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 ألول مرة بشكل علني نتنياهو يلتقي السيسي .1

رئيس ، أن رفائيل أهرين والكساندر فولبرايت، عن مراسليها 19/9/2017"تايمز أوف إسرائيل" ذكرت 
اح السيسي في التقى يوم االثنين بالرئيس المصري عبد الفت، الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

ويشارك نتنياهو والسيسي في الجمعية العامة لألمم المتحدة  نيويورك ألول لقاء رسمي بين الزعيمين.
 في نيويورك.

، وفقا لسجل وفره مكتب رئيس الوزراء. وقد ”مباحثات شاملة خول مشاكل المنطقة“ االثنان وأجرى
والفلسطينيين  إسرائيلسالم بين المساعدة في المبادرات لتحقيق ال بتهعن رغ“عبر السيسي 

 ”.والمنطقة
في نيويورك في وقت سابق يوم االثنين، وقال خالل  أمريكيينوالتقى السيسي مع مجموعة قادة يهود 

فلسطيني، بحسب تقرير  إسرائيليترامب لتوسط اتفاق سالم  إدارةاللقاء انه متفائل من مبادرات 
 صحيفة هآرتس.

لسلطة الفلسطينية محمود عباس في نيويورك في وقت سابق يوم برئيس ا أيضا السيسيوالتقى 
 االثنين.
السيسي، بحث مع نتنياهو، سبل  ، أند ب أ، عن وكالة 19/9/2017، القدس، القدسوأضافت 

إحياء عملية السالم في الشرق األوسط، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 في نيويورك.
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الء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء شهد بحث سبل وصرح السفير ع
إحياء عملية السالم، حيث أكد السيسي "األهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات 
بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا 

 والمرجعيات الدولية ذات الصلة". لحل الدولتين
الرئيس ترامب في هذا الشأن"، مشيرا إلى "ما  إدارةوأضاف يوسف أن الرئيس المصري "ثمن جهود 

ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق األوسط تنعم فيه 
 ة".جميع شعوب المنطقة باالستقرار واألمن والتنمي

وأضاف أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أعرب من جانبه "عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق 
رساء دعائم االستقرار والسالم في المنطقة"، بحسب بيان  األوسط وجهودها في مكافحة اإلرهاب وا 

 للرئاسة المصرية.
ري، وخالد فوزي رئيس وجاء اللقاء بين السيسي ونتنياهو بحضور سامح شكري وزير الخارجية المص

 المخابرات العامة، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
 

 ونعارض التطبيع بشكل مطلق… األمني قبل وضع أسس جديدة له التنسيق إلى: ال عودة عباس .2
محماود عبااس إن التنسايق األمناي  ةالفلساطيني السالطة الحوار علي الصاالح: قاال رئايس أجرى -عمان 
. وقاال إن 14/7/2017مناذ أحاداث المساجد األقصاى فاي  ا يزال مجماداً ملما يشاع،  ائيل، وخالفاً مع إسر 

التنسااايق األمناااي ال عالقاااة لاااه بتحركاااات المسااا ولين الفلساااطينيين، ألن التنسااايق فاااي هاااذه المساااائل تاااابع 
 سس جديدة.أ إلىللتنسيق في الش ون المدنية. وأكد أن التنسيق لن يعود إلى سابق عهده قبل التوصل 

موضوع مخصصات أسر الشهداء واألسرى التي قيل إنه سيعمل على وقفها، بالقول إن أسر  عباسوحسم 
 التحريض اإلسرائيلي والضغوط األمريكية. من رغمبالالشهداء واألسرى سيتسلمون مخصصاتهم كاملة 

ال سايما فاي القادس،  والمناازل والممتلكاات، لاألرضاالستيطان والنهب اإلسارائيلي  إلىوتطرق الحوار 
فاي بياع وتساريب األراضاي لجمعياات اساتيطانية وأساباب عادم  األرثوذكسايوكذلك عن دور البطريرك 

القااادس وبجمياااع  مووصاااف االساااتيطان ساااواء فاااي الضااافة الغربياااة أ. إزاحتاااه مااان منصااابه حتاااى ا ن..
مة الشاعبية السالمية "باطل باطل باطل". وشدد في هذا السياق على أهمية وضرورة المقاو  أشكاله بأنه

جاااراءات االحاااتالل. الموقاااف الفلساااطيني، وبالاااذات وشااادد عبااااس علاااى أن " فاااي مواجهاااة ممارساااات وا 
بياع  القادس وحتاى األردن، هاو موقاف واحاد ضاد   أوفاي الضافة  أو 48الموقف األرثوذكسي سواء فاي 

 ."غيره أوللبطرك  هذه األراضي التي تباع إنما هي أراضي وطن وليست ملكاً  أنأراضيهم ويعتبرون 
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ان، قبيال سافره إلاى واستبعد أبو مازن، في حوار أجرته معه "القدس العربي" في العاصمة األردنية عم  
األربعاااء، إمكانيااة عقااد لقاااء ثالثااي يضاامه ورئاايس  نيويااورك إللقاااء خطاااب أمااام الجمعيااة العامااة غااداً 

دونالد ترامب. وقاال "لان يكاون هنااك لقااء بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس األمريكي  يسرائيلاإلوزراء ال
 سبتمبر )أيلول(". 20وسألتقي ترامب قبل ثالث ساعات من خطابي في  ،ثالثي كما أثير

ماااا دام يتنااااقض ماااع مباااادرة الساااالم  "إسااارائيل"وأعلااان عبااااس معارضاااته المطلقاااة للتطبياااع العرباااي ماااع 
 سياسية"."نرفض الحلول االقتصادية واألمنية قبل ال العربية، قائالً 

اللجناة اإلدارياة  لحركاة حال  اسااعة مان إعاالن  24وحول المصالحة مع حركة حماس )أجريت المقابلة قبل 
( قاال إنهاا ترتكاز علاى ثاالث عبااسفي قطاع غزة التي أدت إلى "اإلجراءات غيار المسابوقة" التاي اتخاذها 

 نها من ممارسة هذه المهام.اللجنة وتسلم حكومة الوفاق مهامها في القطاع، وتمكي قضايا، وهي حل  
مطالبااة فصااائل فااي  ماان رغمبااالفااي رام  ،  2017ساانة وأكااد عقااد المجلااس الااوطني الفلسااطيني قباال نهايااة 
 وقال إن المشاورات تقترب من نهايتها في هذا الموضوع. ،المنظمة مثل الجبهة الشعبية بعقده في الخارج

نجااح  إلى. ويشير ومهماً  كبيراً  فلسطينياً  يرى فيه إنجازاً  ا يزال عباسمالتفاق أوسلو  24وِفي الذكرى الا 
أرض الاوطن، وكاذلك  إلاىبعودة منظماة التحريار وقياداتهاا التاي كانات موزعاة باين الادول العربياة  أوسلو
 ديارهم كما يقال. إلىحو نصف مليون من الفلسطينيين وليس فقط بضع عشرات آالف نعودة 
بحضاااور مااادير المخاااابرات ماجاااد فااارج عااان عملياااات االعتقاااال  عبااااس مراسااال القااادس العرباااي وساااأل

السياسااي والتعااذيب فااي معااتقالت الساالطة، واعتاارف بوجااود اسااتدعاءات لماان يخااالفون القااانون، ولكنااه 
هانات خالل التحقيق.   نفى أن يكون هناك تعذيب وا 

عات اتفاقاات ماع إن فلساطين هاي الدولاة الوحيادة فاي العاالم التاي وق وفي هذا الساياق قاال فارج مضايفاً 
 منظمة الصليب األحمر وم سسات حقوقية أخرى، تسمح لها بزيارة المعتقالت مان دون ساابق إناذار.

نه ينقل معلومات ألطراف خارجية تماس أوحول الشاب الذي اعتقل النتقاده السلطة وأدائها، كان الرد 
 باألمن القومي الفلسطيني.

