة وتسا ل  القناة عما يقا  ءا ما و لته با"اإلعالن الادراماتيس 

وقالا : "ومااس   تارل هناات أم فابادة فا   ف  قطاع غزة، واست دادها لءلها  دل  ا نت ا اا  ال اماة.
استمرار مس وليتاا بتقاديم ال ادما  لءساسان الالين تتلااقم أو ااعام ا قت اادية، و  ترغا  فا  موا اءة 

 يش ف  الو اار الملاروض عءا  قطااع غازة، ور  تااا أناه ددارة الوياة ل شرا  ا  ص من السسان، وال
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وادع  أن هالا التوّجاه يادعم نواو ت ز از ال القاا  ماع  من األف   أن ترسز عء  بنا  القوة ال سسر ة".
 ت بير القناة. ديران، وت ز ز وءم يوي  السنوار بج   وماس سوز  هللا ف  قطاع غزة، عء  ودّ 

 17/9/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعما 
 

 حل  حماس اللجنة اإلدارية يرمي بالكرة في ملعب عباس لكنه قد ال يجلب المصالحةتحليل:  .8
دزا  تاداعيا  قارار ورساة ومااس، ياوم  سبيارا     يبدم موءءون فءسطينيون تلاا    : هداية ال  يدم - غزة

را  ا نت ا اا  ال اماة. ورأل الءجنة اإلدار ة ف  قطاع غزة، وموافقتاا عءا  دجا ،  و ّ 17/9/2017 األود
هاا    الموءءااون،  ااال  أوادياا  منل ااءة مااع وسالااة "األنا ااو "، أن ورسااة وماااس تر ااد ماان ورا  هاالا 
 القرار، سس  ود الموقا الم رم ل الواا، ورم  الكرة ف  مء   الربيس اللءسطين  مومود ع اس. 

  ة وماااس لءوساااطة الم اار ة  واا ّ ويقااو  الكاتاا  والموءاا  السياساا ، عاادنان أبااو عااامر، دن "اسااتجا
 الءجنااة اإلدار ااة  طااوة فاا  ا تجاااه ال ااويه، د  أن التوااديا  مازالاا  ماثءااة أمااام مءااا الم ااالوة". 
وتاااا ع يقاااو  لوسالاااة "األنا اااو ":"  ااادور قااارار ومااااس  وااا  الءجناااة مااان م ااار، يااادل  عءااا  رغبتااااا 

ن". و اارل أبااو عااامر أن وااّ  الءجنااة الوثيثااة بتوثيااق عالقتاااا مااع القاااهرة، وبعربااوني مو ااة لءم اار ي
"  ت ن  أننا أ  ونا قا  قوساين أو أدنا   :" طوة تنزع لرابع الربيس ع اس". لكنه أ اص مستدرسا  

 من م الوة فءسطينية جادة".
من جان ه قا  الكات  السياس  ف   ويلة "األيام" الموءية طال  عوس  دن قرار ومااس،  وا  الءجناة، 

دلااااا  القااااادوم لءقطااااااع، "ينطاااااوم عءااااا  مواولاااااة لتسااااااي  الو اااااو  لءم اااااالوة  ودعاااااوة وسوماااااة الوفااااااش
اللءسااطينية". وأ اااص لوسالااة األنا ااو ،  ااال  واادي  هاااتل :" وماااس تر ااد أن تقااو  دن ساناا  الءجنااة 
اإلدار ااة هاا  الم يااق فاا  طر ااق الم ااالوة، فاااا نواان قااد وءءناهااا، ولكاان أعتقااد أناااا ليساا  المشااسءة". 

، ألنه ف  س  مرة يبدو فياا أن ال ق ا  الم ءنة قاد أز ءا  باين ومااس وفاته، تطلاو "لس  متلابال   وتا ع:
الءجناة، "قاادرة  ويشست عوس  ف  أن تكون لقاا ا  وم اوثاا  القااهرة، ووا ّ  عق ا  جديدة دل  السطه".

الم شاار لمااا يوااد  فاا  ال ا اامة الم اار ة سااءب ، "عءاا  النجاااح فاا  هاادم الاااوة بااين الطاارفين". وتااا ع: 
 م لقا  الورستين وجاا  لوجه، وا عتماد عء  وسيط لنق  وجاا  النرر، ليس  األمر الم شر".ف د

وسام الادجن ، الموءا  السياسا  اللءساطين ، أن ومااس تر اد أن "تمانه م ار دورا   .من جان ه، ي تقد د
"ومااس ل با   ومسانة ف  الق ية اللءسطينية، وتطور ال القا  م اا". وقاا  متوادثا  لوسالاة األنا او :

"وماااس رماا  ا ن الكاارة فاا   سياساايا   شااس   ااويه، أراد  سساا  الموقااا الم اارم لجانباااا". وتااا ع:
مء اا  الااربيس اللءسااطين ، وواا  الءجنااة يااأت   ستي اااح موقلااه ماان عقو اتااه األ ياارة  ااد غاازة". و اارل 

". و توقع الدجن   أن الءجنة "ت تبر قلزة جيدة لءورسة الدجن  أن استجا ة وماس لءجاود الم ر ة،  و ّ 
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"عءا   ا يد التجرباة فا   غازة". وتاا ع: ي ءن الربيس اللءسطين  عن "مرسوم لءتراجاع عان دجرا اتاه  ادّ 
 مءا الم الوة، نت وص من أن تنش  ق ايا  الص جديدة بين الطرفين، ت يد الق ية لءمربع األو ". 

 17/9/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 "العجرمي" بعيدة عن األخماق الوطنيةالنائب شهاب: تصريحات  .9
د. موماد شااا  الت ار وا  المنساو ة لاوز ر  اللءساطينية استنسر الناب  فا  المجءاس التشار    :غزة

األسرل السابق أشرص ال جرم ، الت  اعتبر  اللاا "أن دفع روات  األسرم المورر ن  أنام جز  من 
وأكاااد شااااا ، فااا  بياااان  ون اااالام. ل يئ لألسااار دياهاااا ت ااار وا   اطءاااة وتسااا "، م تبااارا  اإلرهاااا دعااام 

 رورة مواس ة ال جرم  عء  ت ر واته ال  يدة عن األ الش   ، عء17/9/2017األود  يوم  ول 
 الوطنية اللءسطينية.

 17/9/2017 ،فلسطين أون الين
 
 في األم  المتحدة ها  ويحدد معال  المرحلة القادمة عباسأبو ردينة: خطاب  .10

اطق الرساام   اساام الرباسااة اللءسااطينية نبياا  أبااو ردينااة دن  طااا  الااربيس اللءسااطين  رام هللا: قااا  الناا
 ،مومود ع اس أمام الجم ية ال امة لألمام المتوادة سايودد م االم المروءاة المقبءاة. وأ ااص أباو رديناة

أن "الربيس ع اس يوم  م ه دلا  نيو اورت الموقاا اللءساطين   ،ف  ت ر وا  بثتاا الوسالة الرسمية
وتا ع: "  دولة م قتة، و  دولاة فا  غازة  ".1967ال رب  الثاب    رورة قيام دولة عء  ودود عام  -

نماا دولاة مساتقءة  دون ال لة اللربية والقدس، و  دولة  اال وادود، و  وسماا  لاتياا   ايقا  أو موسا ا ، وا 
 سما أجمع ال الم  أسره عءياا". 1967ولا  سيادة عء  ودود 

لءجم يااة ال امااة  72نيو ااورت أمااس عءاا  رأس وفااد، لءمشااارسة فاا  أعمااا  الاادورة  وو اا  ع اااس، دلاا 
 لألمم المتودة. وسيءق  ع اس سءمته األرب ا  أمام الجم ية.

ويلترض أن يءتق  ع اس  ال  دقامته ف  نيو ورت  الربيس األمر س  دونالاد تراما . وقاا  أباو رديناة 
األمر سية السا قة. ولن  -ا اا ف  الءقا ا  اللءسطينية است ر  دن الءقا  سيودد   ض األمور الت  تمّ 

يءتق  ع اس ف  نيو ورت بربيس الوزرا  اإلسرابيء  بنيامين نتنياهو. وأكد مس ولون فءسطينيون أنه   
 يوجد ت طيط لقمة ثالثية بين ع اس وترام  ونتنياهو.

 18/9/2017 ،الشرق األوسط، لندن
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 والفلسطينيين ند ترامب السعي نحو السما  بين اإلسرائيلييرحب بتعهتالرئاسة الفلسطينية  .11
بت اد الربيس األمر س  دونالد تراما  السا   نواو  ،أمس األود ،روب  الرباسة اللءسطينية: وسا  ال

اإلسارابيءيين واللءساطينيين. وقاا  أباو ردينااة، فا  بياان، "دن وعاود الاربيس األمر سا  هامااة  الساالم باين
للت بتوقيق السالمي ستكون هله نقطة    األرض". وأ اص "  شت أنه دلا ما تمّ وننترر ترجمتاا عء

 توو  ف  منطقة الشرش األوسط  أسرها ولم ير السالم ف  مناطق سثيرة من هلا ال الم". 
 18/9/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 تعتز  تدشين شبكة من األنفاق لتهويد القدس ومحيطها "إسرائيل"وزير القدس:  .12

قااا  وز اار القاادس وموافراااا عاادنان الوسااين  دن "وسومااة ا وااتال  اإلساارابيء  : راماا  وياادر تور اار
ت ز  سافة القرل المويطة  القدس، وت ما  عءا   نقااا وتاجيار الماواطنين منااا، و ا اة بيا  ونيناا 

فاا  واادي  إللاعااة مااوطن ، يااوم  ،ونااوه الوسااين  وبياا  دكسااا والولجااة وغيرهااا ماان القاارل المقدسااية".
، دلاااا  "افتقااااار القاااارل المويطااااة  القاااادس لءبناااا  التوتيااااة الالزمااااة لتمسااااين  اااامود 17/9/2017 داألواااا

الوسااين  دنااه "ماان ال اارورم و ااع وقااا   المااواطنين فاا  وجااه السياساايا  ا ساات مار ة اإلساارابيءية".
ة دل  نية ا وتال  "عم  ش سة من األنلاش لتسااي  ورسا استراتيجية لت ز ز  مود المواطنين"، مشيرا  

وسان الوسين  قد ولر من الم طط  المست مر ن وتساي  تاو د القدس واألرض اللءسطينية الموتءة".
 ا ست مارم اإلسرابيء  اللم يستادص قر ة الولجة، جنو  القدس الموتءة.

 17/9/2017 ،48عرب 
 
 األونروا الزعنون يثم ن موقف البرلمان األوروبي في إفشال مخطط حل   .13

ثّمن ربيس المجءس الوطن  اللءساطين  ساءيم الزعناون موقاا البرلماان األوروبا  : رنةسما  زسا -ان عمّ 
ماس، مواقاا البرلماانيين أفا  ت ار ه  اول   ،وثمان الزعناون  وناروا.من  ارورة وأهمياة دور وسالاة األ

أثنا  دفاعام عن  قا  الوسالة وت ديام لمواولة مجموعة من أوزا  اليمين ف  البرلمان ف  األوروبيين 
وأشاااد الزعنااون  ااالموقا  األوروباا  طاارح المو ااوع عءاا  جاادو  أعمااا  البرلمااان بااادص تلسياات ا ونااروا.

الااالم أباااداه البرلماااانيين األوربياااين ورف اااام جمياااع ا تااماااا   واااق الوسالاااة، وتأكيااادهم عءااا  م ار اااة 
 جبين.الوسالة ودمجاا مع الملو ية السامية لألمم المتودة لش ون الال ا تواد األوروب  و ّ 

 18/9/2017 ،الدستور، عم ان
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 أبو يوسف: التفاف وطني حول القيادة لمواجهة سياسة إلغاء قضية الماجئينواصل  .14
أكااااد ع ااااو الءجنااااة التنليليااااة لمنرمااااة التور اااار وا اااا  أبااااو يوسااااا ا لتلاااااص وااااو  القيااااادة  :رام هللا

لاااة األوناااروا، مشاااددا  عءااا  اللءساااطينية لمواجااااة مسااااع وسوماااة ا واااتال  ا سااارابيء  إلنااااا  عمااا  وسا
: 17/9/2017 فاا  واادي  دلاعاا  األوااد ،وقااا  أبااو يوسااا الن ااا  ماان أجاا  توقيااق الثواباا  الوطنيااة.

"دن وسومة ا وتال  و وماية اإلدارة األمر سية تواو  دللا  ق ية الالجبين اللءسطينيين ومن ام مان 
 وقوقام ف  عودتام دل  ديارهم".

 17/9/2017 ،لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا
 
 محكمة صلح غزة توقف الحك  الصادر بحق الصحفية هاجر حرب .15

وقاا القارار ال اادر  واق ال اولية هاااجر  ،17/9/2017 األواادقارر  موسماة  اءه غازة، ياوم  :غازة
وااار ، لواااين الل ااا  فااا  ا عتاااراض عءااا  الوسااام الليااااب  الااالم تقااادم   اااه الايباااة المساااتقءة لوقاااوش 

 ان المرالم". وستوا   الايبة متا  اتاا لءق ية أمام الق ا .اإلنسان "ديو 
وسماا  غيابياا  عءا  وار   االو س ساتة  4/6/2017 فا ُيشار دل  أن موسمة ال اءه  لازة قاد أ ادر  

 .5648/2016شيس  ف  الق ية رقم  1000أشار مع النلال، وغرامة مالية  قيمة 
 17/9/2017 ،الحياة الجديدة، را  هللا

 
 من الجهود المصرية المبذولة من أجل إنهاء االنقسا ثت حماس .16

نااا  ا نقسااام،  ثمنا  ورساة وماااس الجااود الم ار ة الكبياارة المبلولاة مان أجاا  توقياق ووادة شاا بنا وا 
 واللم ت اط  م ه الورسة  شس  مس و  وبروح وطنية عالية.

لجااا وطنيااا راقيااا وبااّين الناااطق  اساام الورسااة فااوزم برهااوم فاا  ت اار ه  ااول  أن وماااس قاادم  نمو 
واسااتجاب  لكاا  مسااتءزما  ومتطء ااا  نجاوااه لمااا فيااه ماان ت ز ااز لءوواادة وناااوض  المشااروع الااوطن  

 وتمتين لءنسيآ ا جتماع .
وأ اااص برهااوم أن هاالا ي ااع أبااو مااازن وورسااة فااته فاا  ا ت ااار وقيقاا  أمااام الجاااد الم اارم وشاا بنا 

 قيق طموواته ف  وودة وطنية وشرسة وقيقية.اللءسطين  اللم يتطءع دل  استجا ة عمءية وف ءية لتو
 17/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 ننتظر خطوات عملية من عباسو  أسامة حمدان: مبادرة حماس فرصة حقيقية لتنفيذ المصالحة .17
أسااامة ، أن طااال  النبيااه، عاان مراسااءه ماان بياارو ، 17/9/2017المركــز الفلســطيني لإلعــما ، نشاار 

رساااة ومااااس، سشاااا أن ورستاااه قااادم  م اااادرة، و ااا   مااان  اللااااا دجا اااا  ومااادان، القياااادم فااا  و
 وا وة إلتمام الم الوة الوطنية، وستكشا  س  و وح من اللم ي ط  الم الوة.

وأكااد القيااادم وماادان فاا  وااوار  ااال مااع "المرسااز اللءسااطين  للعااالم" أن السااءطا  الم اار ة تباال  
لوة اللم وق   عءيه القول اللءسطينية، وعطءه طويال  جاودا  سبيرة وجادة من أج  تنليل اتلاش الم ا

 الطرص ا  ر، وفق قوله.
وشاادد المساا و  فاا  وماااس أن المطءااو  اليااوم ماان مومااود ع اااس التجاااو  مااع  طااوة وماااس  واا  

ورفض أن يم   ف  طر ق الم االوة، أعتقاد  ال طوةالءجنة اإلدار ة وأ اص "دلا تنسر ع اس لاله 
 .األو  واألكبر، و  شت أن هنات  سابر ستقع عء  الش   اللءسطين "أنه سيسون هو ال اسر 

وأبدل ومدان تلا    بينجاز هلا المءا ف  دطاار الجااود التا  تباللاا م ار، مو اوا  أناام مسات دون 
ل قااد لقااا  مااع ساا  القااول اللءسااطينية، م اادّ  لااه  شااس  جيااد، ولااه هاادص وا ااه هااو توقيااق الم ااالوة 

 اللءسطينية.
ورسته لم تجر أم لقا ا  ثنابية مع ورسة فته  اال  السااعا  الساا قة، قاابال  "لايس عنادنا  وبين أن 

ا له  شس  جيد، وف  دطار الجدية، وله هدص وا ه  ما يمنع عقد أم لقا ، ولكن يج  أن يسون م دًّ
 وهو توقيق الم الوة".

أل ير، بين ومدان أن الورسة وفيما يت ءق  و  الءجنة اإلدار ة وسيا تسير األمور   د قرار وماس ا
لا لم يتوقق ما نسا   دلياه فانون واألشاقا  فا   أعءن  عن دجرا اتاا تءت ف  دطار الجاد الم رم، وا 

 م ر، سنقوم بيجرا ا  تولظ غزة. 
وقا  "أعتقد أننا ند   مروءة جديدة من ال القة مع م ر، وه  مروءة ديجابية وناله  دلا  عالقاا  

او  مومود ع اس أم لم يتجاو  مع هله ال طوة، وهنات جمءة من التلاهما  أكثر ديجابية، سوا  تج
وأ ااص "دلا قادم موماود ع ااس مواقااا ديجابياة، سايسون هناات فر ااة  التا  تادفع هاله ال القاة قاادما ".

لا لم يقم بللت، فنون لن نسمه بييقاع األلل  الش   اللءسطين ".  لءجميع إلعادة الءومة الوطنية، وا 
  

 ت داخليةاجتماعا
وواااو  ز اااارة وفاااد ومااااس لءقااااهرة، برباساااة ربااايس الورساااة دساااماعي  هنياااة، أو اااه ومااادان أن الاااادص 

 .عاما   11األساس  مناا ال م  عء  دناا  الو ار ال ايون  الملروض عء  قطاع غزة منل 
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ووااو  الءقااا ا  الدا ءيااة التاا  ي قاادها وفااد وماااس فاا  القاااهرة، سشااا وماادان عاان وجااود اجتماعااا  
 ءيااة لءورسااة عءاا  المسااتول القيااادم لاااا، "وأن وجااود ن  ااة ماان قيااادة الورسااة برباسااة هنيااة، شااس  دا

 فر ة لءقا  والووار ف  ق ايا أساسية تام الورسة".
وأشاااار دلااا  أن الاااادص األساسااا  مااان الز اااارة لم ااار الءقاااا  ماااع األشاااقا  فااا  م ااار وم الجاااة مساااألة 

 ماس وم ر وال القا  اللءسطينية الم ر ة.الم الوة، ومناقشة ال القا  الثنابية بين و
ا م ااار ًّا جااارل تأكياااده فااا  هاااله الز اااارة  وواااو  مءاااا الم تطلاااين األرب اااة، أكاااد ومااادان أن هناااات وعاااد 

نااباا، وفق قوله.   ال م  الجاد  أق ر وق  ممسن عء  سشا غموض هله الق ية وا 
  

 جولة هنية
ز ارا   ارجية ل وا م المنطقاة وعوا ام دولياة، وتوقع ومدان أن يسون  ال  اللترة المقبءة جو   و 

 لوفد من الورسة برباسة دسماعي  هنية. 
وقااا : "ماان الطبي اا  جاادا  أن يسااون وفااد ماان الورسااة برباسااة هنيااة زاباارا  لطاااران، وعناادما يااأت  الوقاا  
 المناس  سي ءن عناا، و  يوجد ماا يمناع للات"، م سادا  أن عالقاا  ومااس ماع الادو  ترتكاز عءا  أ 
نتاد   فاا  الشا ون الدا ءيااة لاااا، وأن تكاون عءاا  أسااس  دمااة الق ااية اللءساطينية، وال القااا  يجاا  

 أن تكون من جانبين وليس من جان  واود.
، أن يويا  الي قاوب  عان مراساءهغازة  ،بيارو مان  ،18/9/2017موقع فلسطين أون اليـن، وجا  ف  

 ااول الم ااالوة الوطنيااة، والتاا  ت اامن  أسااامة وماادان، قااا  دن م ااادرة ورستااه التاا  قاادمتاا، ب 
دعالن و  الءجنة اإلدار ة الوسومية  لزة، تلاته ال اا  للر اة جدياة ووقيقياة لتطبياق الم االوة، "دلا 
ما توفر  اإلرادة والنية والقدرة، لدل ربيس السءطة موماود ع ااس عءا  القياام ب طاوا  وقيقياة ألجا  

 للت".
أن أهمية الم ادة تكمن ف  ثال  نقاط: أناا جا    طين"،وأو ه ومدان، ف  ووار مع  ويلة "فءس

من طرص وماس  شس  م اشر، " م ن  أن وماس قدم  م ادرا  سثيرة سا قة، وما زالا  قاادرة عءا  
نماا  تقديم المز د من الم ادرا "، وثانياا أناا تأت  ف  سياش وطن  عاام   يت ءاق باا"وماس" ووادها، وا 

شار دل  أن الجان  الثال  أن الم ادرة تأت  فا  أجاوا  سياساية أف ا  وأ  م اله الش   اللءسطين .
 ف  ال القة بين وماس وم ر، ما ي ن  قدرة أف   لتوقيق ال مانا  الم ر ة   ورة أمث .