علاى  ءات التاي ساتتخذها السالطة ومنظماة التحريار رداً واختتمنا الحوار مع الارئيس عبااس عان اإلجارا
اسااتهتار الحكومااة البريطانيااة بالنكبااات التااي تسااببت بهااا للشااعب الفلسااطيني نتيجااة وعااد بلفااور، الااذي 

، ورفضااها االعتااذار للشااعب الفلسااطيني عاان هااذا الوعااد 2/11/2017تخطااط إلحياااء ذكااراه المئويااة فااي 
، وقاااال "إنناااا 2017ماااارس  /ماااا كاااان قاااد هااادد باااه فاااي آذار عبااااسواالعتاااراف بدولاااة فلساااطين. وكااارر 

 ".. وستسمعون عن ذلك قريباً .أمام المحاكم البريطانية والدولية. سنقاضي بريطانيا قريباً 
 19/9/2017 ،القدس العربي، لندن
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 غزة تنهي عملها وتسّلم الوكالء مهامهمفي اإلدارية  اللجنة :"قدس برس" .3
، مهامها بشكل رسمي ونهائي 17/9/2017 الحكومية في غزة، مساء األحدأنهت اللجنة اإلدارية  :غزة

شاهور مان إدارة شا ون قطااع  6وغابت عن المشهد استجابة إلعاالن حركاة حمااس حلهاا، وذلاك بعاد 
 غياب حكومة الوفاق الوطني عن الشهد في القطاع. غزة في ظل  

جناة اإلدارياة عقادت األحاد اجتماعهاا وكشفت مصادر فلسطينية مطلعاة لاا"قدس بارس" النقااب عان أن الل
األخيرة مع وكالء الوزارات في غزة وقامت بتسليمهم مهام عملهم بشكل كامل، على أن يكون كل وكيال 

وقاال أحاد الاوكالء مم ان حضاروا االجتمااع فاي حاديث  مفوض ومكلف بإدارة ش ون وزارته بشكل كامل.
وتساالمنا ]األحااد  ألخياارة مااع وكااالء الااوزارات أمااس لااا"قدس باارس"، "لقااد عقاادت اللجنااة اإلداريااة جلسااتها ا

مهام العمل بشكل رسمي من أجل تسيير األمور بشكل طبيعي كما كان عليه الحال قبال تشاكيل اللجناة 
 اإلدارية، وذلك لحين قدوم حكومة الوفاق واستالم مهام عملها كما تنص عليه تفاهمات القاهرة".

، إنها "لن تكاون عقباة أماام تحقياق ماا تام االتفااق علياه وهاي ألحداوقالت اللجنة اإلدارية في بيان لها 
ورحبات اللجناة باالموقف السياساي  بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد في إعالن القاهرة".
وأكادت أنهاا تادعم كافاة الجهااود  والاوطني المسا ول الاذي أبدتاه حركاة حمااس خااالل مباحثاات القااهرة.

عادة اللحمة الوطنية.الصادقة إلنهاء اال  نقسام وا 
 18/9/2017 وكالة قدس برس،

 
 اللجنة اإلدارية في غزة حماس حلّ  بإعالنمنظمة التحرير ترحب  .4

 رحباااااات عضااااااو اللجنااااااة التنفيذيااااااة لمنظمااااااة التحرياااااار الفلسااااااطينية حنااااااان عشااااااراوي، االثنااااااين :رام  
ودعااوة حكومااة الوفاااق للقاادوم  اللجنااة اإلداريااة فااي قطاااع غاازة، ، بقاارار إعااالن حماااس حاال  18/9/2017

ووصاافت عشااراوي، فااي بيااان لهااا، باساام منظمااة  .إلااى القطاااع لممارسااة مهامهااا والقيااام بواجباتهااا فااوراً 
هااذه الخطااوة بالنوعيااة نحااو تحقيااق إنهاااء جميااع أسااباب االنقسااام وحالااة التشاارذم "التحرياار الفلسااطينية، 

ن اساتعادة الوحادة الوطنياة وتحقياق المصاالحة التي أدت إلى إضعاف القضية الفلسطينية، وبالتالي فاإ
إلااى إنهاااء  هااي مطلااب شااعبي وخطااوة مهمااة وم لحااة إلعااادة مسااار القضااية لمكانهااا الصااحيح، وصااوالً 

معاناااة شااعبنا الفلسااطيني، ال ساايما أهلنااا فااي قطاااع غاازة المحاصاار فااي ظاال الظااروف الصااعبة التااي 
طاااالق مرحلاااة وثمنااات عشاااراوي الجهاااود المصااارية التاااي باااذلت  ."يعيشاااونها مااان أجااال تاااذليل العقباااات وا 

 جديدة إلتمام بنود المصالحة وتقريب وجهات النظر. 
 18/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ساعة المقبلة 24يحدث خالل  أنومن الممكن  ...شعث: الحمد هللا ينوي زيارة قطاع غزة قريبا   .5
 اإلثناااااااينمحمااااااود عبااااااااس، مسااااااااء  الفلساااااااطيني الااااااارئيسمستشااااااار  ،نبيااااااال شاااااااعث .كشااااااف د :رام  

القريبااة،  األيااامرامااي الحمااد   ينااوي زيااارة قطاااع غاازة فااي  الفلسااطينين رئاايس الااوزراء أ، 18/9/2017
الحماد  إن ،للصحافيين االثنين فاي رام   ،وقال شعث .اإلداريةاللجنة  حركة حماس حل   إعالنغداة 

علاى  األولاىشاعث "ننتظار الخطاوات  وأضااف مسا ولين مان حمااس.   ينوي زيارة قطاع غازة ولقااء
"ماان  وأضاااف الااوزارات مفتوحااة". أبااوابناارى حماااس تسااتقبل الحمااد   وكافااة  أن. نرغااب فااي األرض
 والعشرين المقبلة". األربعيحدث هذا في الساعات  أنالممكن 

 18/9/2017 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 الفلسطينية -على أهمية المصالحة الفلسطينية ويؤكدان  السيسييجتمع مع  عباس .6
رئيس الاا، فااي نيويااورك، مااع 18/9/2017 محمااود عباااس، االثنااين يفلسااطينالرئيس الاااجتمااع  :نيويااورك

 للجمعية العامة لألمم المتحدة. 72 عبد الفتاح السيسي، على هامش اجتماعات الدورة الا يمصر ال
ر التصااعيد اإلساارائيلي، والجهااود المبذولااة إلعطاااء وبحااث الرئيسااان مجماال التطااورات فااي ظاال اسااتمرا

وشكر عباس السيسي على رعاية مصار، بقيادتاه، للمصاالحة الفلساطينية، واتفقاا  دفعة لعملية السالم.
 على استمرار التنسيق بينهما لما فيه مصلحة البلدين.

زيارتهما األخيرة  من جانبه، رحب السيسي بموقف حركتي فتح وحماس وما أبداه وفدا الحركتين خالل
الفلساطيني، والتاي جااءت فاي إطاار حرصاه  -إلى القاهرة من تفاهم وحرص على الحاوار الفلساطيني 

 على وحدة الشعب الفلسطيني إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
الخاارج، بال كما لفت إلى أن تحقيق السالم بين الجانبين الفلساطيني واإلسارائيلي ال يمكان فرضاه مان 

رادة حقيقية من الجانبين، منوها إلى أن ما تبذله مصر من جهود يأتي في  يجب أن ينبع عن قناعة وا 
 إطار توفير البيئة المواتية للتوصل إلى تسوية عادلة بين الجانبين.

 18/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سبيل المصالحة الوحيد 2011 واصل أبو يوسف: تطبيق اتفاق القاهرة .7
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلساطينية واصال أباو يوساف : نادية سعد الدين -ان عم  

، هاو اتفااق المصاالحة الوحياد، وال حاجااة 2011ماايو  /إن "اتفااق القااهرة، الاذي جارى توقيعاه فاي أياار
د"، إن هااذا االتفاااق يحاادد ا ليااة المناساابة وأضاااف أبااو يوسااف، لااا"الغ إلااى اتفاقااات أو حااوارات جدياادة".

جراء االنتخابات العامة، تمهيدا للتطبيق الفعلي لهما".  لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وا 
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واعتباار أبااو يوسااف أن "الظااروف والمعيطااات الراهنااة تاادفع باتجاااه إنجاااز المصااالحة، وتحقيااق الوحاادة 
األمريكااي  واالنحيااازي ضااد  الشااعب الفلسااطيني، الوطنيااة، فااي ظاال تصااعيد عاادوان االحااتالل اإلساارائيل

باأن "المصالحة الوطنياة تقتضاي إنهااء  م كاداً  المفتوح له، وغياب أفق سياسي لتقادم العملياة السالمية".
وأوضااح بااأن "قيااام حركااة حماااس بحاال اللجنااة اإلداريااة فااي قطاااع  االنقسااام وتحقيااق الوحاادة الوطنيااة".

المصااالحة"، مبينااا أهميااة "تمكااين الحكومااة ألداء مهامهااا  غاازة، خطااوة باالتجاااه الصااحيح نحااو إنجاااز
 على الوزارات والم سسات القائمة". واإلشرافوعدم عرقلة عملها في القطاع، 

 19/9/2017 ،الغد، عّمان
 

 حماس وافقت على تسليم المعابرو  ...بانتظار عودة عباس الفلسطينيةالمصالحة  ":رأي اليوم" .8
طلبات الرئاساة الفلساطينية مهلاة مان الوقات حتاى ينتهاي الارئيس محماود  :خااص ،رام   –ي اليوم أر 

عاالنعباس من برنامجه الحالي في الواليات المتحادة إلجاراء المشااورات  موقاف رسامي مباشار مان  وا 
بلاااس مستشاااارون مقرباااون للااارئيس أو  الوسااااطة المصااارية تحااات عناااوان المصاااالحة الفلساااطينية الداخلياااة.

 رام  . إلىسيصلهم بعد عودة عباس  نهائياً  ن جواباً أب مياً عباس الحكومة المصرية رس
وبااين مساا ولين فااي  أيااامالقاااهرة قباال ثالثااة  إلااىعباااس  أرساالههااذه المشاااورات جاارت بااين الوفااد الااذي 

 المخابرات المصرية ومكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ن حركااة فااتح ألجانااب المصااري بااكااد اأمصااادر مقربااة ماان مكتااب عباااس فااي رام   فقااد  إلااى واسااتناداً 

قارب وقات ممكان وهماا عاودة كاادر الحارس الرئاساي الفلساطيني أفاي  أساسيتينعليها القيام بخطوتين 
الساتالم مهامااه وواجباتااه علاى المعااابر فااي القطااع كمااا كااان يحصال فااي الماضااي وقبال االنقسااام بمااا 

لتسااليم  لقطاااع جاااهزة تماماااً ن حركااة حماااس فااي اأبلااس المصااريون مكتااب عباااس بااأو  فيهااا معباار رفااح.
رئيس الوزراء رامي الحمد   بمجرد  إلىومديريات الم سسات الحكومية والوزارات وكل ملفاتها  أقسام

 .أصالً زيارته للقطاع وهي زيارة تم االتفاق عليها 
 18/9/2017 ،رأي اليوم، لندن

 
 الدولتين " أال يدعم ترامب حلّ تماما   السخيفشعث: سيكون من " .9

مستشااااار الاااارئيس محمااااود  ،نبياااال شااااعث .د ، أنرام  ، ماااان 18/9/2017 ،القــــدس، القــــدسرت نشاااا
ذا لااام يلتااازم الااارئيس األمريكاااي إ" ناااه سااايكون مااان "الساااخيف تمامااااً إ ،18/9/2017 قاااال االثناااين ،عبااااس

"علاى مااذا نتفااوضل هال نتفااوض علاى اتفااق  :وقاال شاعث للصاحافيين الدولتين. دونالد ترامب بحل  
وأشار  مازن )عباس( ونتنياهو حيث سيقومان بموجبه بلقاء بعضهما البعضل ال". أبوسي بين دبلوما
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 تغييارات كبيارة. إلاىاناه لان يا دي  إلاى من اجتمااع تراماب وعبااس، مشايراً  نه ليس متفائالً أ إلىشعث 
ف مان وفده الاذي كاان هناا بالفعال والم لا إنوقال شعث "ال أعرف إن كان لدى ترامب الكثير ليقوله. 

مااع  يكااون ترامااب جاااهزاً  أنأربعااة أشااهر قباال  إلااىكوشاانر وغاارينبالت طلااب فتاارة انتظااار بااين ثالثااة 
 صياغة الستئناف عملية السالم".

 نه "اجتماع مجاملة له أهمية سياسية".أووصف شعث اللقاء بين ترامب وعباس ب
ــدة، رام هللاوأضااافت  ترامااب ن لقاااء عباااس بأد شااعث أكاا ، أنرام  ، ماان 19/9/2017 ،الحيــاة الجدي

 بإنهااء إسارائيلعملية السالم المطالبة والضغط على  إلحياءتشمل المبادرة األمريكية  أنسيركز على 
صاوت  إلذاعاةفاي حاديث  ،شاعث وأوضاح الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولياة. االحتالل وتنفيذ حل  

 ية السالم لم تتشكل بعد. عمل إلحياءالمبادرة األمريكية  أنفلسطين اليوم الثالثاء، 
 

 المفاوضات تحت نيران االستيطان نرفض: الفلسطينية" الخارجية" .11
أكااادت وزارة الخارجياااة الفلساااطينية، أماااس االثناااين، "رفاااض التفااااوض ماااع إسااارائيل تحااات نياااران : غااازة

ر دو جاااإلساارائيلي أفيدفاع ، ردًا علااى تصااريحات وزياار الاالهااا وقالاات "الخارجيااة" فااي بيااان االسااتيطان".
"إسرائيل"، إن اليبرماااان الاااذي قاااال إن االساااتيطان فاااي الضااافة الغربياااة هاااو الحصااان والساااور الاااواقي لااا

"الحكوماة اإلسارائيلية تسااعى إلاى تكاريس معادلااة سياساية تقااوم علاى االساتمرار فااي االساتيطان وتهويااد 
  األرض الفلسطينية في ظل استمرار الحراك الدولي واألمريكي الستئناف المفاوضات".

ددت الخارجيااة، علااى أن "تلااك المعادلااة مرفوضااة" ماان الشااعب الفلسااطيني وقيادتااه، وال يمكنهااا أن وشاا
 ت دي إلى توفير األجواء والمناخات المناسبة إلطالق مفاوضات جدية بين الطرفين.

جااراءات دوليااة كفيلااة بضاامان تطبيااق  وطالباات الخارجيااة المجتمااع الاادولي، باتخاااذ خطااوات عاجلااة وا 
، 1967بما يضمن قيام دولة فلسطين على حادود  181ولية ذات الصلة في مقدمتها القرار القرارات الد

 وعاصمتها القدس.
 19/9/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 عامة بفلسطين؟ النتخاباتهل تمهد انتخابات خان يونس  .11

عد األولى من تخوض بلدية مدينة خان يونس )جنوب قطاع غزة( تجربة ت  : محمد عمران -غزة 
حي ًا تتكون منها المدينة، وبتعداد سكاني  19ها على مستوى فلسطين، عبر تنظيمها انتخابات في نوع
مرشحًا  13ألف نسمة، لتشكل لجان أحياء خدماتية منتخبة وممثلة للسكان، الذين ينتخبون  250يبلس 

 لعضوية كل لجنة منفصلة.
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انحين الغربيين، مان التعامال ماع البلاديات وانبثقت فكرة انتخابات لجان األحياء لتجاوز أزمة تحرج الم
اااين ر ساااا ها مااان قبااال حركاااة حمااااس، ورغباااتهم فاااي تمويااال مشااااريع خدماتياااة  غيااار المنتخباااة التاااي ع 
 بالتعاون مع جهات محلية منتخبة، بحسب مس ول لجان األحياء ببلدية خان يونس أسامة سالمة.

قبال حركتاي حمااس وفاتح خاالل العقادين وي كد سالمة للجزيرة نت أن لجان األحيااء التاي عينات مان 
الماضايين، تعثارت فاي القيااام بالمهاام المنوطاة بهاا، فكااان ال باد مان إيجااد بااديل منتخاب يعمال كحلقااة 
وصاال للتعبياار عاان مشاااكل السااكان أمااام البلديااة والم سسااات المحليااة والخارجيااة ذات العالقااة، وفااق 

لمديناة خاان ياونس،  االساتراتيجيةفي إعداد الخطة ويبين أن البلدية تعول على لجان األحياء،  تقديره.
حداث نقلة نوعية في واقع الخدمات والبنى التحتياة، وممارساة الرقاباة الشاعبية والمحاسابة والمسااءلة  وا 

 للمجالس المحلية، وجلب تمويل للمشاريع الخدماتية والمجتمعية.
متوسط نسابة  ،ديمقراطية وحل النزاعاتمراقب االنتخابات بالمركز الفلسطيني لل ،ويصف رائد أبو سعادة
، "بم شااار إيجاااابي ومحفاااز ورساااالة جماهيرياااة الساااتكمال بقياااة االنتخاباااات %40المشااااركة البالغاااة نحاااو 

ويقول المس ول الحقوقي للجزيرة نت إن مراحل االنتخاباات تساير فاي بيئاة  الرئاسية والتشريعية والبلدية".
ة والدقااة خااالل انتخابااات اللجااان الساات، وستسااير بالموضااوعية ديمقراطيااة حاارة، وتتساام نتائجهااا بالشاافافي

وياادعو كافااة الجهااات  ، التااي ستسااتكمل انتخاباتهااا حتااى نهايااة العااام الجاااري.19ذاتهااا فااي بقيااة اللجااان 
المحليااة والخارجيااة إلااى التعاماال مااع لجااان األحياااء المنتخبااة بكاال ثقااة، ألنهااا تعبياار حقيقااي وواقعااي عاان 

 نتخابات خضعت لرقابة كاملة من قبل م سسات حقوقية وأهلية ذات العالقة.السكان، خاصة أن اال
مان جهتااه، يعتقاد الكاتااب والباحااث السياساي فهمااي شاراب أن شااكل ومضاامون انتخاباات األحياااء تقاادم 
دالئل على فشل وصف الجمااهير الفلساطينية بالمحبطاة مان االنتخاباات، ال بال إنهاا جااهزة لممارساة 

  نتظار قرار سياسي من المعطلين إلجراء االنتخابات العامة.حقها الديمقراطي با
ويتوقاع شااراب بحديثاه للجزياارة ناات أن ت ساس هااذه االنتخابااات لنجااح حركااة حماااس فاي تجاااوز حظاار 
 التعامل معها من قبل جهات دولياة مانحاة عبار تاوفير بادائل منتخباة، خاصاة علاى صاعيد الخادمات.