وتا ع: "اليوم ف  ر  الجاود الم ار ة التا  تبال ، هناات جااة  اامنة بم اري  اأن يقاوم ع ااس  ماا 
ا ن فاا  مء اا  ع اااس، ومطءااو  منااه أو   أن يثباا  أنااه واار ل  ولساار أن "الكاارة، هااو مطءااو  منااه

عءاا  م اااله شاا بنا و ا ااة فااا  قطاااع غاازة، ماان  ااال  دلااازام وسومااة التوافااق ماان القيااام بواج اتااااا 
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ومس ولياتاا، وثاني ا التراجع عن س  ال طوا  ال قابية الت  أ رب   ش بنا وم الوه، وثالث اا الشاروع 
انت ا ااااا  عامااااة، وتل ياااا  لجنااااة بنااااا  منرمااااة التور اااار وغيرهااااا ماااان  بتنلياااال اتلاااااش الم ااااالوة عباااار

 ال طوا ".
 

 قضايا محلولة
و شااأن ق ااية الوسومااة والمااورلين، قااا  القيااادم فاا  وماااس: "دن ق ااية المااورلين والوسومااة ساناا  
موءولة وفق اتلاش الم الوة، ولكن ع اس  نع مناا أزمة، ونون م نيون بتجاوزها"، مشير ا دلا  أن 

ا.اتل  اش الم الوة ان قد سا ق ا بوساطة م ر ة واتلق أن يسون التنليل   مانة م ر ة أي  
وشدد ومدان عء  أن أهم نقطتين لنجاح الم الوة: أو   التنليل األمين لما ورد من بنودها، و  عاودة 

نما التنليل وفلية التطبيق".  لءورا ، " م ن  أنه   تلاوض عء  ما اتلق عءيه، وا 
سارابيء  عءا  الم االوة، وأشار  دل  أن النقطة الثانية، أن ع اس ساان يتواد  عان بفيتاوي أمر سا  وا 

ا: "لم يسن مقبو   لدينا، ولم ي د مقبو   ا ن  اللا    د ال طوا  الت   ادر  باا وماس".  مستدرس 
 

 زيارة روسيا
أن ز ااارة وفااد الورسااة وفيمااا يت ءااق بز ااارة وفااد ورسااة وماااس دلاا  ال ا اامة الروسااية، موسااسو، أو ااه 

تأت  ف  سياش منل   عن لقا  القااهرة، "دل دن هاله الز اارة جارل توجياه الادعوة فيااا ساا ق ا، وا تلااش 
ااا عاان أن ال القاااة مااع موسااسو قديماااة تمتااد ل قااد مااان  عءاا  موعاادها منااال ماادة ليساا   الق ااايرة، عو  

ا لدفع الم الوة الوطنية ودعم الزمن".   الجااد الم ارم باالا الجانا ، ولسر أن روسيا بلل  جاود 
م رب ا عن أمءه  أن يسون توقي  الز اارة ماع هالا التطاور اإليجااب  عءا   ا يد الم االوة، أن يشاس  

ناا  الو ار عن قطاع غزة.  دعم ا د افي ا لءم الوة و طوا  م ر، وا 
فاااا   وتااااا ع "سنسااااتمع فاااا  ز ارتنااااا لءجاناااا  الروساااا  مااااا يقدمااااه، ونأماااا  أن يسااااون لروساااايا دور داعاااام

اااا لءم اااالوة  ال ااامانا  الم ااار ة، و اااامن لتوقياااق الم اااالوة، دل دن الموقاااا الروسااا  ساااان داعم 
ونأماا  أن تكااون هنااات فر ااة لترجمااة الاادعم فاا   طااوا  عمءيااة نسااتمع دلياااا ماان الجاناا  الروساا  

  ال  الز ارة".
 
 موافقة حماس على شروط عباس الثماثة فاجأت فتح وحشرتها في الزاوية"الحياة":  .18

فجاار أماس واا  الءجنااة « ومااس»أعءنا  ورسااة : موماد يااونس ،فتوا   ااّ اح -القاااهرة  ،غازة ،ام هللار 
اإلدار ااة فاا  قطاااع غاازة، وت اااد  تمسااين وسومااة التوافااق ماان ال ماا   ور ااة وتنراايم انت ا ااا  عامااة، 
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عءااا  دللاااا  ال قو اااا  التااا  فر اااتاا عءااا  القطااااع ووااا  المشااااك  المالياااة « فاااته»فيماااا وافقااا  ورساااة 
تلا ااي  مااا دار فاا  موادثااا  لياا  « الوياااة«وسشاال  م ااادر فءسااطينية موثوقااة لااا دار ااة ال القااة.واإل

القاااهرة الطو اا  الممتااد وتاا  اللجاار، والجاااود التاا  بااللاا رباايس جااااز ا ساات  ارا  ال امااة الم اار ة 
 الوز ر الءوا   الد فوزم وم اونوه، بتوجياا  ومتا  ة من الربيس عبد اللتاح السيس .

، ملوض ال القا  الوطنية عزام األومد أكد «فته»ل  الم ادر دن ع و الءجنة المرسز ة لورسة وقا
، مطال ااا  «وماااس» ااال  لقا اتااه مااع فااوزم وم اونيااه أن قيااادا  الورسااة والااربيس ع اااس   يثقااون بااا 

ر ااة فاا  بتنلياال شااروط األ ياار الثالثااة المتمثءااة  واا  الءجنااة اإلدار ااة، وتمسااين الوسومااة ماان ال ماا   و
القطاااع، والموافقااة عءاا  تنراايم ا نت ا ااا  التشاار  ية فقااط. وأ اااف  أن المساا ولين الم اار ين وافقااوا 
عء   رورة و  الءجنة، وتمسين الوسومة، وتنرايم ا نت ا اا ، قبا  أن ينتاا  ا جتمااع الثالا  باين 

 ود.األ -منت ا لي  السب  « وماس»الطرفين، و ءتق  المس ولون الم ر ون مع وفد 
وأو و  أنه  ال  هلا ا جتماع اللم اساتمر وتا  اللجار، تمسان المسا ولون الم ار ون مان دقنااع 

أن موادثاا  طو ءاة جار  فا  شاأن تلا اي   دلا  و  الءجنة وا  دار بيان  القرار، مشيرة « وماس»
نقسامتين البيان وغيرها من التلاهما  الت  تمسن الم ر ون مان دورازهاا وردم الااوة باين الوارستين الم

 منل أكثر من عشر سنوا .
طالب   قوة  و  الءجنة عء  قاعدة سو  اللرابع « وماس»وأ اف  الم ادر أن ثمة أ واتا  دا   

ماان ع اااس، واقتناعاااا  أنااه سي ااع عراقياا  جدياادة أمااام دنجاااز الم ااالوة، ورغ ااة فاا  دنجاااح م اار 
دور م ارم فاعا  فا   القة  دلا وت ز ز ال القة م اا توس ا  لمستقب  غاامض، ف اال  عان واجتااا 

طالش ألل  أسير مثال ، جز ا  مان بر اق « وماس»لت اد  األسرل مع  ُت يد لءورسة، ف  وا  دنجازها وا 
« فااته»عءاا  شااروط ع اااس الثالثااة فاجااأ  « وماااس»أن موافقااة  دلاا شاا بيتاا التاا  تااااو . وللتاا  

قة وا ستجا ة لجاود م ر. رغم للت، ، ولم يجد وفد الورسة سبيال  غير المواف«الزاوية»ووشرتاا ف  
م ااار ودورهاااا، لكااان لااادياا شاااسوسا  تجااااه نياااا  ع ااااس.  دلااا مطمبناااة « ومااااس»قالااا  الم اااادر دن 

وأ اف  أن ا  ت ار الوقيق  لالتلاش الجديد سيسون عء  أرض الواقع   د عودة ع اس من الو يا  
لتسااءيم الااوزارا  والايبااا  الوسوميااة  «وماااس»المتواادة  أيااام قءيءااة، وفاا  الوقاا  لاتااه ماادل اساات داد 

 واألمن والم ابر لوسومة التوافق.
 18/9/2017الحياة، لندن، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 20 ص             4406 العدد:             9/18/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 فصائل الموقعة على اتفاق المصالحةللحماس يعقبه اجتماع مع  اجتماعسيت  عقد  :عزا  األحمد .19
  الوطنيااة ، ملااوض ال القااا«فااته»رواا  ع ااو الءجنااة المرسز ااة لااا  :مومااد يااونس -القاااهرة ، رام هللا

واا  الءجنااة اإلدار ااة فاا  قطاااع غاازة، وقااا  دنااه تءقاا  ات ااا   هاتليااا  ماان  باايعالن وماااسعاازام األومااد 
الو يا  المتودة أطء ه  الله عءا  نتاابآ موادثاا  القااهرة، و  دل ع اس وهو ف  الطابرة ف  طر قه 

 ع اس التلاهما  الجديدة.«  ارت»
والمساا ولين « فااته»ة دن اجتماعااا  مطولااة ُعقااد  بااين وفااد وقااا  األومااد فاا  بيااان أ اادره فاا  القاااهر 

الم اار ين شاااد  اساات راض الجاااود المتوا ااءة التاا  قاماا  باااا م اار، وف رهااا الءقااا ا  مااع قيااادة 
، والتاا  أساالر  عاان د اادار األ ياارة بيانااا  أعءناا  فيااه قرارهااا واا  الءجنااة اإلدار ااة، ودعااوة «وماااس»

رساااة أعمالااااا الطبي ياااة فااا  القطااااع، والموافقاااة عءااا  دجااارا  ال اااودة لمما دلااا وسوماااة الوفااااش الاااوطن  
ي ق ه اجتماع لك  الل اب  « وماس»و« فته»ا نت ا ا . وأ اص أنه سيتم عقد اجتماع ثناب  بين 

، مان أجا  الباد  فا  2011أياار بماايوي مان عاام  5اللءسطينية الموق اة عءا  اتلااش الم االوة بتاار ح 
ش  ساا  بنااوده،  اعت ااار هااله ال طااوة ت ز اازا  لوواادة ال ااا اللءسااطين  ال طااوا  ال مءيااة لتنلياال ا تلااا

ناا  لالنقسام ال ليض اللم دفع اللءسطينيون ثمنا  غاليا  له.  وا 
األيام المقبءة ستشاد  طوا  عمءية مءموسة، تبدأ  استبناص وسومة الوفاش الوطن  عمءاا »وأو ه: 

تكما  الجااود لءت لياا مان م انااة أها  القطااع وفق القانون ف  غزة سما هو ف  ال لة، من أج  اس
 «.وال م  عء  رفع الو ار الرالم الملروض عءيام

 18/9/2017الحياة، لندن، 
 
 حكومة من استما  غزةالكان هناك حسن نوايا من حماس وتمكين  إننرى  أنن المطلوب اآلفتح:  .20

  ااد اجتماااع فاا  القاااهرة مااع  ،اإلدار ااةروباا  ورسااة فااته ب طااوة ورسااة وماااس  واا  الءجنااة  :رام هللا
 ساعا . 8الم ابرا  الم ر ة استمر لا

ا نقساام وعاودة الءوماة  إلنااا نروا   سا   طاوة تا دم  دننااوقا  الناطق  اسم فته منير الجااغو : "
سااان هنااات "وساان نوايااا" ماان ورسااة وماااس وتمسااين وسومااة  دنناارل  أن ا ناللءسااطينية، والمطءااو  

، يج  البد  بتنليل هله 2011قطاع غزة، وتطبيق جميع شروط الم الوة  الوفاش الوطن  من استالم
 البنود".
ورساة ومااس ستسامه  أنرأيناا  دنهو الترّوم وانتراار ال طاوا  القادماة،  ا ن ه  ما سنقوم أنواكد "

 وأنااااوالمواااكم،  واألماانلوسومااة الوفاااش الااوطن   ممارسااة جميااع مااماااا و ا ااة المت ءقااة  الشاارطة 
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فقااط  مااا يت ءااقستقت اار عءاا   أو األرضلوسومااة الوفاااش  ممارسااة ساا  مااماااا ف ءيااا عءاا  ستساامه 
 هنات نوايا  ادقة لء ودة لءوودة الوطنية". أنبدمآ مورلياا، سننترر ونترول ونتأكد 

 17/9/2017القدس، القدس، 
 
 غزةللتراجع عن اإلجراءات ضد " ترحب بخطوة حماس وتدعو فتح الجهاد" .21

، ودعاا القياادم  وا  الءجناة اإلدار اة  لازة ورسة الجااد اإلسالم ،  قرار ورسة ومااس روب  :رام هللا
ف  الورسة أومد المدل  ورسة فته لءتراجع عن اإلجرا ا   د القطاع وات ال  طوا  مقابءاة إلعاادة 

 الءومة والبنا  عء  قرار ورسة وماس.
ر ار وا عاادة ا عت اار لءمشاروع الاوطن  وطال  المدل  ورساة فاته  ال ما  عءا  دعاادة بناا  منرماة التو

 اللءسطين ، شاكرا  جاود م ر لتوقيق الوودة ورعاية ووارا  الم الوة.
ودعااا الماادل  القاااهرة  سااتكما   طواتاااا نوااو تطبيااق التلاهمااا  وتوقيااق الوواادة، م ساادا  أن تطبيااق 

 ا تلاقا  السا قة هو ال امن أمام توقيق م الوة وقيقة.
 17/9/2017القدس، القدس، 

 
 بحق غزة هعباس لوقف إجراءاتوتدعو  شيد بالتعاطي اإليجابي لحماس مع المصالحةت"الشعبية"  .22

الجباااة الشاا بية لتور اار فءسااطين روباا   مااا ماان رام هللا، أن ، 17/9/2017القــدس، القــدس، لساار  
ة لءساير قادما  فا  ، م تبارة  هاله ال طاوة  الااماوو  و  الءجنة اإلدار اة  لازة أعءنته "وماس" ف  بياناا

 شااس  جاالرم، وفاا  البنااا  عءياااا لمتا  ااة أعمااا  الءجنااة التو ااير ة لءمجءااس الااوطن   ا نقسااامدناااا  
 .الموق ة لالتلاقيا اللءسطين  الت  ان قد  ف  بيرو ، و و   ل قد مجءس وطن  توويدم وفقا  
تتطءبااا أم ووادة وطنياة  وأ اف ، "ا تلاش عء  برنامآ سياس ، وعءا  أساس الشاراكة الوطنياة التا 

التا  يجارم  الوطنياةجادة س رورة  بد مناا لمواجااة التواديا ، وإلفشاا  م ططاا  ت الية الق اية 
 ال م  عءياا من قب  ا وتال ".

القيادم ف  الجباة الش بية لتور ر ، من نابءس، أن 18/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعما وأ اص 
ل طوة التاا  ات ااالتاا ورسااة وماااس  وااا  الءجنااة اإلدار ااة، وتمساااين أشااااد  ااا فءسااطين زاهاار الششااترم،

وسومااة الوفاااش ماان القيااام   مءاااا  قطاااع غاازة، وو االاا  ااال طوة الاامااة وفاا  ا تجاااه ال ااويه نوااو 
اااا اتلااااش القااااهرة   2011دنااااا  ا نقساااام وت ز اااز الووااادة الوطنياااة وتنليااال ا تلاقياااا  الموق اااة، و  و  

 رم.و ج  ال م  باا  شس  فو 
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 وعد  وضع شروط جديدة مع مبادرة حماس التجاوب فتحعلى ": الديمقراطية" .23
ياارل ع او المستاا  السياساا   الجباااة الديمقراطياة لتور اار فءسااطين طااال  أبااو : مومااد عمااران - غازة

رر لااة أنااه   يمساان دغلااا  الاادور السااءب  لاا  ض القيااادا  المسااتليدة ماان اسااتمرار ا نل ااا  بااين غاازة 
ياة فاا  دفشاا  التلاهمااا  التا  يتوقااع دنجازهاا  اال  اللتاارة المقبءاة، ف ااال عان التااد ال  وال الة اللرب

 ال ارجية الت  توت ن الورستين، وس  رأيه.
ويقااااو  أبااااو رر لااااة دن ال راقياااا  الدا ءيااااة يمساااان تجاوزهااااا،   و ااااا مااااع دعااااالن وماااااس ا سااااتجا ة 

جارا  ا نت ا اا ، م اايلا   شاتراطا  الاربيس ع اااس الثالثاة  وا  الءجنااة اإلدار اة وتمساين الوسومااة وا 
 أن عء  فته التجاو  وعدم و ع شروط جديدة وت    ت ود األمور لءمربع األو .

ووس  تقدير القيادم اللءسطين ، فين مامة وماس ه  دزالة أم عراقي  أمام عم  الوسومة ف  غازة 
نرمة التور ر اللءسطينية ومواجااة سمروءة أول ، لءتلرغ لء طوا  القادمة المت ءقة  اإلطار القيادم لم

 ا وتال  اإلسرابيء .
 17/9/2017نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 حماس على إنهاء االنقسا  تثمن حرص بغزة فصائل المقاومة .24

ثمن  ف اب  المقاومة اللءسطينية ورل ورساة ومااس عءا  دنااا  ا نقساام وسا ياا لتقاديم سا  : غزة
 رورة وطنية وشرعية يج  توقيقاا وبل  س  الجاود لللت.ما أمسن ف  سبي  دتمام الم الوة س 

 واا  ورسااة وماااس لءجنااة اإلدار ااة ودعوتاااا  2017-9-17وروباا  عقاا  اجتماااع لاااا فاا  غاازة األوااد 
لوسومااااة الوفاااااش الااااوطن  لممارسااااة مااماااااا فااااورا  ثاااام دجاااارا  ا نت ا ااااا ، داعيااااة  قيااااادة فااااته والااااربيس 

او  م اا والتوجه الل ء  بنوايا  ادقة وب طوا  عمءية لتوقيق اللءسطين   لتقاط هله الم ادرة والتج
واعتباار  أنااه ماان ال اارورم أن يااتم مقابءااة هااله ال طااوة   اادور قاارار عاجاا  يااتم  مقت اااه رفااع  للاات.