ة فاااتح وحمااااس بالسااااحة الفلساااطينية، رغااام عااادم مشااااركتهما كماااا يااارى أن نتائجهاااا تعكاااس اساااتمرار قاااو 
 بصورة كبيرة.

 19/9/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 إلى جزر الكاريبي المنكوبة فلسطيني : طاقم طبيعباسبتعليمات من  .12
جاازر الكاااريبي  إلااى، إرسااال طاااقم طبااي 18/9/2017 ، االثنااينالفلسااطينية أعلاان وزياار الصااحة :رام  

لتقاااديم المسااااعدة والرعاياااة الطبياااة للمصاااابين، إثااار اإلعصاااار المااادمر الاااذي ضااارب الجااازر  المنكوباااة،
 ، وذلك بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس.م خراً 

 18/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بالقضية : عاقدون العزم على إنهاء االنقسام ومواجهة التحديات المحيطةيهاتف عباس هنية .13
إساااماعيل هنياااة، عااازم الحركاااة علاااى المضاااي قااادمًا فاااي  ،أكاااد رئااايس المكتاااب السياساااي لحركاااة حمااااس

صااارارب بهااادف توحياااد شاااعبنا الفلساااطيني فاااي مواجهاااة المخااااطر  خطاااوات إنهااااء االنقساااام بكااال إرادة وا 
 والتحديات المحيطة بالقضية الفلسطينية.

باارئيس الساالطة محمااود عباااس تاام التأكيااد  ناايناالثجاااء ذلااك خااالل اتصااال هاااتفي أجااراه هنيااة مساااء 
 خالله على األجواء اإليجابية التي سادت الساحة الفلسطينية بعد إعالن الحركة حل اللجنة اإلدارية.
وتم التأكيد على الترحيب بقدوم حكومة التوافق الاوطنيب لممارساة مهامهاا فاي قطااع غازة وصاواًل إلاى 

رات الثنائيااة والفصااائلية فااي القاااهرة بشااأن ملفااات المصااالحة بمااا إجااراء االنتخابااات العامااة وباادء الحااوا
 يتطلبه من وقف اإلجراءات التي اتخذتها السلطة في الفترة السابقة.

اان هنيااة الجهااود المصاارية المباركااة التااي يقودهااا جهاااز المخااابرات المصاارية فااي رعايااة المصااالحة  وثم 
 الوطنية الفلسطينية واإلشراف على تنفيذها.

هنية للرئيس عباس النجاح في ترسيخ الرسالة السياسية الم كدة على ثوابات شاعبنا الفلساطيني  وتمنى
 وحقوقه، خالل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة.

 18/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 دعو عباس إللغاء جميع إجراءاته العقابية ضد غزةحماس ت .14
مااس" فاوزي برهاوم رئايس السالطة محماود عبااس بالساماح فاورًا لحكوماة طالب النااطق باسام حركاة "ح

 الحمد   بتحمل مهامها ومس ولياتها كافة في غزة دون تعطيل أو تسويف.
جراءاتااه  ودعااا برهااوم فااي تصااريح صااحفي أبااو مااازن إلااى اتخاااذ خطااوة عاجلااة بإلغاااء جميااع قراراتااه وا 

 ابة حماس للجهود المصرية وحلها للجنة اإلدارية.العقابية ضد أهلنا في القطاع، خاصًة بعد استج
 18/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 حماس تستثني أمن غزة من تفاهمات القاهرة"الحياة":  .15
، بأقاليمهاا المختلفاة، علاى "حمااس"أن ثمة إجماعاًا داخال حركاة  "الحياة"علمت : فتحي صب اح -غزة 

فاي حاوارات القااهرة، خصوصاا  "ن مصاريين وحركاة فاتحالتفاهمات التي تام التوصال اليهاا ماع مسا ولي
إلنهاااء االنقسااام الفلسااطيني. لكاان  "ضااوء أخضاار أميركااي"المصاارية، وبوجااود  "الضاامانات"فااي ضااوء 

الحركاااة شاااددت علاااى تمساااكها باااإدارة األمااان فاااي قطااااع غااازة الاااى حاااين تساااوية الملاااف األمناااي نهائياااًا، 
 ها وشعبيتها.وأعلنت إنها ستحتكم الى االنتخابات في شأن وزن

الادكتور  "حماس"في غضون ذلك، كشف المستشار السياسي السابق لهنية عندما كان رئيسًا لحكومة 
ارتيااح فاي صافوف قياادات الحركاة فاي المنااطق القيادياة الاثالث، قطااع "عان  "الحيااة"أحمد يوسف لاا 

ود القاهرة ومسعاها الى األخوة في حماس مطمئنون الى جه"، م كدًا أن "غزة والضفة الغربية والخارج
نجاز المصالحة الوطنية  ."إنهاء االنقسام وا 
لإلشااراف والرقابااة علااى تطبيااق التزامااات فااتح وحماااس، ومتابعااة "وتوقااع وصااول وفااد مصااري الااى غاازة 

حزياران  15المغلقاة مناذ  "إعاادة فاتح سافارتها فاي القطااع"، داعيًا مصر الى "تنفيذها على أرض الواقع
 بالقوة على القطاع. "حماس"منذ اليوم التالي لسيطرة  ، أي2007)يونيو( 

ستذهب بعيدًا في تقديم كل ما مان شاأنه تحقياق المصاالحة الحقيقياة وفقاًا للضامانات "وأكد أن الحركة 
وجااود ضااوء أخضاار أميركااي إلنهاااء االنقسااام وتوحيااد الموقااف الفلسااطيني قباال "، الفتااًا الااى "المصاارية

سرائيل، والتي ت عد لها إدارة دونالد ترامب.بين ال "الشروع في المفاوضات  فلسطينيين وا 
باساتثناء األمان "لحكوماة التوافاق الاوطني برئاساة راماي الحماد    "حمااس ستسالم كال شايء"وقال إن 

 ."داخل القطاع، والذي لن تفرط به الحركة ولن تتنازل عنه الى أن تكتمل تسوية الملف األمني نهائياً 
س ستسلم معبر رفح الحدودي الى السلطة إلدارتاه أو لياديره الحارس الرئاساي حما"وأوضح يوسف أن 

التااي ترعااى اتفاااق المصااالحة وتاادير الجانااب المصااري ماان  "بالشااراكة مااع الحركااة وبااالتوافق مااع مصاار
 "معباار رفااح قااد يعماال بالطريقااة نفسااها التااي يعماال وفقهااا حاااجز بياات حااانون"المعباار. وأشااار الااى أن 

إساارائيل ماان جهتهااا، فيمااا تاديره الساالطة ماان الجانااب الفلسااطيني، مااع وجااود حاااجز  )إيارز( الااذي تااديره
 داخل أراضي القطاع. "حماس"أمني لا 

، مااا يعنااي بقااااء "مااا يهاام حماااس هااو أال تكااون هناااك اختراقاااات أمنيااة ماان خااالل المعباار"واعتباار أن 
 كيلومترًا. 14لس طوله سيطرتها على محيطه أسوة بالشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر البا