 سافة اإلجرا ا  ال قابية  د أهال  غزة فورا  والت  شسء  مساسا  وا وا   وياة المواطنين اليومية.
الكاا  اللءسااطين  عءاا  طاولااة الوااوار المشااترت دون اسااتثنا  أم ماان قااول  وأكااد  عءاا   اارورة وجااود

المقاومااة، ماان أجاا  التوافااق عءاا  برنااامآ وطناا  يشاام  الكاا  و تبناا  دعاام  يااار المقاومااة  ااد ال اادو 
فشا  م ططاته وم امراتاه  اد شا بنا وق ايته الوطنياة تتطءا  ا ساتلادة  ال ايون ، ألن مواجاته وا 

  سة التور ر.من جاود الجميع ف  م ر 
ووياا  القيااادة الم اار ة التاا  ساا    ساا  دمسانياتاااا وطاقاتاااا لتقر اا  وجاااا  النراار و ااو   لتوقيااق 

ناا  ا نقسام.  الم الوة وا 
 17/9/2017، فلسطين أون الين
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 فتح وحماس في القاهرة ي  ": إجراء أول اتصال هاتفي بين وفد  القدسمصادر خاصة لـ" .25
أو   األود عءم  "القدس" من م ادر  ا ة أنه جرل يوم :الد أومد - ال با "القدس"  -القاهرة 

 ات ا  هاتل  بين وفدم فته ووماس ف  القاهرة.
ولسااار  الم اااادر أن ا ت اااا  الاااااتل  جااارل باااين ملاااوض ال القاااا  الوطنياااة فااا  ورساااة فاااته عااازام 

 األومد، ونريره ف  ورسة وماس ُوسام بدران.
ا   هاتلياااا، ماااع ربااايس المستااا  السياسااا  لورساااة ومااااس سماااا أجااارل األوماااد، وسااا  الم اااادر، ات ااا

 هنية وع و المست  السياس  لءورسة الدستور موس  ابو مرزوش. دسماعي 
ترتياا  عقااد جءسااة بااين  ا ت ااا  وسااأل  "القاادس" م ااادر ماان وفاادم الواارستين  هاا  ت اامن  هااله 

 أن د  عءماا  "القاادس".الوفاادين،   و ااا وان وفااد فااته ساايلادر القاااهرة   ااد رااار هاالا اليااوم، سمااا 
 الم ادر رف   نل  أو تأكيد الترتي  لءقا  يجمع الوفدين، أو تمديد مامة وفد "فته" ف  م ر.

 17/9/2017القدس، القدس، 
 
 غزةوالحكومة الفلسطينية إللغاء جميع اإلجراءات بحق  عباستدعو  "وطنيون إلنهاء االنقسا " .26

قسااام واساات ادة الوواادة الجاااود الم اار ة الم ء ااة إلناااا  إلناااا  ا ن« وطنيااون »ثماان واارات  :رام هللا
ا نقسام، ورو   ال طوة الااماة التا  أقادم  عءيااا ورساة ومااس  ااإلعالن غيار المشاروط عان وا  
الءجنة اإلدار ة، ودعوة وسومة التوافق الوطن  لءقيام  سام  مس ولياتاا ف  قطاع غزة، وللت استجا ة 

ومباا  الش  ايا  الوطنياة فا  نادا  « وطنياون »لالم دعاا دلياه وارات لءجاود الم ر ة، وهو األمر ا
واعتبر أن هلا الموقا اإليجاب  والمس و  من ورسة وماس يتطء  التروي  من سافة القاوم  القدس.

السياسااية وا جتماعيااة فاا  فءسااطين، سمااا يتطءاا  ماان األ ااوة فاا  الءجنااة المرسز ااة لورسااة فااته ات ااال 
ة اإلعااالن اللااورم ماان قباا  الرباسااة والوسومااة دللااا  سافااة اإلجاارا ا   طااوا  مقابءااة، و ا ااة  اارور 
 اإلدار ة والمالية تجاه القطاع.

 18/9/2017، لندن، القدس العربي
 
 وجوا   وبحرا   إذا فكر العدو بارتكاب أي حماقة فإن القسا  سيفاجئه برا  : القسا  .27

ل  تاأبين شاايد األنلااش  ءيا   اسام قال  ستاب  القسام، الجناح ال سسرم لورسة "وماس"  ال  ف  و
الدمياط   لزة مسا  األود: دن دما  الشادا  ه  دف ة لءمقاوماة مان أجا  ا ساتمرار فا  طر قااا فا  
الااادفاع عااان شااا باا وتااا  دوااار ا واااتال ، موجااااة التوياااة ألبناااا  الشااا   اللءساااطين  الااالين يااادف ون 

 ميادين م تءلة.  أبنابام لء م  ف   لوص الكتاب  ويوت نون المجاهدين ف 
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وشااادد أواااد مجاهااادم الكتابااا  فااا  سءماااة لاااه  اااال  التاااأبين، عءااا  أن دماااا  الشاااايد  ءيااا  وغياااره مااان 
 الشادا  ه  دف ة لءمقاومة من أج  ا ستمرار ف  طر قاا الدفاع وت  دور ا وتال .

ت ءماون مان وف  رسالته لء دو ال ايون ، قا  المتود  القساام : "نقاو  لء ادو الزماوا مساانسم، فاأنتم 
لا فسر ال دو  ارتكا  أم وماقة فين القسام سيلاجبه برا و ورا وجوا".  هم جنود القسام ف  غزة، وا 

وو ااار مارجاااان التاااأبين قاااادة ستابااا  القساااام فااا  منطقاااة وااا  الشااايح ر اااوان  لااازة، وقاااادة ومااااس 
  المنطقة، ووشد من المواطنين اللين زولوا لتأبين شايد اإلعداد.

 17/9/2019، ي لإلعما المركز الفلسطين
 
 حماد: ماضون في اإلعداد والمقاومة حتى التحريرفتحي  .28

أّكد ع و المست  السياس  لورسة "وماس"، فتو  وماد، الم ّ  ف  طر ق اإلعداد والمقاوماة : غزة
ا بيفشا  الم امرا   د ش بنا.   نوو التور ر، مت اد 

يد األنلااش  ءيا   اسام الادمياط   لاازة: "دن وقاا  ومااد،  اال  سءمتاه مساا  األواد فا  ولاا  تاأبين شاا
وماس والش   اللءسطين  سيدوسون س  الما امرا  التا  تواات  اد شا بنا ومقاومتناا، لنم ا  نواو 

ووجه التوية دل  شادا  اإلعداد، قابال : "شادا  األنلاش واإلعداد والتجايز هام قناديا  عءا   التور ر".
يااار و ااار غاازة، وقااا : "رسااالتنا لماان يوا اار غاازة: دن سمااا  شاار  قاار  انا طر ااق م رسااة التور اار".

 و ارسم عء  شل  ا نايار وا نسسار".
 ووجه وماد التوية لروح الشايد  ءي ، وللويه، ولزوجته ال ابرة الموتس ة.

 17/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعما 
 
 الحصول على عضوية مجلس األمن تهريج سياسي "إسرائيل"فتح: محاولة  .29

الو او  عءا  ع اوية مجءاس األمان، مدعوماة مان  "دسارابي "اعتبر  ورسة فاته، موااو   : رام هللا
  ض الدو  اللربية، ف يوة سياساية لااا ولكا  مان يوااو  دعمااا مان اللار ، وهام قءاة، مشايرة دلا  

 أن للت "تار آ سياس  لن يود  مطءقا".
سااام ، فااا  ت ااار ه  اااادر عااان وقاااا  المتواااد   اسااام الورساااة، ع اااو مجءسااااا الثاااورم، أساااامة القوا

ملو ية اإلعالم والثقافة والت ببة اللسر ة، يوم األود، "دنه   ُي ق  وليس من المنطق أو الطبي ا  أن 
تطءاا  دولااة ا وااتال  اإلساارابيءية ع ااوية مجءااس األماان المساا و   الدرجااة األولاا  عاان دنلااال القااانون 

تنتااات القااانون  دساارابي اإلنسااان،  ا ااة أن الاادول  وومايتااه، وومايااة السااءم األهءاا  ال ااالم  ووقااوش 
 .الدول  و  ت يره وزنا و  أهمية
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وطال  القواسم  الدو  الت  تدعم دسرابي ،  االتوقا عان للات، "فاام باالا الت ارص اللر ا  ي طونااا 
 و ا أ  ر لالستمرار ف  اوتاللاا وا طاادها لءش   اللءسطين "، م سدا أن دسرابي  "لن تو   

   وية، إليمان األغءبية الساوقة من دو  ال الم  وقيقة دولة ا وتال  اإلسرابيءية".عء  تءت ال
 17/9/2017والمعلومات الفلسطينية، وفا،  األنباءوكالة 

 
 عدنان: السلطة تحاول شطب وجود الفصائل من الضفةخضر  .30

دن الساءطة قاا  القياادم فا  ورساة الجاااد اإلساالم  الشايح   ار عادنان: : أوماد الم ارم  - جنين
اللءسااطينية تواااو  جاهاادة "شااط " أم وجااود لءل اااب  فاا  ال االة اللربيااة الموتءااة،  مااا ي قاا   ااوتاا 

ا ودون أم منازع.  وويد 
وأو اااه عااادنان فااا  ت ااار وا  لاااا"فءسطين"، أن أجاااازة أمااان الساااءطة تالواااق أم نشااااطا  اجتماعياااة 

تال ، أو تنرايم مارجاان طالبا ، ستز ين المساجد، أو استق ا  األسرل الملارال عانام مان ساجون ا وا
أو دويااا  لسااارل شاااايد،  مااا ي ساااد وجاااود أهااداص استب اااالية لءساااءطة ألم  ااو  ف اااابء    ياااد عااان 

 لوناا.
ا من النشاطين والموسوبين عء   ورسة اعتقءوا م  ر ا من قبا  أجاازة أمان الساءطة الولل  دل  أن عدد 

لسياساا  " االوة سااودا " فاا  تااار ح شااا بنا عءاا  أن ا عتقااا  ا مشااددا  بنااا  عءاا  أنشااطة اجتماعيااة، 
 ال لة. عمء  عء  دش أسافين اللرقة وا نقسام والشرخ ا جتماع  ف   لوص المجتمع اللءسطين  

 17/9/2017، فلسطين أون الين
 
 : تشكيل لجنة موحدة للمخيمات في الوطن والشتاتفتحلجنة الماجئين في  .31

ته"، ربيس لجنة الالجبين فا  الورساة  االه الازش عان أعءن ع و المجءس الثورم لورسة "ف: رام هللا
 تشسي  لجنة تنسيق عءيا موودة لءم يما  وتجم ا  الالجبين ف  الوطن والشتا .

الم يماا  والالجبااين، دن قارار تشااسي  الءجنااة  إلطااارا وقاا  الاازش  اال  اجتماعااا  متوا اءة عقااد  
و  وتشاالي  الالجباااين اللءساااطينيين جااا  فااا  راا  اساااتمرار مااا امرة ت االية أعماااا  و اادما  وسالاااة غااا

 "األونروا"، تمايدا لت لية ق ية الالجبين.
اللقر وال طالة وتردم األو اع الم يشية نتيجة طبي ية ل لض وتقءيل وت الية الوسالاة  أنوأ اص 

 ل دماتاا، ول   دغالش مستشل  قءقيءية و  ض مدارس القدس شاهد و  عء  للت.
ال امءاااة واللاعءاااة دا ااا  الم يماااا  وتجم اااا   اإلطاااارا ت ااام سااا   وأ اااه أن لجناااة التنسااايق ال ءياااا

الالجبين وه   لجنة الالجباين فا  ورساة فاته، والمستا  التنليالم لءجاان الشا بية فا  ال الة اللربياة، 
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والمستااا  التنليااالم لءجاااان الشااا بية فااا  قطااااع غااازة، وممثءااا  تجم اااا  الالجباااين وم يماااا  الشاااتا ، 
ية ف  الوطن والشتا ، د افة دل  أنه سيتم فته ال اا  لكا  دطاار فاعا  وممثءين عن األقاليم التنريم

 وراغ  لالن مام لءجنة.
 17/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 تضمن استمرار االستيطان "خطة أمنية شاملة"  عنليبرمان يكشف  .32

ن، دل  تنليل  طة أمنية شامءة دعا وز ر الجيش اإلسرابيء ، أفيلدور ليبرما: النا رة بفءسطيني
ت من استمرار ا ستيطان عء  األرا   اللءسطينية   اعت اره "السور الواق  الوقيق  لدولة 

 دسرابي "، عء  ود ت بيره.
لم تشاد المستوطنا   2000ونقء  القناة السا  ة ف  التءلز ون ال برم عن ليبرمان، قوله "منل عام 

ما يجرم واليا ب...ي"، ساشلا  ال  جولة له ف  منطقة األغوار، مسا  أعما  بنا  واس ة النطاش مثء
األود، عن  طة أمنية شامءة لالستيطان يجرم ال م  عء  دنجازها  وءو  منت ا شار تشر ن 

 ثان / نوفمبر المقب .
وطال  ليبرمان المستوطنين بتجنيد أموالام للايا  دعم ا ستيطان، قابال "ليس لدل وزارة األمن 

نشا  ش سا  دنارة وأعما  أ رل".ا  إلسرابيءية ميزانية لتمو   شق طرش التلافية وا 
 1,400وسان ليبرمان قد سشا النقا  قب  عدة أيام عن م ادقة الوسومة اإلسرابيءية عء  بنا  

وودة استيطانية جديدة ف  ال لة اللربية  ال  الن ا األو  من ال ام الجارم، وتسو ق عشرة 
 ف ص أ رل.

وت تبر الم ادقة عء  بنا  الوودا   ".2000قا  "دن هله الم طيا  ت تبر قياسية منل عام و 
 ا ستيطانية ف  ال لة اللربية من  الويا  وزارة الجيش اإلسرابيء .

 18/9/2017قدس برس،   
 
 الكنيست: الجيش اإلسرائيلي غير مستعد للحربلجنة الخارجية ب .33

لش ون ال ارجية والدفاع" ف  البرلمان اإلسرابيء  الا "سنيس "، من وّلر  "لجنة ا: النا رة بفءسطيني
 ان دام قدرة الجيش عء   وض ور  أو مواجاة عسسر ة جديدة.

وأ در  الءجنة البرلمانية اإلسرابيءية تقر را قال  القناة الثانية ف  التءلز ون ال برم، دنه "يوّلر من 
 "، وفق التقر ر.أن الجيش غير مست د  ما فيه الكلاية لءور 
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و وس  القناة ال بر ة  فمن المتوقع رفع التقر ر اللم و لته با "شديد الءاجة" دل  "الكنيس " األسبوع 
المقب ، لمناقشة فوواه  وي  أنه يت من التولير من وجود ثلرا   طيرة ف  است داد الجيش 

 اإلسرابيء  لمواجاة عسسر ة مستقبءية.
م توقي ه من قب  ربيس الءجنة فف  دي تر بمن وز  الءيسودي، وع و وبّين  القناة أن التقر ر ت

وأو و  أنه لن ينشر من التقر ر سول جز   الكنيس  عوفر شيءة بمن وز  يوجد مستقب ي.
مودود جدا، ألنه يوتوم عء  م ءوما  سر ة ف  اللال ، تت ءق بي لاقا   طيرة ف  دعداد جيش 

سومة اإلسرابيءية  سب  عدم وجود توجياا  جيدة مناا،  وس  ا وتال ، مرج ا المس ولية عء  الو
 القناة.

 18/9/2017قدس برس،   
 

 دفاعالوزارة ليبرمان يتذرع بإيران واألسد ويطالب زيادة ميزانية "هآرتس":  .34
يتجه وز ر األمن اإلسرابيء ، أفيلدور ليبرمان، دل  توسيع دابرة الميزانية ال امة لوزارة : مومد وتد

لءسنوا  القادمة، وي  يطال   ميزانيا  د افية، وس   طة ي سا طاقم الوزارة عء   عدفاال
يأت  توجه ليبرمان،  الفا لءتلاهما  بين وز ر األمن السابق  تو يرها والت  ستقدم لوزارة المالية.

 موشيه ي ءون، ووز ر المالية موشيه سوءون والت  ق     دم توسيع دطار ميزانية األمن.
هآرتس"، فين ليبرمان يبدم قءقه دزا  ال ديد من التطورا  اإلقءيمية،  ما ف  للت عدم ووس  "

مسانية دنشا  قوا  ديرانية وقوا   ا ستقرار المستمر ف  المنطقة، ووشد وز  هللا  مساعدة ديران، وا 
 ميءيشيا  شي ية ف  سور ة  القر  من الودود اإلسرابيءية.

دم ليبرمان   يتوقا عند ديران وسور ة ووز  هللا، وعء  ما يبدو وترل "هآرتس" أن القءق اللم يب
لديه م اوص ويا  ما يت ءق   م  نرام  يانة الجيش والجاهز ة ومستول ا ست داد ل  ض وودا  
الجيش لسينار و ور  سبيرة وللت عء   ءلية ا ستثمار المال  المودود ف  هله المجا  . وعءيه، 

برمان، ينل عء  أن الوسومة يج  أن تدرس ز ادة ميزانية استثنابية لوزارة فين الموقا الجديد لءي
 األمن.

 18/9/2017، 48عرب 
 
 دارة المدنية" عبر غطاء دوليتحاول تكريس دور "اإل "إسرائيل" .35

دارة ال لة دل  تكر س ما تسم  "ا دارة المدنية" التا  ة لجيش ا وتال  ف  دتس   اسرابي   :رام هللا
عبر منواا غطا  دوليا  وللت من  ال  نية مس و  ا دارة المدنية ا عالن عن تقديم  اللربية
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المتودة، الت  تبدأ اعمالاا  لألممعء  هامش اجتماعا  الدورة ال ادية  لءلءسطينيينمشار ع اقت ادية 
رابيء  المسار ا س إلعادةو رل موءءون ان مساع  ا وتال  هله تمث  مواولة جديدة  هلا ا سبوع.

 القديم القابم عء  "الت اله ا قت ادم" مع اللءسطينيين بد  من و  الدولتين.
عءن  اسرابي  ان منسق جيش ا وتال  اإلسرابيء  ف  ال لة اللربية وقطاع غزة، يوفص مرد ام، أ و 

دم سيرافق ربيس الوزرا  ا سرابيء  ال  ا مم المتودة، من اج  تقديم  طة لمشار ع اقت ادية ستق
، ست رض عء  الدو  المانوة الت  تجتمع عء  هامش اجتماعا  ا مم المتودة ف  لءلءسطينيين

 نيو ورت   د ايام.
هلل، ف  ودي  لا "القدس"، ان "هله ال طوة ت سد ان اسرابي   عطا أكرموقا  الموء  السياس ، 

و تنليل مجموعة ما ية ف  مشروع الو  اقت ادم بد  من مشروع و  الدولتين، وي  تتجه نو
مشار ع اقت ادية لءو و  ال  والة م الوة اقت ادية مع اللءسطينيين تو  ملاوم السالم 

 ا قت ادم بد  من اقامة دولة فءسطينية سما يطمه اللءسطينيون".
 17/9/2017القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"لزامية في تظاهرة ليهود متشددين ضد الخدمة العسكرية اإل  .36

بأ ص  ي: تراهر مبا  من الياود المتشددين األود ف  القدس اوتجاجا عء  قرار  -ةالقدس الموتء
 ق اب  يءل  ا علا  اللم سان يتمتع  ه طال  المدارس الدينية الياودية من ال دمة ال سسر ة.

ف  القدس الموتءة الم روص  أنه م ق  لءياود المتشددين، ” مبة ش ار م“وتم تنريم التراهرة ف  و  
 ما الق  عدد من الوا اما   طا ا   الءلة اليديشية.بين

وتوول  التراهرة دل   داما  مع قوا  الشرطة الت  واول  تلر ق المتراهر ن وين عمدوا دل  
 دغالش عدد من الطرش.

 17/9/2017، رأي اليو ، لندن
 

طريرك فلسطينيو الداخل يدعون الرئيس الفلسطيني والعاهل األردني لقطع العماقات مع الب .37
 ثيوفيلوس

دعا فءسطينيو الدا   الربيس اللءسطين  مومود ع اس وال اه  األردن  المءت عبد هللا : النا رة
الثان  لءتوقيق   لقا  بيع األوقاص المسيوية لجاا  دسرابيءية وال م  عء  قطع ال القا  مع 

  طر رت الروم األرثولوسس  وا  ثب  تورطه.
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الايبة السياسية األعء  للءسطيني  الدا  ، عن قءقاا الشديد من سءسءة  وعبر  لجنة المتا  ة ال ءيا،
 لقا  بيع أرا   من األوقاص األرثولوسسية الت  تم الكشا عناا ت اعا ف  األشار األ يرة، 
و ا ة ف  القدس وقيسار ة، وأي ا ف  يافا وطبر ا والرمءة. وأكد  ف  بياناا أمس أن ق ية 

الطوابا، ه  ق ية أرض وهوية، للا فا  ق ية وطنية عامة. سما ولر  األوقاص لك  الديانا  و 
المتا  ة من  طورة قرار المرسز ة اللم شرعن تمر ر  لقة  ا  ال ءي  ال طيرة ف  البءدة القديمة 

 ف  القدس، الت  أبرماا ال طر رت السابق الم ءوع  طرش اللش وال داع.
عء  م رفة بجرابم »المتا  ة ال ءيا »أمس أن »قدس ال رب  وأكد ربيس لجنة المتا  ة مومد برسة لا ال

الم سسة اإلسرابيءية الت  استول  عء  مساوا  شاس ة من أرا   الوقا األرثولوسس ، منل مطءع 
سنوا  ال مسين، من القرن الما  ، وأناا فر   شروط استبجار تافاة عء  ال طر رسية، نرف اا 

فين ال طر رسية لاتاا أبرم  عء  مر السنين، وف  عاود  لكن ف  الوق  لاته،»أ ال. وتا ع 
غنيم  أبورباسا  رووية سا قة،  لقا   طيرة، ساهم  ف  تليير م الم القدس الموتءة، مث  جب  

 لياس ف  جنو  القدس، وغيرها من ال لقا .دومنطقة دير مار 
 18/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 اإلبراهيمي المسجدآالف مستوطن يقتحمون  ثماثة .38

اإلبراهيم  ف  مدينة ال ءي  جنو   المسجدف ص مستوطن، الءيءة الما ية،  ثالثةاقتوم : ال ءي 
 ال لة اللربية الموتءة، وللت  مناس ة األعياد الياودية.

 المسجد اإلبراهيم ن د و  المستوطنين لء الة ف  " ال برم أن الجيش أم  0404ولسر موقع "
 ألدا  ال ءوا  ف  المسان.  وراسة مشددة، وللت 

 18/9/2017لإلعما ، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
 
 بحرية االحتمال تعتقل صيادي ن من بحر بيت الهيا .39

اعتقء   ور ة ا وتال  اإلسرابيء ،   اح اليوم ا ثنين،  يادْين فءسطينيْين من عرض  ور بي  
  هيا شما  قطاع غزة.

ش لوسالة "الرأم" دن  ور ة ا وتال  وا ر  مرس   يد ف   ور وقا  نقي  ال يادين نزار عيا
بي   هيا واعتقء  من سان عء  متنه وهما  يادين اثنين، قبي  م ادرته والتوجه  ه دل  مينا  

 أسدود ف  الدا   الموت ، ولم يتم الت رص عء  هو تاما وت  الءورة.
 18/9/2017لإلعما ، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
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 آالف فلسطيني منذ توقيع اتفاقية أوسلو 110اعتقلت  "إسرائيل: "ئة شؤون األسرى هي .40
ف ص والة  110مس األود، أناا سجء  أسشل  هيبة ش ون األسرل والمورر ن اللءسطينية، : رام هللا

اعتقا  ف   لوص اللءسطينيين عء  أيدم قوا  ا وتال  اإلسرابيء  منل توقيع اتلاقية أوسءو، الت  
 .1993   ف  ال ام وق

وقال  ف  بيان  ادر عناا  مناس ة اللسرل الرا  ة وال شر ن لتوقيع اتلاقية أوسءو، دن "ما يقر  من 
 1700ألا والة اعتقا  سجء  ف  تءت ا عتقا   ف   لوص األطلا  القا ر ن، وما يقار   16

 والة اعتقا  ف   لوص النسا  واللتيا ".
ء  أنه "منل توقيع اتلاقية أوسءو توس   السجون وزاد عدد وشدد  هيبة ش ون األسرل ع

ا عتقا  ، وأعيد افتتاح سجون قديمة، وجرل افتتاح سجون جديدة، وأن اإلجرا ا  الت سلية  وق 
قانونا ومشروع  15األسرل ت اعد  وشرع  قوانين عن ر ة وانتقامية  وق األسرل  ما يقار  

 اإلنسانية". قانون تنتات وقوش األسرل وسرامتام
شادا  ف   لوص األسرل دا   سجون ا وتال   103وقال  دنه "منل توقيع اتلاقية أوسءو ارتق  

لطب  أو الت لي  أو القت  الم اشر"، فيما أشار  دل  أن اللالبية اإلسرابيء ،  سب  اإلهما  ا
 ال رم  من الم تقءين هم من السسان المدنيين، واعتقءوا من المناطق ال ا  ة لءسءطة اللءسطينية.

أسير فءسطين   6500عاما عء  اتلاقية أوسءو  24وأشار  الايبة دل  أنه "يق ع ا ن و  د مرور  
 . م تق  ددارم" 500طلال، وما يقار   350أسيرة، و 64 ، منام دا   سجون ا وتال

 18/9/2017السبيل، عم ان، 
 
 فلسطينيا   15مستوطنون ينفذون جوالت استفزازية في األقصى واعتقال  .41

وتنليل جو   استلزاز ة ف   لءمسجد األق  استأنل  قط ان المستوطنين أمس األود اقتواماتاا 
 فءسطينيا ف  أنوا  ال لة اللربية الموتءة 15فيما اعتقء  قوا  ا وتال   المسجد األق   الم ارت،

فقد اقتوم  مجموعا  من المستوطنين أمس األود المسجد األق   الم ارت، من  ا  الملاربة، 
    وراسة م ززة ومشددة من قوا  ا وتال  ال ا ة.

ود،  مسة عشر فءسطينيا من ،   اح أمس األاإلسرابيء من جاة أ رل اعتقء  قوا  ا وتال  
 أنوا  متلرقة من ال لة اللربية الموتءة. 

وقا  نادم األسير اللءسطين  ف  بيان دن قوا  ا وتال  اقتوم  مناطق ف  مدن نابءس وبي  لوم 
 . ورام هللا والبيرة وال ءي  واعتقء  من زعم  أنام مطءوبون 

 18/9/2017الخليج، الشارقة، 
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 لها يكتب لن غزة في الموظفين لمشكلة حما   توفر ال مصالحة غزة: أي طاعق الموظفين في نقابة .42
 النجاح

 لمشسءة وال   توفر  " فءسطينية م الوة أم أن  لزة ال ام القطاع ف  المورلين نقا ة غزة: اعتبر 
 وسابام".  عء  األووا  من وا   أم تمرر ولن النجاح لاا يست  لن المورلين

 اإلعالم  مست  ف  األود يوم عقده  ول  م تمر ف  اللندور قو ي  المورلين نقي  وقا 
 بوا ة تمث  المالية واستوقاقاتام  شرعيتام وا عتراص المورلين أو اع تسوية" دن  لزة، الوسوم 

 عءياا".   يو ءوا لم دن النور ترل  لن الت  الم الوة نجاح
 قب  الم ينين المورلين لجميع المال و  الوريل  الكادر وتوويد غزة مورل  دمآ"  رورة عء  وشدد
 ؟". 2007 و  د
 لجميع سامءة الروات    رص مس ولياتاا  وقة وسومة وأم الوفاش وسومة توم   رورة عء  وأكد

 .وال لة  لزة المورلين
 17/9/2017قدس برس، 

 
 أ  الفح : مهرجان تضامني مع الشيخ رائد صماح الخميس المقبل .43

تا  ة ال ءيا، ولجنة الور ا  المنبثقة عناا، والءجنة الش بية ف  مدينة أم دع  لجنة الم: قاسم  سرم 
اللوم، المواطنين ال ر  ف  ال الد دل  المشارسة، يوم ال ميس المقب ، السا  ة مسا ، ف  المارجان 
الت امن  مع الشيح رابد  الح، الم تق  بزعم "التور ض عء  اإلرها  وال  وية ف  تنريم 

 مورور".
م المارجان ف  أم اللوم،  القاعة الر ا ية بمبن  قسم الاندسة سا قا بجان  المدرسة الثانويةي ويقا

 و تود  فيه ممثءون عن م تءا الورسا  واألوزا  ال ربية.
 طي  "ه  رسالة ت امن ودعم وتأييد لءشيح رابد  الح، ال سما  وعن رسالة المارجان قا  الشيح

الم سسة اإلسرابيءية الت   ات  توار   س  وساب  ال سة وه  رسالة رفض ومق  وغ   عء  
والء م الكءمة وال قيدة، وتوار  القرفن الكر م وملاهيمه وم امينه وفياته الم ارسة، وهلا هو ما يواكم 

 عءيه رابد اليوم".
 17/9/2017، 48عرب 
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 "اإلدارة المدنية"زادت موظفي " إسرائيل": "القدس العربي"التفكجي لـ .44
سشا  ءي  التلسج  مدير دابرة ال رابط ونرم الم ءوما  ف  جم ية  فادم أبو س دل: -هللا  رام

اإلدارة »أن سءطا  ا وتال  زاد  عدد مورل  »القدس ال رب  «الدراسا  ال ربية ف  ت ر ه لا
 التا  ة لاا بد  دناا  عم  هله اإلدارة وس  ما جا  ف  اتلاش أوسءو.« المدنية

نون »قرار هو رسالة قوية وشديدة الو وح من ا وتال  لءسءطة اللءسطينية ملادها وأكد أن هلا ال
سما ي ن  أن دسرابي  ترسم الودود عبر  م المنطقة الواق ة جنو  «. اللين نوسم ونقرر وليس أنتم

شق سست وديدية ف  سام  منطقة  أنا ستيطان  اللم يقطع ال لة اللربية. سما  443شارع 
سءسءة أنلاش تو  األرض لربط مستوطنة مودي ين ومنطقة بي  اكسا اللءسطينية الءطرون عبر 

 القدس اللربية ي سد هله السينار وها ،  ا ة وأن دسرابي  واول  ترتي  ز ارة لممثء  ا تواد 
األوروب  لز ارة األنلاش وسسة الوديد لكنام رف وا   د أن عءموا أن األنلاش والسسة تمر من أراض 

 ة موتءة.فءسطيني
 18/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 "رواتب األسرى تدع  العنف"هجو  وسخرية من تصريحات وزير األسرى السابق بعد أن قال إن  .45

ف  دسرابي  ت ر وا  لوز ر األسرل « مرسز القدس لدراسة الجماور والدولة»نشر موقع  :رام هللا
عاما عء  توقيع اتلاش أوسءو بين منرمة  24السابق أشرص ال جرم ،  ال  ندوة  مناس ة مرور 

سرابي ، تطرش فياا دل  األسرل ودفع رواتبام وارت اط هله الروات   ال نا.  التور ر اللءسطينية وا 
و ق  الت ر وا  الت  أدل  باا وز ر األسرل اللءسطين  السابق أشرص ال جرم ، والت  تود  

ال نا، استنسارا  واس  ا عء  المستو ين  فياا عن أن روات  األسرل اللءسطينيين تشجع عء 
 الل ابء  والش ب ، وسللت عء  مستول الشارع.

بدوره أدان نادم األسير اللءسطين  الت ر وا  الت  أ درها وز ر األسرل األسبق أشرص ال جرم  
فيما يت ّءق  شأن روات  األسرل اللءسطينيين ف  سجون ا وتال   اّدعا  أناا تدعم ما يسّم  

 ل نا.  ا
 ج  مواقع التوا   ا جتماع  بت ر وا  ال جرم   شس  سا ر، فيما تم دطالش أكثر من سما 
،  ا ة   د نشره بيان ا يتوعد  مالوقة ناشرم ت ر واته عبر «واكموا ال جرم »مناا « هاشتاغ»

تلر د عء  المواكم ل دم  وتاا. لكن انتشار فيديو الندوة أكد ما جا  عء  لسانه ودفع الكثير ن لء
تو تر والكتا ة عء  فيسبوت  ده و د الت ر وا  الت  طال  فبة من أهم فبا  المجتمع 
اللءسطين  وه  األسرل ف  سجون ا وتال  لوساسية ق يتام،  ا ة مع ال لط األمر س  
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اإلسرابيء  ف  اللترة األ يرة لوقا رواتبام من قب  السءطة اللءسطينية رباسة أو وسومة أو 
 .م سسا 

 18/9/2017القدس العربي، لندن، 
 
 مبادرات تقود مدرسة فلسطينية للفوز بجائزة دولية سبع .46

و ء  مدرسة بنا  طو اس الثانوية، عء  جابزة المدرسة الدولية لءمجءس الثقاف  : طو اس
 البر طان ، الت  ت م  عء  توقيق الشراكة ال المية ف  دعم ال م  الجماع  ف  الت ءيم.

المدرسة نابءة مدارس ، ف  ت ر ه  ول ، يوم األود: دن م سستاا تو   عء   وقال  مديرة
الجابزة لءمرة الثانية، وقدم  مءلا من س ع م ادرا  تربوية ومجتم ية وبيبية، وبن  جسورا مع 

 م سسا  ت ءيمية ف  ال راش، و اكستان، وُعمان، واليمن، والاند، والنرو آ.
ءزراعة المابية، والللا  ال و ، وال م  التطوع ، وم ادرة وأ اف : عمءنا ف  تطو ر نمولال ل

 الت ر ا بوطننا، وتودم القرا ة، والءلة اإلنجءيز ة، والتدو ر وا عادة ا ست دام.
 17/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعما 

 
 " من المصالحة: الحركة ليست إرهابيةحماسإشادة مصرية بموقف " .47

ن ربيس لجنة الش ون ال ربية  مجءس النوا  الم رم، س د الجما ، مّ ث": ال رب  الجديد"القاهرة اا 
استجا ة وماس لجاود دتمام الم الوة، وموافقتاا عء  تشسي  وسومة وودة وطنية، قابال  دن دبدا  
الورسة لرغبتاا ف  الم الوة مع فته "ي سس تليير سياساتاا ف  ر  القيادة الجديدة لءورسة، 

 ن الم   قدما  ف  عمءية الم الوة".وت ر واتاا المشج ة ع
وناشد، ورسة فته، والربيس اللءسطين ، مومود ع اس،  ا ستجا ة ل طوا  الم الوة مع وماس، 
لما  ءلته والة ا نقسام من تأثير سءب  عء  الش   اللءسطين  سس ، وليس عء  ق يته فوس ، 

اإلسرابيء ، و و   دل  و  الدولتين، وقطع الطر ق أمام مواو   عرقءة عمءية السالم مع الجان  
 اللم تتبناه اإلدارة الم ر ة.

وقا ، ف  ت ر ه  واف ، دن ا نقسام الدا ء  أ  ا من والة الت اطا الدول  واإلقءيم  مع 
الق ية اللءسطينية، مطال ا  قيادا  الورستين بيتمام  طوا  الم الوة سافة، من دون د طا ،   د أن 

و   الم الوة السا قة دل  تد   أطراص دقءيمية، تس   لوأد الجاود المبلولة عزا عدم نجاح موا
 عء  مدار سنوا  لرأ  ال دع بين الل اب  اللءسطينية.
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وأ اص، أن نجاح الم الوة سُي يد الز م لءق ية اللءسطينية،   د  ح دما  جديدة ف  شراييناا، 
ار عمءيا  ا ستيطان، وا عتقا    وق والوقوص أمام التطرص اإلسرابيء ، ممثال  ف  استمر 

نشا  دولة فءسطينية عء  ودود ما  اللءسطينيين، م سدا  وقوص الءجنة النيابية  ءا و  الدولتين، وا 
 ، وعا متاا القدس الشرقية، وفق قوله.1967قب  يونيو/ وز ران 

ورسة وماس  من جاته، رفض ربيس لجنة األمن القوم  ف  البرلمان الم رم، سما  عامر، و م
با"اإلرهابية"،   د التليير الكبير اللم طرأ عء  سياساتاا أ يرا ، مرو ا   استجابتاا لجاود الم الوة 
مع فته، ف  بداية لو  الق ية اللءسطينية، الت  ت تبر الق ية الموور ة لألمن القوم  ال رب ، 

 و وءاا تستقر منطقة الشرش األوسط.
ن ا نشقاش بين وماس وفته لطالما مث  عابقا  ربيسيا  أمام و  وقا  عامر ف  ت ر ه  واف ، د

الدولتين، اللم تدعمه م ر، وتقود جاود الوساطة من أج  توقيقه،  فتا  دل  أن موافقة م ر عء  
افتتاح مست  تمثي  دابم لوماس ف  القاهرة "ي ود دل  جمءة تلاهما  بين الجانبين، وا طمبنان 

 الجماعا  اإلرهابية"، وس  ت بيره.لتوقا الورسة عن دعم 
ودعا عامر، وهو لوا  است  ارا  سابق، الورستين اللءسطينيتين، دل  ا ستجا ة لءجاود الم ر ة 
لءوساطة بيناما، بادص استكما  مراو  بنا  الدولة اللءسطينية، وتشسي  وسومة وطنية ت بر عن 

جرا  انت ا ا  رباسية وتش ر  ية،  ما يدعم موقا الملاوض اللءسطين  أطياص الش   اللءسطين ، وا 
 ف  مواجاة نريره اإلسرابيء .

 17/9/2017، العربي الجديد، لندن
 

 أسباب تدفع مصر لتحقيق اختراق في ملف المصالحة خمسة .48
متلير سبير طرأ عء  الوالة اللءسطينية فجر األمس األود وينما أعءن  ورسة : شيما  مرزوش  -غزة

ار ة ف  قطاع غزة لت يد مءا الم الوة دل   دارة المشاد اللءسطين    دما وماس و  الءجنة اإلد
  ق  ل دة سنوا  دون أم تقدم يلسر.

الموقا الم رم هله المرة سان أكثر وسما من سا قاته وي  و    القاهرة ثقءاا  أنومن الوا ه 
 أمال  ف  توقيق ا تراش جاد ف  المءا المت ثر منل سنوا .