حماااس سااتعمل لتمكااين حكومااة التوافااق لفتاارة ال تزيااد "أن  "الحياااة"وكشااف مصاادر فلسااطيني موثااوق لااا
. وقاال إن الحكوماة قاد "على ثالثة أشهر، ت شاكل بعادها حكوماة الوحادة وفقاًا لتفاهماات القااهرة األخيارة
نظاااارًا لوجااااود بعااااض "أكثاااار  تعااااود الااااى العماااال فااااي القطاااااع وتتااااولى مهماتهااااا فااااي غضااااون أساااابوع أو
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الصعوبات والمعوقات، على أن يتم بعدها عقد أول اجتمااع باين فاتح وحمااس فاي القااهرة لوضاع كال 
التفاهمات موضع التنفيذ، وتليه اجتماعات وحوارات لكل الفصائل الفلسطينية في القااهرة فاي غضاون 

خااالل األشااهر الثالثااة أن تعماال  المطلااوب ماان حكومااة التوافااق". وأضاااف أن "األشااهر الثالثااة المقبلااة
لااادمو ماااوظفي حمااااس ماااع موظفيهاااا، والتراجاااع عااان العقوباااات، ودعااام وزارة الصاااحة والتحاااويالت الاااى 

 ."الخارج، وأن تفعل كل ما من شأنه أن يعيد األمور الى نصابها
 19/9/2017الحياة، لندن، 

 
 سبيل المصالحة الوحيد 2011: تطبيق اتفاق القاهرة عزام األحمد .16

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومس ول ملف المصاالحة الوطنياة، : نادية سعد الدين -ان عم
عااازام األحماااد، إن "كافاااة القضاااايا الخاصاااة بإنهااااء االنقساااام مجااااب عليهاااا، فيماااا سااايتم متابعاااة بعاااض 
 التفاصاايل عباار م سسااات الحكومااة، واللجنااة التااي ستتشااكل وفااق اتفاااق القاااهرة ماان الفصااائل لمتابعااة

، إلى "االتفاق على عقد اجتمااع تمهيادي  التنفيذ". ونوه األحمد، في حديث "لتلفزيون فلسطين" الرسمي 
في القاهرة بين "فتح" و"حماس" بمشاركة مصرية بعد أسابوع مان توجاه الحكوماة لممارساة عملهاا وفاق 

الفلساطينية التاي النظام والقانون، فيماا يعقاب ذلاك اجتمااع ي تفاق علياه ماع المصاريين لجمياع الفصاائل 
 ."2011وقعت على اتفاق إنهاء االنقسام العام 

وأوضااح أن "فااتح ستساااتعرض، خااالل االجتماااع الثناااائي الااذي سااايجمعها مااع "حماااس"، ماااا قاماات باااه 
الحكومااة، وكيفيااة مسااار األمااور وكاال مااا هااو مطلااوب"، مضاايفا أنااه "سااتتم المناقشااة بشااكل أولااي علااى 

اق القاااهرة، وقضااية تشااكل اللجنااة الفصااائلية واالتفاااق مااع مصاار االنتخابااات، وباادء خطااوات تنفيااذ اتفاا
 على موعد اجتماع الفصائل، لتبدأ الخطوات المتتالية لتنفيذ اتفاق المصالحة".

وأوضااح بااأن اإلجااراءات المتخااذة ماان جانااب رام   "سااتتوقف مباشاارة فااور تساالم الحكومااة مهامهااا فااي 
ملااف الماااوظفين، ساااواء الاااذين عيناااتهم حمااااس أو الاااذين ال مفيااادا باااأن "اللجناااة اإلدارياااة لتساااوية  ،غاازة"

يمارسون عملهم، قطعت شوطًا كبيارا فاي حال مشاكلتهم، ولان نسامح أن يجاوع أي ماواطن فلساطيني"، 
بحسبه. وعن ملف األمن، أكد األحماد، أن االتفااق علياه يجاب أن يكاون وفاق اتفااق المصاالحة العاام 

 حكومة بتنفيذه". ، "وعلى هذا األساس يجب أن تبدأ ال2011
 19/9/2017الغد، عمان، 
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 أمن حماس والشراكة السياسية أكبر اختبار للمصالحة الفلسطينيةفتح:  .17
فااي األيااام األخياارة الكثياار ماان اإلشااارات الااى  "فااتح"و "حماااس"أظهاارت حركتااا : محمااد يااونس -رام   

 يرة التي تقف في الطريق.جدية توجههما نحو إنهاء االنقسام، لكنهما لم تخفيا العقبات الكب
لام يكان ممكناًا للسالطة أن تنفاق علاى غازة "وقال عضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور محمد اشاتية: 

ل الحكومة التي تديرها حماس وضاعت قارارات السالطة حمااس أماام خيااريان: إماا أن ". وأضااف: "لتمو 
ل الحكااااام، أو أن تتخلاااااى عااااان الحكااااام لمصااااالحة الحكوماااااة  التاااااي تماااااول وهاااااي الحكوماااااة تحكااااام وتماااااو 

ال يخفون قلقهم مان تعثار الخطاوات الالحقاة بسابب  "حماس"و  "فتح"لكن  المس ولين في  ."الفلسطينية
حجم العقبات التي تقف فاي الطرياق، وأهمهاا السايطرة علاى مفااتيح األمان والسياساة واالقتصااد. وقاال 

لية وتنظيمية كبيرة في غازة، فهال هاي تدير حماس امبراطورية عسكرية وأمنية وما": "فتح"مس ول في 
السالطة رفضات علاى ": "حماس". وقال مس ول في "مستعدة لتسليم مفاتيح الحكم في القطاع للسلطةل

 ."الدوام الشراكة، فهل تقبلها هذه المرةل
 19/9/2017الحياة، لندن، 

 
 فتح وحماس ي  تفاصيل آليات تنفيذ اتفاق القاهرة بين حركت  : خاص لـ" القدس" .18

كشاااافت مصااااادر خاصااااة لااااا"القدس" تفاصاااايل االتفاااااق بااااين حركتااااي فااااتح  :"القاااادس" دوت كااااوم-رام  
وحماس في القاهرة، والاذي تام بموجباه إعاالن حركاة حمااس حال اللجناة االدارياة، ويقاوم االتفااق علاى 

 النقاط التالية:
واجاراء تقيايم شاامل  تعقد حكومة الوفاق الوطني اجتماعا في غزة االسبوع المقبل لدراساة االوضااع-1

 للظروف الميدانية.
تقدم الحكومة بعد ذلك تقريرا مفصاال ياتم عرضاه فاي اجتمااع ثناائي باين حركتاي فاتح وحمااس فاي -2

، االمان، وأبرزهااالقاهرة خالل عشرة أيام ويكون بمشاركة ومراقبة مصرية ويبحث كل الملفاات العالقاة 
الياااات تحقياااق المصاااالحة بنااااء علاااى اتفااااق القااااهرة والمعاااابر، والماااوظفين، والكهربااااء، ويبحاااث كاااذلك 

 .2011واتفاق المصالحة المبني عليه الموقع في  2005الموقع عام 
بعااد ذلااك يتفااق الطرفااان علااى اجتماااع آخاار موسااع بمشاااركة فصااائل منظمااة التحرياار يبحااث بقيااة -3

 خابات منظمة التحرير.الملفات العالقة والمشتركة، بينها االنتخابات، الرئاسية، والتشريعية، وانت
وحسااب تلااك المصااادر فااان الاارئيس عباااس ساايعقد اجتماعااا للقيااادة فااور عودتااه ماان نيويااورك الجمعااة 

 لدراسة االتفاق والبحث في آليات تنفيذه.
 19/9/2017القدس، القدس، 
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 التفاصيل فهناك قضايا شائكة وكبيرة وتحتاج لمزيد من الجهود فيروحي فتوح: الشيطان يكمن  .19
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، أن ما تم في القاهرة هو الفرصة األخيرة : رام  

لفااتح وحماااس ماان أجاال انهاااء االنقسااام، قااائاًل: "لاام يعااد هناااك وقاات للتاارف وال مجااال للمناااورة فالدولااة 
نجاًزا كبيًرا".  المصرية بذلت جهود كبيرة منقطعة النظير وحققت نجاًحا وا 

إنجااز المصاالحة ساتكون  فايحال فشل فاتح وحمااس  فيتوح في تصريحات صحفية إلى أنه وأشار ف
التفاصايل فهنااك قضاايا شاائكة وكبيارة  فايقطيعة طويلة جدًا بين الحاركتين، متابًعاا: "الشايطان يكمان 

 ونريد نبذل جهد أكبر وأال نستسلم وأن نقوم بتسيير األمور األسهل للتوصل لحل".
لمشاركين في مشاورات القاهرة األخيرة بين حركتي فاتح وحمااس، علاى أن القياادات أحد افتوح، وشدد 