 وا وة ف  توقيق تقدم ف  مءا الم الوة هله المرة ل دة أس ا  ه : م ر لدياا رغ ة
األو : الرغ ة الم ر ة ف  است ادة ورقة المءا اللءسطين  اللم يمنواا قوة وأهمية ف  اإلقءيم، 

  ا ة أناا ترغ  ف  است ادة دورها ف  المنطقة.
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ا  أكد  مرارا  أن أم م الوة الثان : قطع الطر ق عء  دو  دقءيمية أ رل وتوديدا  ترسيا وقطر ف
يمر من  اللاا، وربما استلزها لجو  الربيس أبو مازن  أناو اتلاش له عالقة  الشأن اللءسطين  يج  

 لترسيا وطء ه من ربيساا التد   ف  مءا الم الوة، ما ت تبره مواولة التلاص عء  دورها.
زن وللت   دما توتر  ال القا  بيناما الثال : رغ ة م ر ف  دعادة قنوا  التوا    قوة مع أبو ما

مدرسة انه   يمسناا تجاوزه ف  مءا ال القة مع قطاع غزة فقد  أناانتيجة عالقاتاا بدوالن، سما 
 عم   قوة عء  ت طي  التلاهما  الت  أجرتاا مع وماس  مشارسة تيار دوالن.

ال القة نسبيا  بين الطرفين الرا ع: التلاهما  الومساوية الم ر ة ساهم   شس  سبير ف  توسين 
نتيجة الواجة والم ءوة المشترسة بين الطرفين وهو ساهم ف  توقيق نوع من ا  تراش، سما أناا 
المرة األول  اللم تجرم م اوثا  الم الوة ف  ر  توتر مشترت بين م ر ووماس من جاة وبين 

 أبو مازن من جاة أ رل.
لة فا  توافق  بداية مع ورسة وماس قب  التوافق ال امس: ورل م ر عء  ال م   طر قة م تء

 مع ورسة فته، وهو ما لم يسن موجودا سا قا  ف  لقا ا  الم الوة.
 18/9/2017نت،  الرسالة،

 
 عودة خطوط الكهرباء المصرية للعمل بغزة .49

،   د األودعاد   طوط الكاربا  الم ر ة الت  تللم جنو  القطاع لء م  فجر، اليوم : غزة
 لنوو س  ة أيام. انقطاع

جميع ال طوط الم ر ة عاد   دنوقا  مومد ثاب  مدير شرسة توز ع الكاربا  ف  قطاع غزة 
 ميجاواط من الكاربا  م رماا م   ة لجنو  القطاع. 23لء م ، م يلا أن م ر تمد القطاع با 

ساعة  12ساعا  و   مقاب   4وتسمه عودة ال طوط الم ر ة لجدو  الكاربا  السارم  لزة وهو 
 قطع.

 17/9/2017، وكالة معا  اإلخبارية
 

 األمريكية - من ممثلي المنظمات اليهودية يلتقي عددا   األردن ملك .50
التق  المءت عبدهللا الثان ، ف  نيو ورت األود، عددا من ممثء  المنرما  الياودية  :بترا –نيو ورت 

ة السالم، وتطورا  األو اع ف  األمر سية، ف  اجتماع جرل  الله است راض جاود تور ت عمءي
 المنطقة.
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وأكد،  ال  الءقا ،  رورة دطالش ملاو ا  جادة وفاعءة بين اللءسطينيين واإلسرابيءيين، عء  
أساس و  الدولتين،  اعت اره الو  الوويد إلناا  ال راع، و ما يل   دل  دقامة الدولة اللءسطينية 

ا متاا القدس الشرقية، ت يش  أمن وسالم دل  جان  المستقءة عء  الترا  الوطن  اللءسطين ، وع
 دسرابي .

سما أكد أهمية الدور الموورم لءو يا  المتودة بالا ال  ول، والتزام الربيس األمر س  دونالد 
ترم   ال م  من أج  التو   دل  اتلاش سالم بين اللءسطينيين واإلسرابيءيين،  فتا أي ا دل  أهمية 

 دية ف  الو يا  المتودة ف  دعم الجاود المستادفة توقيق السالم.دور المنرما  الياو 
وشدد عء  أن التو   دل  سالم عاد  وشام  من شأنه توقيق األمن وا ستقرار ف  المنطقة، 
مولرا من أن عدم دوراز أم تقدم ف  مسار عمءية السالم سي جآ مشاعر اليأس واإلو اط لدل 

 تطرفين، اللين يستلءون الرءم الواقع عء  اللءسطينيين.ش و  المنطقة، و  دم أجندا  الم
وتناو  الءقا  األزمة األ يرة ف  المسجد األق   / الورم القدس  الشر ا، وي  أعاد التأكيد عء  
أن األردن، ومن منطءق الو اية الااشمية عء  المقدسا  اإلسالمية والمسيوية ف  القدس، مستمر 

ة، مشددا عء  أن األردن لن يسمه  المساس  الو ع التار    ف  وماية المقدسا  ف  المدين
 والقانون  القابم ف  الورم القدس  الشر ا.

 18/9/2017، الغد، عم ان
 

 محامون يطعنون بقرار لوزير الطاقة بحجب معلومات اتفاقية الغاز اإلسرائيلي: عم ان .51
ي، وه  مجموعة تتألا من عدد قال  مجموعة بموامو دسقاط اتلاقية اللاز: نجاة شناعة -السبي 

من الموامين، دن الموسمة اإلدار ة عقد  أمس أول  جءساتاا لءنرر ف  الدعول المقدمة لءط ن ف  
قرار وز ر الطاقة، القا   برفض طء  الم ءوما  المقدم من ال او  القانون  م  د المجال  لتزو ده 

ية بالممءوسة  الكام  لءوسومة األردنيةي وبين   ورة من ا تلاقية الموق ة بين شرسة الكاربا  الوطن
 شرسة بنوب  دنيرج ي لتزو د الممءكة  اللاز 

وقرر  الموسمة تكءيا ممث  النيا ة ال امة اإلدار ة بيو ار باتلاقية اللازي  اعت ارها دودل بينا  
 الجاة المستدعية، وه  تو  يد الجاة المستدع   دها بوز ر الطاقةي. 

اتلاقية اللاز، لرفع الدعول لدل الموسمة اإلدار ة  دسقاطلقانون  المجال  موامو ووس  ال او  ا
لءط ن ف  قرارم مجءس الم ءوما  ووز ر الطاقة والثروة الم دنية القا يين برفض طء ه بتزو ده 

 . ورة عن اتلاقية اللاز
 17/9/2017، عم ان، السبيل
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 يسمح لرعاياه بزيارتهاوس "إسرائيل": ملك البحرين يندد بمقاطعة إعما  إسرائيليةوسائل  .52
قا  ال او  الياودم دفراهام سوفر ربيس مرسز شم ون فيزنتا  ف  لوس أنجءوس األميرسية، : رام هللا

أن مءت ال ور ن الشيح ومد بن عيس  ف   ءيلة ندد  المقاط ة ال ربية إلسرابي  ووعد  السماح 
 لرعاياه بز ارتاا.
جم ه مع مءت  دن لقا ار ا اإلعالمية عن سوفر قوله ي ال برم التا ع لم سسة م NRGونق  موقع ب

ال ور ن ف  المنامة  ال  ال ام الجارم، ندد  الله الشيح ومد  مقاط ة دسرابي  من قب  الدو  
ال ربية وأنه سي م  من أج  السماح لرعايا  الده لز ارتاا. مشيرا دل  أنه  و  م ه دمسانية دقامة 

 لمنامة وقد أبدل موقلا ديجابيا.متوا لءتسامه بين األديان ف  ا
وو ا سوفر ز ارته دل  ال ور ن  المامة، مشيرا دل  أناا دولة فياا الكثير من الم الم الت  تشير 
لتسامه األديان. مشيرا دل  أنه رأل سنيسة مع  ءي    م بجان  م بد لءاندوس، و القر  مناما 

ف  ال ءيآ الت  يوجد باا سنيس ياودم ف   مسجد   م.  فتا دل  أن ال ور ن ه  الدولة الوويدة
 المنامة.

وأشار الموقع دل  أن مرسز شم ون فيزنتا  عقد م تمرا لألديان األسبوع الما    و ور ابن المءت 
ال ور ن  اللم مث  والده ف  الم تمر، وشارت  النيا ة عنه ف  التوقيع عء  وثيقة تدين ال نا 

مس و   ور نيا شارسوا ف  الم تمر  اإل افة دل  ممثءين  40أن والكراهية  د األديان. مشيرا دل  
 عن دو  الشرش األوسط.

ولل  دل  أن فرقة وطنية  ور نية عزف  النشيد الوطن  اإلسرابيء   اإل افة دل  األميرس  
وال ور ن ، قب  أن يءتق  نج  المءت طال ا ياود. وويناا سشا سوفر عن تءت الت ر وا  الت  

 المءت ال ور ن  له.أدل  باا 
ووفقا لءموقع، فين الشيح ومد هو الوويد اللم يشارت الياود الموجودين ف   الده رغم أنام أقءية ف  

 اوتلا   عيد "الوانوساه".
 17/9/2017، القدس، القدس

 
 اإلسرائيلي شرط لتسوية الصراع مع فلسطين - دنيس روس: التطبيع السعودي .53

س  األميرس  السابق دنيس روس دن دودا  انطالقة ف  الجاود قا  الدبءوما:  اله الن ام 
الاادفة لتسوية ال راع اإلسرابيء  اللءسطين  سءميا يتوقا عء  م ادرة الس ودية بتطبيع عالقاتاا مع 

 دسرابي .
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وأ اص روس، أن ال طوة األول  الت  يتوج  عء  الس ودية القيام باا تتمث  بوجو  "درسا  وفد 
 ن  لز ارة دسرابي ".رسم   شس  عء

و ال  سءمة ألقاها أمام الم تمر السنوم اللم نرمه "مرسز عرفا" ف  مستوطنة "ستيورا"، القر  ة من 
لم بوس "، أو ه روس، أن التسوية الت  اديال ، ونق  أهم ما جا  فياا اليوم موقع  ويلة "جيروس

اعتراص اللءسطينيين  أن "الياود هم سيت اون الس وديون واألميرسيون ف  دف اا قدما يج  أن ت من 
 الش    او  الوق الو رم ف  تقر ر الم ير" ف  هله ال الد.

وأو ه روس، وهو ياودم تول  أي ا ددارة م سسا  تا  ة لءوسالة الياودية، أن م ادرة الس وديين 
ان  منه"، مشددا إلبراز ال القة مع دسرابي  لء ءن "ي د شرطا إلنقال عمءية السالم من الجمود اللم ت 

عء  أن "اللطا  ال رب  مام جدا إلقناع س  من دسرابي  واللءسطينيين  الم   قدما نوو التو   
واستدرت قابال دن دسرابي    يمسناا أن تقدم أم تناز  لءلءسطينيين ف  وا  لم يقدم  لتسوية لء راع".

 الس وديون عء  تطبيع عالقاتام مع دسرابي .
األميرسية دل  توريا م اوص الس ودية من ت  ا  انسوا  واشنطن من ودعا روس اإلدارة 

 المنطقة، من أج  ال لط عء  الر اض لءموافقة عء  تطبيع عالقاتاا مع دسرابي .
وأو ه أن شروع الس ودية ف  تنريم ز ارا  رسمية إلسرابي  سيمث  دف ة قوية ل مءية التسوية، 

   من أج  التو   لو  لء راع.وسيساعد قادة ت  أبي  عء  تقديم تناز 
سرابي  لت ز ز الت اون بيناما، و   وأكد روس أن ددارة ترام  نجو  ف  دفع س  من الس ودية وا 
سيما ف  س  ما يت ءق  مواجاة البرنامآ النووم اإليران "، مشددا عء  أن الت اون السرم بين 

 ءيه ا ن".الر اض وت  أبي  "لم يسن ف  يوم من األيام أعمق مما هو ع
 17/9/2017، العربي الجديد، لندن

 
 الفلسطينياالنقسا   إنهاءرئيس البرلمان العربي يرحب بجهود  .54

رو  الدستور مش   بن فام السءم ، ربيس البرلمان ال رب ، بيعالن ورسة  : الح جم ة -القاهرة
ءقدوم لقطاع غزة وماس اليوم األود، و  الءجنة اإلدار ة ف  قطاع غزة، ودعوة وسومة الوفاش ل

لممارسة مااماا، والموافقة عء  دجرا  ا نت ا ا  ال امة، واست داد الورسة لتءبية دعوة جماور ة 
 م ر ال ربية لءووار مع ورسة فته وتشسي  وسومة وودة وطنية.

وقا  ربيس البرلمان ال رب  دن دعالن ورسة وماس ي تبر  طوة ديجابية ومامة، ويستس  أهمية 
روءة بنا  الثقة، ونبل ال الفا ، ويساهم ف  تايبة األجوا ، و و   لووار فءسطين  وطن  سبرل ف  م

شام ، و طوة عء  الطر ق ال ويه نوو است ادة الوودة الوطنية اللءسطينية، ويمث  ورقة قوة 
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جرا ا  الدولة القابمة  ا وتال  "دسرابي " لءبد    مءي ة لءموقا اللءسطين ، ونزع لرابع و طط وا 
قامة الدولة اللءسطينية المستقءة وعا متاا مدينة  سياسية جادة ووقيقية ُتل   إلناا  ا وتال  وا 

 القدس الشرقية.
 17/9/2017، القدس، القدس

 
 استفتاء األكراد "إسرائيل"تأييد  بشأنردود فعل غاضبة بين القوى السياسية العراقية  .55

الداعمة لقيام دولة سردية ف  -  بنيامين نتنياهو أثار  ت ر وا  ربيس الوزرا  اإلسرابيء:  لداد
ردود ف   غا  ة بين القول السياسية ال راقية، واعتبرها ال  ض البداية لتوقيق  -شما  ال راش

 مشروع "بءلور" الداع  لءدولة ال ايونية من الني  دل  اللرا .
قا اإلسرابيء  األ ير و رل مس و  المءا الكردم  التوالا الوطن  عبد هللا الز دم أن المو 

"ي  ا الق ية الكردية، و ثير وليرة الناس والمجتمع سس " واستلر   م  اإلقءيم دزا  هله 
الت ر وا ، م تبرا أن للت "ي شر لمنو  جديد لق ية األكراد ف  س يام لالستلتا  وا نل ا  عن 

  لداد".
قا  "دن اإلقءيم مطال  بتو يه ما يتم  وفيما ي ل الليديوها  الت  تبين تأييد األكراد لا دسرابي ،

تداوله عبر اإلعالم وش سا  التوا   من مشارسة ش  يا  دسرابيءية ف  عدد من النشاطا  
الكردية"  فتا دل  أن هله الت رفا  من شأناا زعزعة ال ا ال راق  و ءق نزاعا  تمتد عء  

 المستول الش ب  والجماهيرم".
دولة القانون جاسم مومد ج لر ت ر وا  نتنياهو، واعتبرها "تتو جا   ولم يستلر  الناب  عن ابتالص

سرابي  الت  ت ود دل  أرب ينيا  القرن الما  ، أسساا المال  لء القا  الوثيقة بين األكراد وا 
 م طل  ال ارزان  م سس الوز  الديمقراط  الكردستان  وقيادا  من وزبه".

ة لا ترسيا وسور ا ستكون شبياة بيسرابي ، و التال  فين وأ اص ج لر أن "بنا  دولة سردية موالي 
األ يرة ستدعم نجاح هلا األمر من أج  ال لط أمنيا وعسسر ا عء  تءت الدو  ف ال عن ديران 
الت  ت تبرها عدوها األو    د ال راش، والياود يطموون دل  قيام دولتام المزعومة وفق مشروع بءلور 

 من اللرا  دل  الني ".
ال الش س   دسرابي  دل  توسيع دابرة نلولها  المنطقة  جاته، أكد الناب  عن وز  الدعوة عء ّ من  

قءيم سردستان،  فتا دل  أن الدولة ال ايونية تس    "من  ال  عالقاتاا مع   ض الدو  ال ربية وا 
عا  عبر دل  تقسيم األمة ال ربية واإلسالمية من  ال  دعماا ألم جاد انل ال  أو دثارة النزا 

 ال مءيا  اإلرهابية".
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واعتبر ال الش ا ستلتا  " طوة سيستلءاا الياود من أج  الايمنة عء  المنطقة وا   افاا" مستلربا  
 "تلاع  األكراد مع الدعوا  اإلسرابيءية الداعمة لمشروع التجزبة والتقسيم".
  ي ءو من ال طورة، لكن ووو  تداعيا  ا ستلتا  المرتق  عء  ال راش والمنطقة، قا  "األمر 

 المقاب  فين ال راش سيقا  د توجاا  التقسيم، ولن نر ح لمطال  ا نل ا  الت  تشجع عء  
  ء ءة مسونا  المجتمع ال راق ".

أما الناب  عن ابتالص الوطنية وامد المطءت، فقا  دن التد   اإلسرابيء  ف  الشأن ال راق  ف   
مية "و  نقب  الت ر وا  األ يرة الت  من شأناا أن تزعزع الثقة بين سءب  تجاه ال ر  واألمة اإلسال

الدو  وبين الش   ال راق  الرافض لسياسة الياود  د الش   اللءسطين  وس  التوجاا  الت  ت ثر 
 عء  أمن واستقرار ال الد".

ا الرافض عء  الجان  ا  ر، قا  الناب  عن التوالا الكردستان  عاد  نورم " الرغم من موقلن
 غت ا  الكيان ال ايون  لجز  من األرا   اإلسالمية، د  أننا   نجد من ينا ر ق يتنا د  
الياود فقط، واألكراد ت ر وا  ال  المابة ال ام السا قة أل شع المجازر عء  يد المسءمين من ال ر  

 واللرس ف ال عن األترات".
ما تجد المنا رة من الياود و  تجدها من د وتت لكنه استدرت قابال "دن األمر يدم  القء  عند

 المسءمين ف  الو و  عء  وقت الطبي   قيام الدولة الكردية".
 17/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الخارجية التركية ترحب بإعمان "حماس" حل  اللجنة اإلدارية في غزة .56

يعالن ورسة "وماس" عن وّ  الءجنة روب  وزارة ال ارجية الترسية، األود، ب: أنقرة / أجه نور جو ش
اإلدار ة بمس ولة عن ددارة الم سسا  الوسوميةي ف  قطاع غزة، داعية جميع األطراص الم نية 

  قتنال اللر ة الوالية وتوقيق الوودة ف  فءسطين.
وقال  الوزارة، ف  بيان لاا: "نرو   البيان اللم أعءن  عنه ورسة بوماسي واللم ي د  طوة مامة 

وقيق الم الوة اللءسطينية، وندعو جميع األطراص الم نية  قتنال هله اللر ة لتوقيق الوودة لت
 بين األ وة اللءسطينيين".

عمءية الم الوة وو  الدولتين وتوقيق ا ستقرار  دنجازواعتبر  دعالن "وماس"  رورة من أج  
ءية الم الوة بين اللءسطينيين ف  وأكد  ال ارجية الترسية عء  استمرار دعم أنقرة ل م ف  المنطقة.

 دطار جاودها لتوقيق السالم  المنطقة.
 17/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 قائد الجيش اإليراني يرد على نتنياهو: إذا ارتكبت  أي حماقة فسنسوي حيفا وتل أبيب باألرض .57
الموسوم دسرابي  بتسوية  ولر القابد الجديد لءجيش اإليران  الءوا  عبد الرويم طاران ا عمر هواش:

مدينت  ويلا وت  أبي   األرض ف  وا  ارتكاباا أم وماقة تجاه ديران وس  ت بيره، م سدا أن عمر 
 دسرابي  لن يطو  أكثر من  مسة وعشر ن عاما أ رل.