الفلسطينية وجدت كا"أداة لخدماة القضاية الفلساطينية" وخدماة أبنااء الشاعب الفلساطيني، داعياًا القياادات 
 نقطة تعوق تحقيق المصالحة  أي فياختالف  أيالفلسطينية لتجاوز 

االتفاقيات الموقعة ماع حمااس وكافاة الفصاائل، م كاًدا علاى أن فاتح تطبيق  فيوأبدى فتوح رغبة فتح 
 القاهرة.بالرعاية والضمانة المصرية لالتفاق وأنها أساس وركيزة ما تم االتفاق عليه  فيوحماس تثقان 

 .أقرب وقت فيالحمد   للتوجه إلى قطاع غزة  راميبرئاسة  الوطنيودعا فتوح، حكومة الوفاق 
فتااوح، أن الخطااوة المقبلااة  روحاايلمقبلااة عقااب حاال حماااس للجنتهااا اإلداريااة، أوضااح وحاول الخطااوات ا

تماماا كماا  الفلساطيني األساسايذهاب حكومة الوفاق إلى غزة لتسلم مهامها وفقا للقاانون والنظاام  هي
القاااهرة بعااد أساابوع ماان تساالم  فاايالضاافة والقاادس، م كااًدا علااى أن اجتماااع ساايجمع فااتح وحماااس  فااي

 .2011امها بشكل كامل على أن يعقد لقاء موسع للفصائل لتفعيل اتفاق عام الحكومة لمه
وأضاف أن الخطوات المقبلة ستشهد إصدار مرسوًما رئاسًيا إلجاراء انتخاباات تشاريعية ورئاساية يحادد 

 الاوطنيالفًتا إلى أن اللجان المختصة من الفصائل ستقوم بالتعاون ماع فصاائل العمال  موعده الحقا،
 م.2011اتفاق القاهرة  فيحماس والجهاد من أجل تنفيذ بنود المصالحة  حركتيبوجود  يالفلسطين

النوايا وال نحاسب على نوايا حمااس المهام بالمصالحة، قال: "نحن ال نشكك بوحول مصداقية حماس 
 نقوم بالعمل على األرض ميدانيًا، المصداقية ستظهر من خالل العمل على األرض".و  نشرع أن

 18/9/2017، ا اإلخباريةوكالة سم
 

 حسن يوسف: الجو إيجابي وننتظر خطوات عملية من "فتح" .21
قااال الشاايخ حساان يوسااف القيااادي فااي حركااة حماااس بالضاافة المحتلااة، إن الجااو : ناات الرسااالة -غاازة 

ن حركته بانتظاار خطاوات فعلياة وجاادة مان حركاة  السياسي الذي يسود الساحة الفلسطينية إيجابي، وا 
 لمصالحة.فتح لتطبيق ا
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وأوضااح يوسااف فااي لقاااء عباار فضااائية األقصااى، مساااء يااوم االثنااين، أنااه كااان مستبشاارًا ماان اللحظااة 
األولاااى التاااي خااارج بهاااا مااان ساااجون االحاااتالل قبااال عااادة أساااابيع بإمكانياااة إتماااام المصاااالحةب نتيجااااة 

ون فااي االتصاااالت التااي تلقاهااا ماان قيااادات الحركااة ماان الااداخل والخااارج التااي أكاادوا فيهااا أنهاام ماضاا
وأشار إلى أن توصية قيادات الحركة تدعو إلى عدم تارك أي منفاذ  انجاز المصالحة وانهاء االنقسام.

 يمكن من خالله إحداث عملية اختراق في ملف المصالحة.
وقال: "مما زادنا بهجة وسرور أن الخطوة الجادة والعملية من قبل قيادة الحركة في القاهرة التي كانت 

 أجل انهاء قضية االنقسام، بأن وضعت اللجنة اإلدارية وديعة عند المصريين". تناقش وتحاور من
وأضاااف: "جاااء موقااف موثااق ماان االخااوة، ورسااالة إلااى كاال شااعبنا، اننااا كبااادرة حساان نيااة ماان جانبنااا 
سانلغي اللجنااة اإلداريااة وسنفسااح الطريااق واألبااواب إلنهاااء االنقسااام، وكاناات المبااادرة بعااد انهاااء اللجنااة 

 جاهزون للقاء أخوتنا في فتح، لتجاوز هذه المرحلة".بأننا 
 18/9/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 أسرى "الشعبية" يدعون لمحاكمات علنية لرموز التطبيع مع االحتالل .21

دعااا أساارى الجبهااة الشااعبية لتحرياار فلسااطين، فااي سااجون االحااتالل "اإلساارائيلي"، لمحاكمااات : رام  
 رموز" التطبيع.شعبية "علنية" ضد من أسموهم "

، يااوم االثنااين، بتصااريحات وزياار األساارى فااي الساالطة، سااابًقا، أشاارف  وناادد أساارى الشااعبية فااي بيااانن
 العجرمي، التي طالب فيها بقطع رواتب األسرى في السجون "اإلسرائيلية" بدعوى دعم "اإلرهاب".

الحاتالل وسياسااته وشدد البيان علاى أن تصاريحات العجرماي "غيار مسا ولة ومعيباة"، وتتماشاى ماع ا
القمعياااة، م كااادين أنهاااا تسااايء إلاااى نضااااالت الفلساااطينيين وتضاااحياتهم وتصاااف مقااااومتهم المشاااروعة 

 با"اإلرهاب"، وفق ما نقلته "قدس برس".
وعاااد ت أن مشااااركة العجرماااي فاااي "الملتقاااى الصاااهيوني، تاااأتي فاااي إطاااار تطبياااع العالقاااات ماااع دولاااة 

 تنكيل واإلجرام بحق الفلسطينيين والحركة األسيرة".االحتالل التي تمارس أشكال االضطهاد وال
وقااال أساارى الشااعبية: إن تصااريحات العجرمااي تشااك ل صااكوك غفااران لكسااب رضااا المحتاال الغاصااب 

 للحقوق الوطنية.
 18/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 فتح تستنكر تعطيل االحتالل دخول برلمانيين أوروبيين إلى غزة .22
حركااة "فااتح" بشاادة، يااوم اإلثنااين، قاارار ساالطات االحااتالل اإلساارائيلي منااع دخااول اسااتنكرت  :بروكساال

 الوفد البرلماني األوروبي إلى قطاع غزة.
وقال المتحادث باسام حركاة "فاتح" فاي أوروباا جماال نازال، إن "علاى االحاتالل اإلسارائيلي التراجاع عان 

القطاااع، والسااماح لااه فااورا باادخول  تعطياال دخااول الوفااد البرلماااني األوروبااي المتواجااد فااي فلسااطين إلااى
محافظاتناااا الجنوبياااة لالطاااالع عااان قااارب علاااى السياساااات اإلسااارائيلية المااادمرة، والوقاااوف علاااى آثارهاااا 

 الخطيرة على حياة شعبنا في فلسطين عامة ومحافظات غزة بشكل خاص". 
 18/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قطاع غزة وقضية الموظفين عقبات يمكن تجاوزها إلتمام المصالحة محيسن: فرض القانون في .23

قااال عضااو اللجنااة المركزيااة لحركااة فااتح، مفااوض التعبئااة والتنظاايم جمااال محيساان، إن قضااية  :رام  
قضاية الماوظفين مان أبارز العقباات  فرض األمن حساب قاانون السالطة الوطنياة فاي قطااع غازة، وحال  

، والتااي يمكاان تجاوزهااا بعقليااة الوحاادة الوطنيااة وتغليااب المصااالح العليااا التااي سااتواجه إتمااام المصااالحة
، الجهاااود المصااارية اإلنهااااء 18/9/2017 وثمااان محيسااان فاااي حاااديث إلذاعاااة ماااوطني اإلثناااين لشاااعبنا.