وبدا قابد الجيش ي اط  ربيس الوزرا  اإلسرابيء  بنيامين نتنياهو من دون أن يسميه فقا : ف  
 يرة تود  أود ه    ال ااينة  شس  غير موسو  وو  و ور ديران ف  سور ا، للا ا ونة األ
 أن أرد عءيه    ارتين. يج  عء ّ 

وتا ع الءوا  الموسوم: أو  دن قولنا  أنسم لن تروا الكيان ال ايون    د  مسة وعشر ن عاما ليس 
ط  المقولة الشايرة وه  أنه ف   م ن  انه سي مر  مسة وعشر ن عاما  الكام ، وثانيا دن للت مشرو 

 وماقة تجاهنا فسوص تسول ويلا وت  أبي   األرض. أموا  ارتك  
رأسه ويو   ما ت ق  من عمره، فالكيان  يطأطئلم ولن ننس جرابم هلا الء ين  عءيه أن  وأ اص:

 شر ن ال ايون  دلا ارتك  أم  طأ فين ال يار سيسون إليران ف  دناا  فر ة األعوام ال مسة وال
  سرعة البرش.

 17/9/2017، رأي اليو ، لندن

 
 لطرد العرب من شمال أفريقيا "إسرائيل"لتعاون مع إلى ا تدعوناشطة أمازيغية  .58

قطع “ دل عء   ءلية مقطع فيديو مثير دع  فيه  اوبته  نبي   سان : –” رأم اليوم“ –الرباط 
ة الملربية، مءيسة مزان، لءتوقيق م اا استدع  الشرطة الق ابية الناشطة األماز لي” ر وس ال ر 

 الت  وجاتاا ت امنا مع الش   الكردم المطال   ا ستقال .” المتطرفة“ف  م مون الدعوا  
” تسجيال عء  يوتيو  عنونته با ” ال ءمانية المتطرفة“ونشر  الناشطة األماز لية الم روفة  مواقلاا  

م: دما أن تقوم دولة سوردستان أو نقوم نون وين تل   مءيسة مزان غيرة عء  الش   الكورد
 ”.ا تاروا .. يا مالعين… األماز ح بل ه ال ر  ف  شما  دفر قيا ل وا 

نون األماز ح مست دون لمد أيدينا ” ووجا  ف  التسجي  ع ارا  قاسية ف  وق ال ر  قال  فيه: 
 ”.اللتنة نار ونل وسم ونب أج  طرد ال ر  من شما  أفر قيا  وإلسرابي  منلءشيطان 

وعرف  مزان بتدو ناتاا وفيديوهاتاا الداعمة لءورسة الثقافية األماز لية ولق ايا األكراد، وسثيرا ما 
 . دسرابي أثار  ت ر واتاا الجد ،  ا ة تءت المت ءقة بدعواتاا التطبيع مع 

 17/9/2017، رأي اليو ، لندن
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 بت في دع  القضية الفلسطينيةموقفنا ثا«: القدس العربي»وزير خارجية نيجيريا لـ .59
نيو ورتباألمم المتودةي ا عبد الوميد  يام: قا  وز ر  ارجية نيجير ا جلرم أونياما،  مناس ة ان قاد 

دلا سنا نر د سالما اليوم وسالما »الدورة الثانية والس  ين لءجم ية ال امة لألمم المتودة ف  نيو ورت: 
ترم قرارا  األمم المتودة. وهلا هو الادص من دنشا  األمم ف  المستقب  ف  ال الم، ف ءينا أن نو

المتودة، س    ن ود دل  قانون اللا  وقانون األقول هو األنس  لءوياة وت تل  الم ادئ واأل الش 
 «.من المجتمع الدول 
دن »وو  موقا  الده  التل ي  من الق ية اللءسطينية قا : « القدس ال رب »وردا عء  س ا  لا

نيجير ا وا ه: نقا مع قرارا  الشرعية الدولية. ن  د سافة قرارا  األمم المتودة المت ءقة بالا موقا 
النزاع. هله القرارا  مءزمة وت بر عن موقا المجتمع الدول  ور  ته إلناا  هلا النزاع، وس  م ادئ 

 «.القانون الدول . هلا هو موقا نيجير ا الوا ه
ديسمبر/  31نيجير ا أن تقرر ف  ف ر لورة أن ت و  يوم  وعن األس ا  الت  دع  دولة مث 

لتورم اللءسطينيين من أغءبية وو  قرار دناا  ا وتال   من مدة « امتناع«با 2014سانون األو  
دن الجوا  »زمنية موددة، و التال  دنقال الو يا  المتودة من ت و   مورال  است دام الليتو، قا : 

الت رص ليس  وسومة مومد ب ارم الوالية، ب  الوسومة الما ية  سيط، دن المس و  عن هلا 
 «.بدشارة دل  وسومة غود ت جوناثان اليمينيةي ونون   نتوم  مس ولية ت رفا  الوسومة السا قة

وأ اص الوز ر أن الكثير ن يءوموننا عء  ت رفا  الوسومة السا قة، ونون ن م  ا ن عء  د الح 
مة السا قة. هنات الكثير من م ءلا  الوسومة السا قة و  نستطيع أن الكثير مما أفسدته الوسو 

 نتوم  المس ولية.
 18/9/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 ترحيب أممي بإعمان "حماس" حل لجنتها اإلدارية في قطاع غزة .60

رو  منسق األمم المتودة ال ال ل مءية السالم ف  الشرش األوسط، : القدس / س يد عمورم 
مالدينوص، بيعالن ورسة المقاومة اإلسالمية "وماس"، اليوم األود، و  لجنتاا اإلدار ة ف  نيسو م 

 قطاع غزة، والسماح لوسومة الوفاش اللءسطينية  استبناص عمءاا هنات.
وأثن  مالدينوص ف  بيان تءق  األنا و  نس ة منه عء  "الجاود الم ر ة الد و ة ل ءق هلا الز م 

نسق األمم  جميع األطراص لا"اغتنام هله اللر ة واست ادة الوودة اللءسطينية، ودعا الم اإليجاب ".
 وفته  لوة جديدة لءش   اللءسطين ".

 17/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 ترفض منح وفد برلماني أوروبي تصاريح لدخول غزة "إسرائيل" .61
تزم ز ارة األرا   اللءسطينية، رف   دسرابي  منه وفد برلمان  أوروب  ي : بروسس  / واتم ال سء 

غدا ا ثنين، لالطالع عء  أو اع اللءسطينيين وسسان مدينة القدس والم تقءين  السجون 
 اإلسرابيءية، ت ار ه لد و  قطاع غزة.

ولسر تكت  "اليسار الموود" دا   البرلمان األوروب ، ف  بيان اطء   عءيه األنا و ، أن السءطا  
أع ا  وفد من البرلمان ي   األرا   اللءسطينية غدا ا ثنين، ت ار ه  اإلسرابيءية رف   منه

 لد و  غزة.
وأدان التكت  البرلمان  قرار دسرابي ، م تبر أنه جز ا من سياسة الو ار غير القانونية الت  تلر اا 

 عء  غزة، وت د  مثا ة عقا  جماع  لقرا ة مءيون  نسمة يسسنون القطاع م رمام من األطلا .
أشار البيان دل  أن ربيس لجنة عالقا  البرلمان األوروب  مع فءسطين، القبر   "نيوسءيس و 

سيءيسيوتيس"، سيتوجه غدا عء  رأس وفد برلمان  ي م " اتر ت ل  هيار ت" بفرنساي، و"ديءيونورا 
لربية فورنزا" بديطالياي، و"جوسو جوار ست " بال استي، ف  ز ارة تستلرش أرب ة أيام تشم  ال لة ال

الموتءة،  ما فياا القدس الشرقية، لالجتماع مع المس ولين اللءسطينيين ومنرما  المجتمع المدن  
 والمداف ين عن وقوش اإلنسان وأسر ال وايا.

و ت من برنامآ الز ارة اجتماع الوفد مع مس ولين فءسطينيين بينام مومد شتية مدير المجءس 
ر، وأع ا  ف  المجءس التشر    اللءسطين  بالبرلماني، وفق ا قت ادم اللءسطين  لءتنمية واإلعما

 البيان لاته.
سما سيءتق  أع ا  الوفد األوروب    ابال  م تقءين سياسيين فءسطينيين  السجون اإلسرابيءية 

 لتسءيط ال و  عء  أو اعام "غير ال ادلة" والدعوة دل  دطالش سراوام  شس  فورم.
ود" األوروب ، أن ال  ثة ستزور منطقة " ان األومر" الواق ة عء  ولسر بيان تكت  "اليسار المو 

أطراص مدينة القدس الت  تادص دسرابي  لادم مناز  ومدارس فياا    اا ممو  من ا تواد 
 األوروب  لتوسيع مستوطنا  دسرابيءية.

زوروا م يم وف   تام ز ارتام، يتءق  أع ا  الوفد األوروب  دواطة من وسالة بأونرواي، قب  أن ي
 "عايدة" لالجبين ف  مدينة ال ءي ، جنوب  ال لة اللربية.

 17/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 "إسرائيلـ"ض حق الوجود لوزير بريطاني: لن نعتذر عن وعد بلفور ولن نقو    .62
قدم أم وسومته لن تُ  دنقا  ساجد جاو د وز ر ش ون المجتم ا  والوسم الموء  البر طان ، : رام هللا

 اعتلار عن وعد بءلور وأن مث  هلا لن يو   أبدا .
ووس  قناة سان ال بر ة، فين أقوا  جاو د جا    ال  الم تمر الياودم ال الم  ونقء  عنه قوله 
"ال  ض يطالبنا  ا عتلار عن وعد بءلور، للت لن يود . مث  هلا ا عتلار ي ن  ا عتلار عن 

 الوجود".وجود دسرابي  وتقويض وقاا ف  
وت اد جاو د  ا وتلا  ف  اللسرل المبوية لتوقيع دعالن وعد بءلور ف  نوفمبر/ تشر ن الثان  المقب  

 مشيرا دل  أن ربيسة وزرا  بر طانيا تير زا مام وعد  بللت.
وأ اص "لن يسون هنات اعتلار. سأكون وا وا مبة  المبة، نون   ن  د أم دعوة ف   الدنا 

، واعتقد أن ومءة المقاط ة فشء ، وطالما  قي  ف  موق   سأف   أم ش   لمن ام لمقاط ة دسرابي 
 من تقويض وجود دسرابي ".

 17/9/2017، القدس، القدس
 

 : الشرطة األمريكية تلقت تدريبات على يد وحدات تعذيب إسرائيلية"إنترسبتمجلة " .63
ر ا، وو  تءق  الشرطة األمر سية افتتو  مجءة اإلنترسب  األمر سية تقر رها ال ادر م  : نيو ورت

تدر  ا  ف  "دسرابي "،  اإلشارة دل  أن األول ، سما الثانية، تو ا ف  ال ديد من األويا   الو يا  
 المتودة با"قوة اوتال ".

التقر ر اللم أشار ف  عنوانه دل  تار ح شرطة ا وتال  اإلسرابيء  "الواف   انتااكا  وقوش 
المبا ، وربما ا  ص، من ال نا ر وال  اط األمر سيين، عء  مدار  اإلنسان"، لل  دل  أن

األ يرة، تءقوا تدر  ا  ف  "دسرابي "، أشرف  عءياا وودا  م تءلة،  ما فياا جااز  15السنوا  الا
األمن الدا ء  اإلسرابيء ، الا"شين بي "، الم روص بت   ه ف  ت لي  واغتيا  اللءسطينيين، 

  وس  المجءة.
التق  مس ولون ف  الشرطة األمر سية، ال ام الما  ، وودا  دور ة ش ه عسسر ة تا  ة لءشرطة سما 

اإلسرابيءية، ت رص  اسم "ياسام"،  اإل افة دل  شرطة مسافوة الشل ، الت  ُوّثق است داماا الملرط 
سا ة م امءة اللءسطينيين.  لءقوة وا 

السجون اإلسرابيءية، الت  ت تق  فياا ف ص  وتنق  المتدربون األمر سيون، ف  تءت الجولة، بين
اللءسطينيين، ونقاط التلتيش ف  األرا   الت  ت ترص واشنطن  أناا موتءة من الكيان ال ايون ، 

ا  مدينة ال ءي ، األكثر م اناة من للت ا وتال  وممارساته.  و  و  
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يد مءووظ، عء  مدار السنوا  و التزامن مع تكثيا الت اون بين الجانبين ف  هلا المجا ، رار تزا
ن سان من غير الممسن درجاعه  األ يرة، ف  مستول عسسرة الشرطة األمر سية،  وس  التقر ر، وا 

  الكام  دل  الدور اإلسرابيء ، فين للت الدور   يمسن دغلاله.
ا عن الرقا ة ال امة، وبدعم من لوبيا   وت يا المجءة أن برامآ التدر   تءت   تزا  مستمرة،   يد 

 ايونية ف  الو يا  المتودة، مث  "لجنة الش ون ال امة األمر سية اإلسرابيءية" بأي اتي، و"الم اد 
 ي.ADLالياودم لش ون األمن القوم " بجينساي، و"را طة مسافوة التشاير" ب

 17/9/2017المركز الفلسطيني لإلعما ، 
 

 اتالجبير: أزمة الخليج سببها عد  التزا  قطر باالتفاق .64
قا  وز ر ال ارجية الس ودم عاد  الجبير دن أزمة ال ءيآ ناجمة عن "عدم التزام قطر"  اتلاقا  

، وجدد الودي  عن  رورة استجا ة قطر لءمطال  الت  طروتاا دو  الو ار 2014و 2013عام  
دة بنيو ورت األربع، وللت   د لقابه األمين ال ام لألمم المتودة أنطونيو غوتير ش ف  مقر األمم المتو

 األود.
وقا  الجبير ف  رده عء  أسبءة ال وافيين "ف  الواقع األزمة القطر ة ه  نتيجة ل دم وفا  قطر 

 ف  الر اض". 2014و 2013 ا لتزاما  وا تلاقا  الت  وق   ف  عام  
   وأ اص أن الم ادئ الت  تطال  دو  الو ار   رورة التزام قطر باا ه  "  للرها ، و  لتمو 

اإلرها ، و  إليوا  اإلرهابيين، و  لءتور ض و طا  الكراهية، و  لءتد   ف  ش ون البءدان 
 األ رل. وهلا ما نتوقع أن يقوم  ه القطر ون".

وس  -واعتبر وز ر ال ارجية الس ودم أن قطر لم تءتزم بتءت الم ادئ  مما دفع دو  الو ار 
  يلا أن طر ق الو  "وا ه جدا" لقطر.دل  تقديم قابمة  المطال  دلياا، م -قوله

 18/9/2017الجزيرة.نت، 

 
 هللا آل ثاني يدعو عقماء قطر إلى اجتماع وطني يعيد األمور إلى نصابها عبد .65

هللا بن عء  ف  ثان  وسما  وعقال  أبنا  أسرة ف  ثان ، وأعيان الش   القطرم دل   عبد الشيحدعا 
ألزمة وا عادة األمور دل  ن اباا وتقوية الءومة ال ءيجية، لمناقشة ا« أ وم وعابء  ووطن »اجتماع 

أتألم سثيرا وأنا أرل »نررا لما فل  دليه األو اع من سو . و اط  الش   القطرم ف  بيان أ دره: 
الو ع يم   دل  األسوأ، ب  بءح ود التور ض الم اشر عء  استقرار ال ءيآ ال رب ، والتد   ف  
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دل  م ير   نر د الو و  دليه سما هو وا  دو  د ء  ف  نلق ش ون ا  ر ن، و دفع بنا 
 «.الملامرة، وانتا  دل  اللو   وال را  والشتا  و ياع المقدرا    قدر هللا

  أف   هلا ادعا  أو است را ا، لكنن  متلاب  وين رأي  ما تيسر ل   ل ءه »هللا:  وأكد الشيح عبد
وجد  األبوا  المشرعة، وف  المرتين الءتين شرف  فياما ت ال  من  دمة أهء  وتساي  أمورهم، و 

بءقا   ادم الورمين الشر لين المءت سءمان بن عبد ال ز ز، وجد  ور ه الشديد عء  سالمة قطر 
وأشار دل  أن موعد «. وأهءاا، سما أن واجبنا ومس وليتنا عدم ال م  والسسو  ف  هله األزمة

 وق.ا جتماع ومسانه سيوددان ف  وق   
 18/9/2017عكاظ، جدة، 

 

 إما  الحر  المكي دعا للرئيس األميركي والملك السعودي .66
قا  دمام الورم المس  عبد الرومن السديس دن الس ودية والو يا  المتودة هما قط ا هلا ال الم ف  

 التأثير، ويقودانه دل  األمن وا ستقرار.
نيو ورت، قا  السديس لقناة اإل  ار ة  وعء  هامش م تمر نرمته را طة ال الم اإلسالم  ف 

الس ودية دن الس ودية والو يا  المتودة قط ا هلا ال الم ف  التأثير، ويقودان ال الم واإلنسانية دل  
 مرافئ األمن والسالم وا ستقرار وا زدهار، وس  قوله.

ا يقدمانه لء الم سما دعا السديس لءربيس األميرس  والمءت الس ودم  التوفيق ف   طواتاما، لم
 واإلنسانية، وفق ت بيره.

 18/9/2017الجزيرة.نت، 
 

 بماذا يرد الشيخ على مردخاي؟ .67
 د. فايز أبو شمالة

 السءطة؟ه   اق  دسرابي  لرعا   و ار غزة، وقرر  تزو د غزة  الكاربا  رغم أنا 
ق دل  وسين للت ما ورد ف  رسالة يوف  مرد ام منسق ش ون الوسومة اإلسرابيءية ف  المناط
استقطاع  دسرابي الشيح، وز ر الش ون المدنية، وي  أبءح يوفص مرد ام وسين الشيح عن نية 

تكاليا دمداد قطاع غزة  الكاربا  من أموا  ال راب  الت  تجم اا ل اله السءطة، وطال  مرد ام 
يج  است ادة  الشيح  التورت لو  مسألة قطع الكاربا  عن غزة، وللت  عت ارا  دنسانية  طيرة 

 ”.امدادا  الكاربا   طر قة أو  أ رل للزة
 فا  انازم الموا رون للزة، وا تءلوا فيما بينام، أم أن دسرابي  قد وقق  مبتلاها ف  هلا الشأن؟
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رسالة مرد ام فياا غمز سياس  غير برم ، وفياا تبربة لءلب  اإلسرابيء  من قطع ساربا  غزة، 
ية  مس ولية السءطة اللءسطينية عن م اناة أهال  غزة، فا  ق د وف  الرسالة توجيه تامة رسم

مرد ام ف  رسالته الوط من قدر السءطة اللءسطينية، والتقءي  من شأناا وين رهن  قا ها بتوا   
تلليتاا من الوب  السرم المرت ط  ال راب  الت  تجبياا دسرابي  عن ال  ابع اللءسطينية، أم أراد 

ان ال لة اللربية، اعتمدوا عءينا نون، وثقوا بنا، وت ءموا من درس غزة! أم أراد مرد ام أن يقو  لسس
أن يقو  لسسان غزة، نون أروم عءيسم من سءطتكم الت  اشتايتموها يوما ، وهتلتم لاا، وقدم  

عنسم الكاربا ، أم أراد مرد ام أن  ليوسموسم، ويقط واالشادا  والجرو  من أج  عودتام دليسم، 
نشر  ال بر ” تايمز أوص دسرابي ”    عء  نار ا نقسام اللءسطين ، و سيما أن  ويلةي   الز 

 عشية لقا  وفد ورسة فته مع المسبولين الم ر ين بادص توقيق الم الوة اللءسطينية؟
مرد ام  لش  سياسة ال لط عء  سسان قطاع غزة، اللين لم ي رجوا  ي ترص يوفصف  رسالته 

 د ورسة وماس، رغم مرور أرب ة أشار عء  درها  تقءيل سمية الكاربا   مراهرة  ليرة واودة 
 ميجاواط فقط. 20دل  ميجاواط  70الوا ءة لقطاع غزة من 

أزعم أن دسرابي    ياماا د  م ءوة دسرابي ، وم ءوة دسرابي  ه  الولاظ عء  الادو  مع قطاع 
قطاع  ال وة والنرافة سما أشار   طرا  عء الت  تشس   ال طوط الومرا غزة، وعدم اجتياز 

مر ام ف  رسالته الت  لم يتم نلياا من قب  المس ولين اللءسطينيين، ولم يتم الرد عءياا، وهلا ما 
ي شر سسان قطاع غزة   ودة  طوط الكاربا  اإلسرابيءية، ولكن  آلية جديدة ت زز من الل   بين 

  راب  بين غزة وال لة.غزة وال لة اللربية، وللت من  ال  تقسيم أموا  ال
 17/9/2017، رأي اليو ، لندن

 
 عن تفاهمات القاهرة وحل حماس للجنة اإلدارية .68

 ياسر الزعاترة
من ال    الرسون سثيرا دل  نتابآ دعالن وماس من القاهرة عن است دادها لو  ما يسم  الءجنة 

ن تلاهما  سثيرة سا قة لم   ليس فقط أل”فته“اإلدار ة ف  قطاع غزة، ستءبية لشروط الم الوة مع 
تسلر عن نتيجة، ب  أي ا ألن شياطين سثيرة   زال  سامنة ف  التلا ي ، لكن المتلابءين يرون أن 

 الراع  الم رم سيدّجناا، و و  دل  دقناع مومود ع اس  قبو  ا تلاش.
هما ، وت  لو المتولظ  اإلعالن يشير دل  أناا ليس  مقتن ة تمام القناعة  التلا” فته“تروي  

ت اط  م اا مجامءة لءراع  الم رم. وقيادتاا أ ال   تنرر   ين ا رتياح لك  مت ءقا  قطاع 
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غزة اللم   ترل فيه غير وماس من جاة، و  م ربيساا الءدود بمومد دوالني من جاة أ رل، 
 ما ي ن  أناا   تجد لاا فيه موطئ قدم وقيق  يءتزم  ما تر د.

الت قيد، وه  جز  من ت قيدا  المشاد اإلقءيم ، وربما الدول  أي ا، للت أن من  الق ة سءاا  اللة
، واللم ”الو  اإلقءيم “ال    الت اط  م اا  ارال سياش ال لوط األمر سية لتمر ر ما يسم  

ي ن  وسما لاتيا عء  ما يترسه الجدار من ال لة اللربية مع قطاع غزة، تو  مسم  الو  
عرب  مع الكيان ال ايون ، األمر اللم ي ن  ت لية لءق ية اللءسطينية، وأقءه الم ق ، مع تطبيع 

دد الاا ف  مأزش سبير جدا ف  المدل القر  ، وربما المتوسط، ما لم يأ ل الش   اللءسطين  زمام 
 الم ادرة ويقء  الطاولة ف  وجه الجميع عبر انتلا ة شامءة.

أوسءو،  تمر  ساولة، ووماس أ طأ  بد ولاا انت ا ا  قءنا مرارا دن األ طا  السياسية الكبرل  
، ليد ءاا ف  المأزش 2007، وجا  الوسم ال سسرم  يا ال ام 96أن سان رف تاا ف  ال ام    د

األكبر، ويوّولاا دل  ورسة إلدارة قطاع غزة، والدفاع عنه وتأمين متطء اته  هو اللم   وجود لجيش 
    ارال سياش الت دم لءاجما  ال ايونية، ف  ر  مواجاة ا وتال  فيه، و  يمسنه ف   ش

 م تءة مع دولة مدججة  أود  أنواع التكنولوجيا، وقد ف   للت وسّج  تار  ا  الح األهمية.
س ا  سالح المقاومة سيسون األهم ف  اليوم التال  لالتلاش دلا مّر  الل  ، وقبءه  الط ع ما يت ءق 

ن بدا أن رعاة ا تلاش قد يوفروا وال  م ير المورلين اللم د ءوا ا ل دمة   د الوسم ال سسرم، وا 
لاله المشسءة لا  الطا ع المال . أما ا نت ا ا  فا  مشسءة أ رل، وعين ع اس عء  سسباا  أم 
طر قة ف، ف  وين ت يش وماس ف  ال لة و  ا  الح ال  و ة، رغم أن جماهير تاا قد تتلوش عء  

 وللاية ا ن. 2007اشت ت مع سثير ن منل فرعاا ف  القطاع اللم 
الالف  ف  الق ية هنا هو د و  الروس عء   ط ا تلاش، وهو أمر يلّسره ال ااينة  أنه جز  من 

 منه موسسو فر ة توجيم ديران ف  سور ا، وربما فرض استوقاقا  جديدة تت ءق باا و وز  هللا.
لثورة الش   السورم سان  السب  األهم ف   ر  ليس هلا تزسية إليران، فا   مواجاتاا اإلجرامية 

الربيع ال رب ، وو ع الو   افيا ف  طاوونة ال ااينة، لكن األ يرون ي مءون ب طوط متواز ة 
من أج  دفن فسرة المقاومة ف  المنطقة، أيا تكن هو تاا، وهم يأمءون ف  توقيق ما عجزوا عنه   د 

دعمام ا ن لالنل ا  الكردم سول جز  من هله  أوسءو، و  د اللزو األمر س  لء راش، وما
 الترتي ا .

الو  “ه  م ادلة  اللة الت قيد والترسي ، لكن هدفاا األكبر وا ه س  الو وح، ممثال ف  
لا و   ”اإلقءيم  ، سمقدمة لت لية الق ية، وهنا يمسن للته ووماس أن تتوافقا عء  رف ه، وا 

 من   ض القول ف  المنطقة.فسيسون للت أف   نتابآ ا تلاش، بدعم 
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ي ق  القو  دن ما ير ده اللزاة ليس قدرا  وا ، وم ارت المنطقة، وم اا تلاعال  المشاد الدول  لم 
ت ع أوزارها   د، ويمسن أن تود  ملاجآ  جديدة، لكن الت و   األكبر سي ق  عء  الش   

د ت ويه البو ءة ف  المنطقة اللءسطين  اللم يمسن أن ينتلض ف  مواجاة ت لية ق يته، وقد ي ي
 برمتاا.

 18/9/2017، الدستور، عم ان
 

 إلى أين تميل حماس؟ .69
 عبد الستار قاسم
األ يرة  اهتمام   ض الدو ، وتنشط الءقا ا  الدبءوماسية ألطراص مت ددة وو  سو  األو اع ف  

ر الم رو  القطاع. وهنات دو  وتنريما  وأش ال يتداولون  شأن مستقب  غزة وم طيا  الو ا
عءياا، وهم يقيمون النتابآ المترت ة عء  الو ار ومدل  طورتاا عءيه وعء  الدو  المجاورة وعء  

 اإلقءيم   ورة عامة.
وتزايد ا هتمام  لزة   يمسن أن يسون  دقة هلل، أو و ا ف  المقاومة اللءسطينية أو الش   

من مسألة الت امن مع الش    اللءسطين  ف  القطاع، و  بد أن تكون هنات أس ا  أقول 
اللءسطين   فم ر ترس  وقودا دل  غزة لتشلي  موطة الكاربا ، وتسا  قءيال عمءية عبور م بر 
 رفه، واإلمارا  ت شر بتمو   دقامة موطة ساربا  وديثة ف  القطاع لو  المشسءة الكاربابية جلر ا.

را ، وتسموان  استر ا  الو ار ولو أما الكيان ال ايون  وأميرسا فال ت تر ان عء  هله التطو 
قءيال. ودوالن ماتم بتطو ر عالقاته مع ورسة وماس، وه  تءتق   ه رغم س  ا تااما  الت  

 وجاتاا  ده سا قا. دلن ما األمر؟
 

 اهتمامات األطراف
وماس ماتمة  لت و ار القطاع أو ت ليله عء  األق ، وه  ستنريم تمر   ابقة مالية  انقة عء  

سنوا . وجماور الناس ف  غزة يتأفلون وي جون،  ا ة  سب  مشسءة الكاربا  وما يترت  مدل 
عءياا من ت طي  لءم اله، ومن دزعاال بيت  يوم  ف  س  أنوا  القطاع. ووماس م نية  ال روال 
من هلا المأزش الكبير، ولدياا ا ست داد ألن تتواور مع م تءا األطراص عساها تتو   دل  

 ا عن الجماور ما ي انون منه.اتلاقا  ت ل
وماس ه  الت  تتوم  مس ولية القطاع، و  تستطيع الار  من هله المس ولية، وعءياا دابما 
مواجاة األزما  الت  تواجه القطاع، وتت دل لاموم الناس وت م  عء  ديجاد الوءو  المناس ة رغم 
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وه    تد ر جادا ترل من  الله  س  ال لوط اللءسطينية وال ربية وال ايونية الت  تت رض لاا.
   يل أم  د  وتقوم  ه من أج  الوفا   ا لتزاما  المترت ة عء  هله المس ولية.

أما دوالن فم ن   المشارسة ف  رسم السياسة اللءسطينية وف  ات ال القرار، وأبوا  ال لة اللربية 
 راجه من الورسة. ومن الموتم  ملءقة ف  وجاه  سب  نزاعا  ورسة فته الدا ءية الت  أد  دل  د

أن ُتلته أبوا  غزة أمامه  ا ة دلا قدم شيبا لوماس يمّسناا عء  األق  من و  جز  من اهتماماتاا 
 ال ا ة  الوياة اليومية والم يشية لجماور القطاع.

قد ساهم  ف  فته أبوا  الووار بين وماس  -مث  م ر واإلمارا  ال ربية-و بدو أن دو  عربية 
 والن، واإلعالم يتود  عن تقار  سبير بين الطرفين و  ن ءم مداه وت  ا ن.ود

أميرسا ماتمة  أمر القطاع ألناا   ترل دمسانية لت لية الق ية اللءسطينية ف  ال لة اللربية 
واستثنا  القطاع، و  يمسن دناا  الق ية اللءسطينية ما دام  هنات مقاومة فءسطينية تكس  ز ما 

ايدة س  يوم. وهلا يتطابق مع وجاة النرر ال ايونية الت    ترل أن الملاو ا  ستكون وقوة متز 
 لا  جدول دلا  ق  طرص فءسطين  قوم  ارال دطارها.

سرابي  تر دان دجماعا فءسطينيا بف ابءياي عء  الملاو ا  وقبو  النتابآ الت  تتم ض  أميرسا وا 
ف  ال لة اللربية   ينا  ال راع و  يو  مشاك   عناا، وا تلاش عء  ت لية الق ية اللءسطينية

 دسرابي  ما دام  غزة  ارال الت لية.
م ر م نية    ط الودود ا ست مار ة بين فءسطين وم ر، وه  ترل أن هلا ليس ممسنا بدون 
الت اون أمنيا عء  األق  مع ورسة وماس ومجم  المقاومة اللءسطينية ف  القطاع. وترل م ر أن 

الجيدة مع وماس توفر أجوا  أف   لم ر لتكون قر  ة من تطورا  الق ية اللءسطينية  ال القا 
 عء  المستو ين الدا ء  وال ارج .

واول  م ر  س  قوة  نق وماس ب نق القطاع، وات ل  دجرا ا  سثيرة سان عء  رأساا ردم 
ا ب  وجد  م ر نلساا األنلاش وتقييد الورسة التجار ة بين م ر والقطاع، لكن هلا لم ُيجِد نل 

أويانا  ارال الشأن اللءسطين . وربما ت ش  م ر أن ي دم رفع منسو  ال لط عء  اللز ين دل  
نتابآ سءبية عء  األمن الم رم، فال لط يوّلد ا نلجار اللم يمسن أن يسون  د الكيان 

 ال ايون  أو  د م ر.
  ف  م تءا الش ون الت  تام الطرفين، وم ر تستقب  هله األيام وفدا ماما من ورسة وماس لءتداو 

وهلا ا ستق ا  تأكيد عء  م اله م ر األمنية وم اله غزة الم يشية. سما أن القاهرة تست يا 
وفدا من ورسة فته من المتوقع أن يجتمع مع وفد وماس لءتداو  من جديد ف  الم الوة بين 

 الورستين.
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تقوية نلولهما ف  مواجاة النلولين القطرم اإلمارا  وم ر لاما م ءوة ف  د و  قطاع غزة و 
والترس . وهما تر ان أناما أ ءتا الساوة اللز ة لقطر وترسيا، وهما دولتان   ُينرر دلياما ا ن   ين 
الود  فترسيا وقطر ت ويان قيادا  من ورسة اإل وان المسءمين ومن وماس، بينما ت م  م ر 

 ورسا  المقاومة.واإلمارا  عء   نق الجماعة اإلسالمية و 
أم أن الدو  تنرر دل  قطاع غزة  اعت اره مسروا لءتنافس اللم يللم ال راعا  الدا ءية ف  
النااية  ومث  هلا التنافس بين الدو  مدمِّر وسي دم دل  نتابآ سءبية. وف  المجم ، ترغ  أميرسا 

 او ا .ف  وجود نلول عرب   لزة لتءيين مواقا وماس من الكيان ال ايون  والمل
وهنات من يقو  دن الو يا  المتودة قد غ   الطرص عن مساعدا  قطر وترسيا لءقطاع عس  أن 
يسون لءدولتين تأثير عء  جّر وماس دل   يار الملاو ا ، والسماح   ودة األجازة األمنية 

 اللءسطينية لءقطاع. وربما ترل أميرسا أناا قد تنجه ف  للت من  ال  اإلمارا  وم ر.
 

 ف حماسموق
وت  ا ن   تل   وماس  الم ءوما  الكافية وو  ات ا تاا مع ا  ر ن و ا ة مومد دوالن، 
و  تتود  عن اتلاقيا  قد تكون عقدتاا مع دو  وتنريما   فالمسألة  النس ة لاا وساسة جدا 

 و جرم.و ا ة ما يت ءق مناا  ال القة مع دوالن، وربما ه  تنترر لورة مناس ة لتبوح  ما جرل 
هنات ات ا   مع دوالن ولقا ا ،   د أن قام  م ر بدور سبير لجمع الطرفين ف  ووار م اشر 
وربما دف اما دل  اتلاش، لكن وماس مورجة من الو ع أمام أ دقاباا وأعداباا من الدا   

الم اللم قالته اللءسطين  ألناا لم ُت ّد ال دة المنطقية والجدلية لتشرح لقا اتاا مع دوالن، رغم س  الك
 فيه سا قا وا تااما  الت  وجاتاا دليه.

سما أناا مورجة أمام أعداباا ألناا ستواجه باجوم قوم من شأنه أن ي ثر عء  م داقيتاا ف  
التمست  الم ادئ، فورسة فته أ رج  دوالن من  لوفاا ألس ا  دا ءية، وا ن وماس ت    فيه 

ااز أمن  فءسطين  ف  غزة. دلن أين الموقا المبدب  من الوياة السياسية رغم أنه سان ربيس ج
اتلاش أوسءو وت  اته؟ تجد الورسة أن تبر رها لء القة مع دوالن   يا، لكناا ف  النااية  واجة 

 دل  األموا  الت  يمتءكاا أو يستطيع أن يستقطباا.
مبدبية ومواقلاا وا ه أن وماس ت يش مروءة من ال  ابية  سب  البون الواسع بين مواقلاا ال

 الم ءوية  فالم ءوة الم يشية تدفع الورسة دل  ا نونا ، والمبدأ الم ءن يس ه تورساتاا السياسية.
وستجد وماس نلساا أمام وتمية الوسم: ه  ه  متمسسة  المبدأ ولو سان عء  وسا  الم ءوة، 

 اون مع الدو : ه  ستوسن أم أن لءم ءوة أولوية؟ وستجد نلساا أي ا أمام وتمية ا  تيار ف  الت
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عالقاتاا مع طاران وال اوية الجنوبية ومن ثم مع سور ا، أم ست زز عالقاتاا مع دو  ال ءيآ 
 وم ر؟ وه  ستسير ف  رس  الملهبية أم ف  رس  المقاومة؟   

و ا ة ورسة الجااد اإلسالم  ولجان -ومن ناوية أ رل، فين موقا ف اب  المقاومة اللءسطينية 
من هلا األمر غير مسج  عءنا وت  ا ن، و  أرن أن هله المقاومة ستت ج   -ة الش بيةالمقاوم

 األمور وتبدأ بيعالن مواقا  فءسان الوا  يدعو دل  التر   وت  تنجء  األمور.
لكن ورسة وماس توس  وسا  المواقا السءبية سوا  من دا   الورسة أو  ارجاا، وهنات 

دا   الورسة، وهنات ِمْن  ارال الورسة َمْن ينتررون تقاربا لشول  م ار ون لءتقار  مع دوالن من
 سساكينام  د وماس. ولالا ا تار  الورسة التكتم النسب  عء  هلا األمر.

الورسة منلتوة دعالميا  شأن ال القا  مع م ر، وه  لن تجد م ار ين لتوسين هله ال القة 
تولرة عء  ال القة مع اإلمارا  ألناا أي ا   إلناا  التوتر اللم ساد عء  مدل سنوا . لكناا م

تر د أن ت سر قطر وترسيا. أم أن و ع وماس فيما يت ءق  النشاط الدبءوماس  ال ال  القطاع 
 ليس ساال، و تطء  الكثير من الجاود لتايبة األجوا  المناس ة.

 
 محور المقاومة
 واجة دل  الورقة اللءسطينية،  -يةاللم ي م عددا من الدو  ال ربية واإلسالم-موور المقاومة 

وهنات ف اب  فءسطينية  ليرة الوجم توس  نلساا عء  هلا الموور، لكن وماس ه  الورقة 
اللءسطينية األقول الت  ست ط  الموور ز مه اللءسطين  دن ه  ان م  دليه. ويشس  ان مام 

ءق  دعما ماليا وعسسر ا وماس دل  موور المقاومة أود  ياراتاا من وي  دنه من الممسن أن تت
 وأمنيا وعءميا من أع ابه.

وهنا نالوظ أن الدو  المشار دلياا أعاله بدو  ال ءيآ وم ر وترسياي يمسن أن تقدم دعما دنسانيا 
لقطاع غزة مث  األموا  والمواد الللابية والوقود الالزم لموطة الكاربا ، لكناا   تجر  عء  تقديم 

لا سان بيناا م ونا  عسسر ة وتدر بية و  عءمية لءمقاومة  سب  الموقلين األميرس  وال ايون ، وا 
 تزاوم عء  غزة فاو تزاوم عء  النلول. أما موور المقاومة فمزاومته من أج  المقاومة.

سور ا ليس  بوارد دعادة ال القا  مع وماس عء  األق  ا ن  سب  اتااماا لءورسة  مساعدة 
واألهم أن النرام السورم يرل ف  ت رص وماس  ده قمة الال التنريما  المسءوة  د النرام، 

أ الش  اعت اره أن وماس ط نته ف  الرار، ف  الوق  اللم وفر لاا فيه الو انة و  ض ور ة 
 ال م .
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يران   يتمترسان وو  تولرا    تءين  فءدل وز  هللا ا ست داد للته ال طوط مع  لكن وز  هللا وا 
  الت اون ف  مواجاة الكيان ال ايون ، ولديه ا ست داد لتقديم السالح وماس مجددا وال ودة دل

 والتجربة التنريمية والتسءيوية والت ني ية ما أمسن.
ط  ا ا ت ا  مع غزة ف  ال اد السابق بعاد وسن  م ارتي سان أكثر يسرا  منه ا ن  فقد ات ل 

 ا  الت  تج   ال بور دل  غزة ف  غاية ربيس م ر الجديد بعبد اللتاح السيس ي ال ديد من اإلجرا
 ال  و ة،  ا ة فيما يت ءق بردم األنلاش وا   اع الودود ا ست مار ة لرقا ة مشددة.