اللجناااة  االنقساااام الفلساااطيني، مرحباااًا باساااتجابة حركاااة حمااااس لمطالاااب حركاااة فاااتح الثالثاااة، وهاااي حااال  
لوفاق الوطني للقيام بأعمالهاا، والاذهاب إلاى انتخاباات تشاريعية ورئاساية فاي اإلدارية وتمكين حكومة ا

ودعااا  ويااالت االنقسااام الااذي أضاار بقضااية الشااعب الفلسااطيني. بانتهاااءأقاارب وقاات"، معربااًا عاان أملااه 
حماااس إلااى تسااليم وتمكااين حكومااة الوفاااق الااوطني ماان إدارة الااوزارات والمعااابر والهيئااات فااي القطاااع 

 أعمالها ومهامها.لتقوم بكافة 
 18/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 على خلفية سياسية فلسطينيا   12حماس: أمن السلطة في الضفة يعتقل  .24

قالت حركة حماس إن أجهازة األمان الفلساطيني فاي الضافة الغربياة واصالت نهجهاا باالعتقاال  رام  :
محااررين وجااامعي واسااتدعت مواطنااًا آخاار  للمقابلااة فااي  6نهم فلسااطينيا بياا 12السياسااي، حيااث اعتقلاات 

 مقراتها، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.
 19/9/2017القدس العربي، لندن، 
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 أثناء عمله بنفق للمقاومة برفحفي استشهاد قسامي  .25
الجنااح العساكري لحركاة "حمااس" أحاد مجاهاديها زفت كتائاب الشاهيد عاز الادين القساام  الرأي: -غزة 

ونعااات  أثناااء عملاااه فااي أحااد أنفاااق المقاومااة.فااي ماان مدينااة رفااح جنااوب قطاااع غااازة، الااذي استشااهد 
الكتائب في بيانها العسكري الشهيد القسامي/ هااني فارج شالوف مان حاي الشاابورة بمديناة رفاح جناوب 

 ء عمله في أحد أنفاق المقاومة.قطاع غزة، والذي ارتقى صباح اليوم الثالثاء أثنا
"جاااءت شااهادته بعااد مشااوار جهااادي عظاايم ومشاار ف، وبعااد عماال د وبن  وقالاات الكتائااب فااي بيانهااا:

 وجهادن وتضحيةن، نحسبه شهيدًا وال نزكي على   أحدًا".
 19/9/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ومصالحة شاملة مع العالم العربيران مع إياالتفاق النووي  تعديلنتنياهو: ترامب يريد  .26

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، أن سعيد عموري عن، 18/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة نشرت 
بنيامين نتنياهو قال للرئيس األمريكي دونالد ترامب إن بالده "ستتعامل مع العدوان اإليراني في 

 المنطقة"، من دون توضح ماهية الرد.
تمر صحفي قصير، لالثنين، قبيل اجتماعهما بمدينة نيويورك األمريكية، على جاء ذلك خالل م  

هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تنطلق غًدا األربعاء، وفق ما نقلته وسائل إعالم 
 إسرائيلية.

يراني وقال نتنياهو لترامب "اتطلع إلى أن نناقش معكم كيف يمكننا التعامل مع االتفاق النووي اإل
ورد ترامب على نتنياهو قائاًل "إننا نبذل جهودًا لتحقيق  السيئ، وعدوان إيران المتزايد في المنطقة".

 الشرق األوسط، وأعتقد أن لدينا فرصة حقيقية". فيالسالم 
في حديثه مع المراسلين بعد لقائه ، أن نتنياهو هاشم حمدان، عن 19/9/2017، 48عرب وجاء في 

ركي، دونالد ترامب، على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة، مساء اإلثنين، قال، مع الرئيس األمي
نه معني بالدفع بما يسمى "عملية السالم"  إن ترامب معني با"تعديل االتفاق النووي مع إيران"، وا 

 والمصالحة الشاملة مع العالم العربي.
لك، علما أن ترامب كان قد صرح في وأضاف نتنياهو أنه اقترح على ترامب طريقة محتملة لفعل ذ

وقت سابق، اإلثنين، أن واشنطن ستنسحب من االتفاق النووي إذا نفذت األمم المتحدة االتفاق 
 بصورة "ضعيفة".
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وقال نتنياهو إن هناك "تغييرا في توجه الجهاز األميركي حيال إيران، وهناك اتفاق مع األميركيين 
يركية واضحة، قيلت لي بشكل صريح، بشأن الرغبة في على أن االتفاق سيئ. هناك مصلحة أم

 تصحيح النواقص في االتفاق".
 

 للمرة الثانيةتهديد للقنصلية اإلسرائيلية في نيويورك  ورسالةمغلف مشبوه  .27
للمرة الثانية خالل أيام معدودة، وصل مغلف يحتوي على مادة بيضاء مشبوهة، مع : هاشم حمدان

 نين، إلى مبنى القنصلية اإلسرائيلية في نيويورك.رسالة تهديد، مساء يوم اإلث
وبحسب التقارير اإلسرائيلية فقد تم تفعيل إجراءات الطوارئ، وأغلق المبنى أمام دخول أو خروج 

 الزائرين.
 وجاء أن موظفي القنصلية في انتظار وصول خبراء متفجرات شرطة نيويورك لفحص المغلف.

سرائيلية ذاتها، في نهاية األسبوع الماضي، مغلف يحتوي على وكان قد وصل إلى مبنى القنصلية اإل
 مادة بيضاء، مع رسالة تهديد لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

 وبعد فحص المغلف تبين أنه غير خطير، وأعيد فتح القنصلية.
 18/9/2017، 48عرب   

 
 نسحاب"المستوطنات الصغيرة" لمنع اال  نسمّ  ت تقرير: "إسرائيل" .28

كشف مشروع لتوثيق المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الفلسطينية : برهوم جرايسي -الناصرة 
يصدر في كتاب قريبا، أن أعداد  أنالمحتلة، أعد في الواليات المتحدة األميركية، ومن المفترض 

سنوات الثماني المستوطنين في المستوطنات "الصغيرة"، القائمة شرقي جدار االحتالل، قد ارتفع في ال
ألف مستوطن، على الرغم من مزاعم  94، وبات عددهم حاليا ما يزيد على %30بنسبة  األخيرة

في مرحلة الحل النهائي مع  لإلخالءحكومات االحتالل على مر السنين، بانها مستوطنات م عد ة 
 الجانب الفلسطيني.

فيمل استعرضت المقال، توثيق، الواظهر مقال للكاتب جاكسون ديل، الم شرات األولية لمشروع 
صحيفة "غلوبس" االقتصادية اإلسرائيلية. ويستنتو مشروع التوثيق أن أعداد المستوطنين في 

ألفا، لن  94المستوطنات الواقعة شرقي جدار االحتالل، ما زالت من الممكن السيطرة عليها، وأن 
 كيان فلسطيني. إقامةيكونوا عائقا أمام 
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صحيفة اإلسرائيلية، فإن هذه االستنتاجات ستطرح أمام فريق الرئيس األميركي وبموجب ما نشر في ال
 أساساألمل للدفع نحو اتفاق إسرائيلي فلسطيني. على  إلبقاءدونالد ترامب، كما يبدو في محاولة 

 استنتاج لدى القائمين على المشروع، بأنه "ما يزال ليس متأخرا دفع الطرفين نحو حل الدولتين". 
غلوبس"، يدور الحديث عن مشروع يوثق كل واحدة من المستوطنات في الضفة الغربية وحسب "

بالصور الجوية، يفحص عدد المستوطنين في كل مستوطنة، ويحلل كم من المستوطنين يمكنهم، في 
نهاية المطاف، أن يشكلوا عائقا أمام اتفاق بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني. ويدير المشروع 

، الذي كان أحد مساعدي وزير أوسطيةاكوفسكي، رئيس معهد واشنطن للسياسة الشرق ديفيد م
 الخارجية السابق جون كيري، في مساعيه لتحقيق السالم بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني.

التي ينشرها مشروع التوثيق ت كد أن مخططات حكومات بنيامين نتنياهو الثالث  اإلحصائياتإال أن 
وبضمنها الحالية، تسارع في فرض وقائع اشد خطورة على األرض لمنع التوصل إلى حل.  ،األخيرة

، في "حفل" أقيم في التكتل االستيطاني في أسبوعينوما يعزز هذا، تصريحات نتنياهو قبل أكثر من 
عاما على بدء االستيطان في الضفة، إذ قال إنه لن يتم "اقتالع"  50منطقة نابلس، بمناسبة مرور 

عشرات الب ر االستيطانية التي تنتشر في كافة  أيضاي مستوطنة في الضفة، وهذا كالم يشمل أ
 الضفة المحتلة. أنحاء

 ألف 400نشرت م خرا، فإن عدد المستوطنين في الضفة المحتلة بات يالمس  إحصائياتوحسب 
ك يكون عدد ، وبذل1967ألف مستوطن في القدس المحتلة منذ العام  240 إليهممستوطن، ويضاف 

من المستوطنين  %37أخيرة، فإن قرابة  أبحاثألف مستوطن. وحسب  640 اإلجماليالمستوطنين 
في الضفة من دون القدس، هم من المتدينين المتزمتين، ونسبة مماثلة من المتدينين من التيار 

 الديني الصهيوني، والباقي إما من العلمانيين أو من المحافظين.
 19/9/2017، الغد، عّمان

 
 السلطات اإلسرائيلية تشرعن المزارع الفردية لليهود بالنقب .29

يصادق مجلس "سلطة أراضي إسرائيل" على منح التراخيص للمزارع اليهودية الفردية  ":رام  
 المنتشرة بالنقب فوق األراضي العربية وعلى حساب الوجود العربي.