وموقا ديران   ي تءا عن موقا وز  هللا، ومن الوا ه أناا ليس  م نية  الت وية  ال و  
س فته ال طوط عء  اتساعاا اللءسطين  ماما بءح موقا وماس مناا. وتقديرم أنه دلا قرر  وما

 مع ديران ووز  هللا، فين الموقا السورم سيتأثر ولن ي ق  عء  مستول الرفض القابم واليا.
و  غن  عنه، دلا  استراتيج و النس ة لوماس، فين  يار اإلقامة ف  عّمان أو دمشق أو بيرو  

الجان  ا  ر  أراد  أن ت ق  عء  اوتكات م اشر مع مجم  أرض فءسطين وش باا. لكن
 المت ا م مع موور المقاومة م ن ٌّ بي قا  وماس  ارال الموور، وهو ي   أن لللت ثمنا.

من الممسن أن تء   وماس هله الورقة لك  تستدّر المز د من الدعم من اإلمارا  وأ واتاا، ومن 
اتجاه م ر ودوالن. وف    م هلا التزاوم  عء  وماس أن تقرر ف  أم اتجاه ستله : ه  ف  

 ا نتااز ة عء  الساوة ال ربية والملهبية أم ف  اتجاه المقاومة والوفا  لميثاقاا؟
 17/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "أونروا".. وتصفية القضية الفلسطينية عربيا   .70

 أسامة عثمان
ة غو  تشتّد المساع  اإلسرابيءية المدعومة من سياسيِّين ف  الكونلرس األميرس ، ف  استاداص وسال

وتشلي  الالجبين اللءسطينيين بأونرواي، بو لاا تمّث  الُ ْ َد الدول   الُم تِرص، قانونيا وعمءيا،  ق ية 
ءة، ولكون الالجبين يقلون، بالا الملاوم، عق ة  أمام استلراد ا وتال   الالجبين ووقوِقام الُم ج 

ا فقط، و  ، انتاا   دل   مِّ ال لة اإلسرابيء   لءسطين، وق ماا شيبا فشيبا،   أر   موارَد، ومقد سا  
اللربية دل  دسرابي ، وتروي  اللءسطينيين، ب   طمساا ق ية  دنسانية عادلة، تمتّد فثاُرها واستوقاقاُتاا 

، ف  الشتا  ال  يد والقر  .   دل  ش باا الُمشت   والَمنل ِّ
للءسطينية أْن ت   دل  هلا الوّد، لو  أّن ولم تكن لءمطامه اإلسرابيءية واألميرسية لت لية الق ية ا

الُم طيا  ال ربية، ومناا اللءسطينية، قد فرش  لاا تءت التوطبا ، ولم يسن لنا أن ن الح ف  الكشا 
عن انوياز دو  غربية سبرل، ف  مقدماا الو يا  المتودة، ونون نجد ُنُرما وش  يا   عربية  
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والقو ،  اللها    يدا ف  َطْمس الوقوش اللءسطينية، وت  و    نافلة، ُتلرم دولَة ا وتال ،  الل  
األمر دل  الالجبين اللءسطينيين، وهم األكثر تجسيدا لءمأساة اللءسطينية الماثءة، ب  وت  و   دل  
، هو الجم ية ال امة لألمم المتودة، ومجءس وقوش اإلنسان، عن تل ي   مواولة  رص ُمتنل س دول ّ 

دسرابي  الموتءة وال ن ر ة، والمنتِاسة لءوقوش اللءسطينية، "وسط اإلعالن أن  بوترايري  ورة 
الو يا  المتودة لن تقب   موا ءة هلا األمر، ولو اقت   للت ت دي  دستور المجءس الملسور 
و الوياته الم تءلة"، مترافقا مع  لوط تمارساا ددارُة الربيس دونالد ترام  عء  الربيس 

مود ع اس، لت ليا وّدة  طا ه المنتَرر ف  الجم ية ال امة لألمم المتودة،  التوازم اللءسطين ، مو
عن ودي  التسايال  ا وتاللية لءلءسطينيين ب!ي من قبي  منطقة  ناعية، وت ليا اإلجرا ا  
عء  الوواجز والم ابر  بادص توسين الو ع ا قت ادم لءلءسطينيين ف  ال لة اللربية، وما دل  

أمور ُم ر  ة لءتلبُل ، وغير جوهر ة ف  وياة اللءسطينيين عء  المدل ال  يد، ف  ر   للت من
 تلءُّ ، ب  ُس ار فاعءية ا وتال  وا ستيطان.

ون ود دل  الُم طيا  ال ربية الُمشجِّ ة، عء  هلا ا نتقال الدول  المستمر، للءسطين.   ض تءت 
 اإليجا  والم ادرة دل  التناز ، أّما السء  ف  أو اعنا ال وام  فاعٌ   السء ،  ا نتلا ، و   اا 

ة، سما ف  دو  الربيع ال رب   ال ربية فال ي ل ،   د دفشا  مواو   الش و  ال ادلة، بثورا  م اد 
عموما، وب ل ن أليم، وتوريا دقءيم ، سافر، سما ف  سور ة، ف  وين سان ورات تءت الش و  

ليا ، ولمشارستاا،   د استال  قرارها، ف  ن رة ق ية فءسطين،  ارقَة أم  لو ورها،   د ال
 ا نطالش من أر ّية سوّية، تت اله فياا الش و  مع وّساماا، وتكون أكثر انسجاما، وتمثيال، مع 
نرماا. ولم تكن يوما ق ية فءسطين هامشي ة عند تءت الش و ، وت  وه  منامسة، ف  عّز 

ة، اقت اديا، وم يشيا.توّدياتاا الويوية، ومتطء  ا    وياتاا الُمءو 
ف  م ر، مثال، وسان  لا  يوم، توم  ثقال ماما، ودورا ربيسا، ات  ل المسار، و  سيما   د انقال  
عبد اللتاح السيس ، اتجاها  طيرا، يرم ، ف  النااية، دل  د  اص تءت الروا ط المتينة وال ميقة 

ه ف ر، الت  تقءِّ  من ال دا  تجاه دولة ا وتال ، عء  الت  تربط الم ر ِّين  لءسطين، وبوج
اوتاللاا اللم لم يز ، وعء   طرها عء  أمن م ر القوم  الت  لم تز  تمث  أكبر تاديد  له، 

  وس  ا عتقاد الم رم ال بير.
وسان  ورسة وماس  يا  مآته، وسان  شيطنُتاا المد َ  ا نتاازم  دل  التوءُّ  من ا رت اط 

م رم الم اود  الق ية اللءسطينية، والتقدمة النلسية/ السياسية دل  عالقا  أوثق، وأكثر ليونة ال
وتمءُّقا إلسرابي ، ملتاح القبو  لدل واشنطن،  وس  تقديرا  الوسام الجُدد ال اوثين عن شرعي ة ، 

 دول .وغطا  
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اللتواوم المل و ، ومن م ر،  اإل افة دل  اإلمارا ، جا  تءميع مومد دوالن، القيادم 
ومواو   دعادته دل  غزة، عء  مرس  الم اناة المتأزِّمة ف  القطاع، وعء   ءلي ة است  ا  
الم الوة مع سءطة رام هللا، وهو الوجه األكثر قربا من قادة دسرابيءيِّين نافلين، يرونه أقر  دل  

 ألمن ِّ والَم يشّ .المروءة المقبءة، وي    تلسير ف  وءو  ناابية، دنما الو ور ل
م دعاَول التطبيع ال ربية مع دولة ا وتال ، وه  ف  لروة ت  يدها،  د   وعء  الجان  ا  ر، تتقد 
الوجود اللءسطين ، و د  مرتكزا   موده، سما ف  الومءة عء  وسالة أونروا، و دماتاا ال وي ة 

يءة اللم ات  ل  الوسالة قرارا بتقءيل والت ءيمية بسما ف  استاداص مستشل  وسالة اللو  ف  قءقء
-8-21ألا  جئ ف  ال لة اللربية، اعت ارا من  750تقديم ال دما  ف  أقسامه، وهو اللم ي دم 

، من دون توديد سقا  زمن ّ  لءقراري،  التوازم مع أ  ار عن مساع  دسرابيءية، و ال م  مع 2017
ستا  التلويض األ ء  لوسالة دغاثة وتشلي  جاا   ف  الكونلرس األميرس ، تادص دل  ت دي  

الالجبين اللءسطينيين بأونرواي، بتوو ءاا، أو توويدها مع وسا   دغاثة دولية أ رل تا  ة لألمم 
المتودة،  لرض الو و  دل  مواولة دللا  تواُر   لة  جئ ألولاد الالجبين اللءسطينيين، وج   

لجي  األو  لالجبين  فيما   يزا  موقا أورو ا راف ا هله المسانة مقت رة عء  من ت ق   من ا
لءمساس   "أونروا"، وف  جديد المواقا ما قالته ُملو ض ا تواد األوروب  لءش ون السياسية، سار نا 
سر تو، دن "أونروا" ُأنشب   قرار من الجم ية ال امة لألمم المتودة لمساعدة  جب  فءسطين، دل  

ق يتام، وأن ا تواد سيستمر ف  دعم الوسالة جز ا من التزام أورو ا  و ِّ وين ديجاد و ّ  عاد  ل
الدولتين. وتل   هله المساع  اإلسرابيءية الت  تجد تأييدا أميرسيا لاا دل  دغالش هلا المءا مع 
الزمن   لية شط  وق عودة الالجبين اللءسطينيين دل  ديارهم، وفرض الر ية اإلسرابيءية، واق يا، 

ن انترار التلاوض والوءو ، وهو شأناا ف  الت ام  مع سابر مءلا  التلاوض النااب ، من من دو 
األرا   والودود والقدس، فا  واليا ف  سام  استدارتاا عن استوقاقا  اتلاقا  السالم الت  
وّق تاا، ب  عن توفير الرروص الم قولة ألمِّ عمءية تلاو ية بلا  ملزلي عء  رأم سبير 

 اللءسطينيين،  اب  عر قا . الملاو ين
وأ و  الادص م روفا، من ومال  التطبيع ال ربية تءت، أن ه قبو  تءت الدو  بيسرابي ، بو  اا 
الوال ، وت ديق توقُّ ا  بأو مطال ي ربيس وزراباا، بنيامين نتنياهو،  أن  السالم مع الدو  

لسالم مع اللءسطينيين، و الط ع، يوقِّق، لكن ال ربية، والتطبيع م اا، هو اللم ِمن شأنه أن ُيوقِّق ا
بسالماي دسرابيءيا، موسوما  سقا عربّ  من لض، وأوراش  لط عرب  م دومة، ودولة ا وتال  
ياا دو  ا عتدا  السّن ، ف  مقاب  الم اوص المشترسة من ديران.   ت ءم مساوا  ا تلاش، مع ما ُتسمِّ
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  ال رورم  شأن الم اطر الوقيقية الت  ُيلتَرض أن تستناض وا ه أّن ثم ة مواو    لتليي  الوع
الروَح الجماعية ال ميقة، لكن ما يجرم هو توسيع األر ي ة ب مواولة مّدها دل  المثقلين والش و ي 
الت  تسمه لتءت الم اطر أن ُتلي  ، من دون أن َتلي ، و  ملر  من َتكرار القو  دن  الت ءِّ  ال رب  

لال    يساعد ف  لْجم تءت المساع  اإلسرابيءية عء  المسرح الدول ، وف  المواف  الرسم  ال
م المواقا األوروبية، مثال، رسميا وش بيا، عء  مواقا  الدولية، ف  وق  لم ي د ثمة استلرا  من تقدُّ

 عربية رسمية   تنلّت تدعِّ  الورل عء  فءسطين، وم يرها.
 18/9/2017، العربي الجديد، لندن

 
 الترحيل هو السياسة .71

 عميره هاس
بتسءبي  سموتر تش يتود  عن التروي ، و وفص مرد ام، منسق أعما  الوسومة ف  المناطق، ينلل 
التروي . األو  يتود  عن التروي  مع الت ر ا والثان  ي م  فيما يت ءق   شرا  ال مءيا  

مثال، استكما  م طط طرد قبيءة ال ليرة الت  ي ادش عءياا وتشرص عءياا موسمة ال د  ال ءيا. 
الجاالين من ال ان األومر دل  مس  النلايا  ف  أبوديس س  تستطيع مستوطنة سلار أدوميم 
التوسع سما تر د. وقر  ا سي ادش عء  اإل ال   القوة لءمرة الرا  ة أو ال امسة لسسان سوسيا من 

 بيوتام إلش اع رغ ة المستوطنين ف  التوسع.
ا تواد الوطن  بالنا ةي ي و  عن ال ناو ن. ومن ترأس الوودة الموجودة ف   ع و الكنيس  من

وزارة الدفاع المسماة منسق أعما  الوسومة ف  المناطق   يوتاال دل  تءت ال ناو ن. وقبءاما سان 
هنات ف رون يوافقون عء  مواقلاما ف  المسانة والوريلة. المواطن س. ياتم بنشر م ططه لءجميع، 

  م. يل   أن ي ق  مجاو . سأسالفه هو ي رص أن المراسءين اإلسرابيءيين   ياتمون  أعما  والجنرا
التروي  ال ليرة وما يترت  عءياا. و سب  للت هم لن ينشروا التقار ر وولاا. و التأكيد هم لن يروا 

ية متزوجة من ما ه  ال القة بين من ي يشون ف  األوراش الت    توجد فياا ساربا  و  ما  وأمر س
فءسطين ، أ برتاا مورلة اإلدارة المدنية بءطا أن طء  تمديد دقامتاا مرفوض ألناا تجرأ  

 وسافر  من مطار بن غور ون.
سالهما مت اطلان  شس  راهرم، المواطن اللم يء س الق  ة الدينية يسمع أويانا وسأنه غير منطق ، 

سراهيته ومو    ا شمبزاز منه. ومن يء س  و بدو لآل ر ن ش  ا عن ر ا م تال عقءيا ومسموح
الزم ال سسرم وال ولة ال سسر ة ي تبر ش  ا  اللا مس و  عقالنيا ومنطقيا ف  النرام. هو يقوم 
بتوفير الم ءوما  المرسزة، الت  ت ط  من دون تمييز و وص من التشست المان  لءموءءين 
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اا  الم طاة لءدبءوماسيين األجان  والش  يا  ال سسر ين وال برا  ف  الش ون اللءسطينية. التوجي
اللءسطينية الرفي ة ه  الولر من سموتر تش. منسق أعما  الوسومة ف  المناطق هو متود  مان  
لممثء  الدو  الم  دة لءسءطة اللءسطينية، و األساس هو شر ت دابم وموبو  من قب  الش  يا  

 الرفي ة ف  السءطة اللءسطينية وف  فته.
طن س. األ لر سنا  يمث  تيارا سياسيا ف  و ع األقءية. والجنرا  م. األكبر سنا هو جز  من الموا

جااز وسوم  م تءط، عسسرم ومدن ، ويوم وقديم ومدر : اإلدارة المدنية، المورلا  ف  الوسومة 
 والمجندا  ف  الجيش، ددارة ا رت اط والتنسيق، مسات  ا رت اط ال سسرم والمدن ، ددارة  ط
الودود، ددارة غالص القدس، مجءس الت طيط األعء  ف  ياودا والسامرة، الءجنة اللرعية لءرقا ة، 
لجنة الت طيط  مشارسة الش ات وما أش ه. دن اإل رار ال قارم ال ن رم جم ية رغليم الت  
 سموتر تش هو من م سسياا، دفع اإلدارة المدنية الت  ت  ع لمنسق أعما  الوسومة ف  المناطق
دل  أن يسرع ف  السنوا  األ يرة م ان  فءسطينية بوساطة التماساا لموسمة ال د  ال ءيا. جم ية 
الدفاع عن أرا   الوطن  لط  من أج  طرد سسان سوسيا وال ان األومر من بيوتام، لكن 
  اإلدارة المدنية الت  تقوم بتنليل سياسة منع البنا  والادم وم ادرة أرا   اللءسطينيين من أج

 دعطاباا لءياود  أسالي  عءنية وسر ة، طور  قب  أن يولد سموتر تش  سثير وقب  دقامة رغليم.
منسق أعما  الوسومة ف  المناطق واإلدارة المدنية عمال وي مالن م ا. دابما يقومان بيعطا  

دل  أيءو / سبتمبر جا   13تلسيرا  بيروقراطية واسمة ل طواتاما، مجرد مو وعيين ومانيين. ف  
 يام الجاالين الت  تقع ف  شرش القدس ممثءو اإلدارة المدنية وقاموا بي الغ السسان  أن الدولة قد 
     لام منطقة ف  قر ة  ابسة ومسترة وفقيرة تسم  الجب ، تم  دقامتاا قب  عشر ن سنة من 

ليسر أبءح  أج  البدو اللين طردوا بادص توسيع مستوطنة م اليه أدوميم. موام  القبيءة شءومو
 ا ط اإلدارة المدنية  أنه يورر عءيه ا لتقا  مع موسءيه من دون موافقته وو وره. ولكن  ا ط 

 اإلدارة تجاه  هلا األمر.
أيءو / سبتمبر، وهو اليوم اللم ستناقش فيه موسمة ال د   25اإلدارة المدنية تقوم  التأه  ليوم 

، اإل الغ عن الموقع البدي  أعط  س  «بتسيءم» ال ءيا استبناص القبيءة  د هدم منازلاا. وس 
تستطيع الدولة أن ت رض ف  موسمة ال د  ال ءيا ُمبرز   قيمة له يبين أناا ت م   وسن نية 

 و التشاور مع القبيءة.
قب  أسبوع نشر  مقا ، لم يوظ  ا هتمام الكبير، عن فءسطينيين بالرجا   األساسي تجرأوا بوقاوة 

مواطنا  من دو  توجد إلسرابي  عالقا  دبءوماسية سامءة م اا واتلاقيا  د و . عء  الزواال من 
فجأة ومن دون اإل الغ مس قا عن للت أو تقديم تلسير لللت، قام منسق أعما  الوسومة ف  المناطق 
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بو ع ال راقي  عء   قا  ه    المواطنا  ف  أو ان عابالتان. من جاة، قام منل فترة بوقا 
ت  تمسن من لديام جوازا  سلر أجنبية واللين عابالتام فءسطينية من الو و  عء  ال مءية ال

اإلقامة ف  ال لة اللربية. ومن جاة أ رل قام بتقييد تأشيرا  المسو  لان ومن ان من ال م  
لكس  الرزش. مث  أسالفه سءام، يقوم منسق أعما  الوسومة من  ال  من  ه بتنليل سياسة 

عء  ترت ال لة اللربية وال و  عن بي  مشترت « الم تءطة»و يجبر ال ابال  الوسومة، وبالا فا
 ف  ال ارال، من دون اإلعالن  مسبر ال و  عن النية الوقيقية.

دن طرد اللءسطينيين من  الدهم ووطنام وأرا يام وبيوتام يمر مث  سءت شابت ف  تار ح دسرابي  
هما ف  الوق  لاته منتآ لءتار ح عينه والمجتمع  سءه قب  دقامتاا ووت  ا ن. سموتر تش ومرد ام

نلسه، اللم من جاة ينسر التروي  اللم نلله و نلله، ومن الجاة األ رل   يدرت سب  هله ال جة 
 واعت ار للت جر مة.

 17/9/2017هآرتس 
 18/9/2017، العربي، لندنالقدس 
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