من مخطط قانون "درب النبيذ" الذي أقر قبل مزرعة ض 100وتعمل الحكومة اإلسرائيلية على إقامة 
سنوات لجلب أكبر عدد من المستثمرين والمزارعين اليهود لتضمن إحكام قبضتها على أكبر مساحة 

 من األراضي العربية في النقب.
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وقالت صحيفة "هآرتس"، إن المجلس سيناقش مستقبل المزارع الفردية القائمة وسبل منحها التراخيص 
لها من قبل اليهود، ومن التوقع أن يتم إصدار قرارات تقضي تنظيم االستيطان بالمزارع لمواصلة تشغي

 الفردية بالنقب ومنحها التراخيص.
 18/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أصيبوا بالسرطان في المفاعالت النووية اإلسرائيلية عامال   168تعويضات لـ .31

استمر عشرات السنوات، اضطرت اللجنة للطاقة الذرية اإلسرائيلية إلى  بعد صراع: هاشم حمدان
عامال وعائالتهم في المفاعالت النووية اإلسرائيلية الذين أصيبوا بالسرطان بمبلس يصل  168تعويض 
وأقرت المحكمة المركزية، يوم اإلثنين، اتفاقية دفع التعويضات، بحسب مرض  مليون شيكل. 78إلى 

 ه لدى إصابته، ونسبة اإلعاقة، واألشعة التي تعرض لها خالل عمله.كل عامل وجيل
 18/9/2017، 48عرب   

 
 مليون عدد السكان 8.743: اإلسرائيلياإلحصاء  .31

تشير معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء اإلسرائيلية، عشية ما يسمى "رأس السنة : هاشم حمدان
نسمة،  8,743,000السكان في إسرائيل وصل إلى  العبرية"، والتي نشرت ظهر يوم اإلثنين، أن عدد

ألفا عن العام الماضي. وتشمل اليهود والعرب، بما في ذلك سكان القدس  156أي بزيادة وصلت إلى 
 والجوالن السوري المحتل.

من عدد  %74.6مليون، يشكلون  6,523وبحسب المعطيات اإلسرائيلية فإن عدد اليهود وصل إلى 
من عدد السكان.  %20.9مليون يشكلون ما نسبته  1,824عدد العرب إلى  السكان، في حين وصل

من عدد السكان، وهم المسيحيون من غير العرب،  %4.5ألفا كا"آخرين"، يشكلون  396وتم تصنيف 
 وطوائف أخرى، وآخرون غير مصنفين.

في مناطق  %14.9من السكان يعيشون في مناطق السلطات البلدية )المدن( و %74.2كما تبين أن 
في أماكن بدون تصنيف  %0.8في مناطق المجالس اإلقليمية، و  %10.1السلطات المحلية، و 

 بلدي.
 3.31أسرة، تضم ما معدله  2,470,200حصاء إلى أن هناك وتشير معطيات الدائرة المركزية لإل

 شخص في كل أسرة.



 
 
 
 

 

 23 ص             4407 العدد:             9/19/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

الخصوبة العامة )معدل الوالدات أطفال. وتبين أن نسبة  181,405، ولد في البالد 2016وخالل العام 
طفل، وهو األعلى في دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  3.11للمرأة الواحدة( وصلت إلى 

(OECD.) 
 من دول االتحاد السوفييتي سابقا. %57يهوديا، بينهم  25,977، هاجر إلى البالد 2016وخالل العام 

ن مستوى المعيشة في البالد. وتبين أن متوسط دخل وجمعت الدائرة المركزية لإلحصاء معطيات بشأ
 شيكل صافي. 15,427شيكل، أو  18,671األسرة الواحدة اإلجمالي يصل إلى 

من أصحاب  %39.9يعيشون من األسر يعيشون في شقق سكنية بملكيتهم، وأن  %67.6وتبين أن 
من األسر،  %96.9الشقق السكنية يدفعون قروضا سكنية )مشكنتا(، ويوجد هاتف نقال لدى 

 منها. %80.3وحاسوب في 
ألفا  150مليون تلميذ، أي بزيادة  2,2إلى ذلك، بينت المعطيات أن عدد التالميذ حاليا يصل إلى 

ألفا في المدارس قبل االبتدائية، ونحو مليون في المدارس االبتدائية،  517، بينهم 2016عن العام 
 ألفا في المدارس فوق االبتدائية. 713و
 %21من السكان راضون جدا أو راضون عن معيشتهم، و %88شارت المعطيات أيضا إلى أن وأ

ألفا( يشعرون  340)نحو  %6مليون( يشعرون بضغوط دائمة أو في أحيان متقاربة، و 1,1)نحو 
 يجدون صعوبة في تغطية المصاريف الشهرية. %34بالعزلة في أحيان متقاربة، وأن 
والتسجيل السكاني" في وزارة الداخلية )اإلسرائيلية( أن االسم األكثر بينت معطيات "سلطة الهجرة 

، عربا ويهودا، كان محمد يليه يوسف للذكور، مقابل تمار وأديل 2016انتشارا بين مواليد العام 
 لإلناث.

شخصا، في حين أن عدد  42,172توفي  2016كما بينت معطيات وزارة الداخلية أنه خالل العام 
شخصا، جميعهم من إرتريا والسودان،  2,431البي العمل الذين غادروا البالد وصل إلى المهاجرين ط

 في حين لم يدخل البالد أي مهاجر.
 شخصا. 22,644شخصا، وانفصل )طالق(  62,821وخالل العام الماضي تزوج 

بطاقة  366,340بطاقة شخصية جديدة، بينها  379,571وخالل العام الماضي أيضا تم إصدار 
 جواز سفر عادي. 537,428جواز سفر بيومتري، مقابل  520,463بيومترية، إضافة إلى 

 18/9/2017، 48عرب 
 
 
 



 
 
 
 

 

 24 ص             4407 العدد:             9/19/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 وتطورات بالتحقيق بفساد صفقة الغواصات اعتقاالت : قريبا  روني الشيخ .32
قال المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، روني ألشيخ، إن التحقيق مع رئيس الحكومة : محمد وتد

يامين نتنياهو، سيشهد تطورات إضافية بغضون األسابيع القادمة وخاصة التحقيق بفساد صفقة بن
 الغواصات.

' تحقيقات جنائية ضد رئيس الحكومة 433وتجري وحدة محاربة الفساد والجريمة المنظمة 'الهف 
 اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

قيقات في قضية الغواصات والسفن وأفادت، وسائل اإلعالم، نقال عن مصدر مطلع على التح
"، أنه من المتوقع قريبا أن تجري حملة اعتقاالت وتحقيقات تشمل أشخاصا 3000الحربية "القضية 

متورطين في القضية. ورجحت أن الشرطة ستبدأ التحقيق في أبعاد القضية على مشروع الغاز 
 الطبيعي.

له: "نحن بصدد سنة معقدة فيما يتعلق ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن مفتش الشرطة قو 
 ".اتبالتحقيقات التي يخضع إليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وقضية الغواص

 18/9/2017، 48عرب 
 

 االحتالل يسّلم دفعة جديدة من إخطارات الهدم بالقدس المحتلة .33
نازل ومضارب سل مت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، دفعة جديدة من إخطارات هدمن لم: القدس

 لمواطنين في بادية القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، يوم االثنين.
وقال مراسلنا، إن سلطات االحتالل سل مت عددًا من سكان قرية الخان األحمر بين محافظتي القدس 
بعادهم عنها لوضع اليد  وأريحا إخطارات لهدم منازلهم، علمًا أن االحتالل يالحق أهالي المنطقة وا 

"، الذي يفصل 1ي إى أراضيهم لصالح إقامة مشاريع استيطانية في المنطقة، ومن أبرزها مخطط "عل
 المنطقة عن القدس بالكامل.

 18/9/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 للفلسطينيين "التهجير الناعم"تعتمد سياسة " إسرائيل": "القدس العربي"عساف لـ .34
د عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في السلطة الفلسطينية، إن أفيغدور قال ولي: رام  

ليبرمان متطرف معروف يدعم تهجير الفلسطينيين وال يخفي ما يريد، فإسرائيل قامت على االستيطان 
ومستمرة في االستيطان ألنها حتى ا ن ليس لديها ر ية سياسية أو حل تفاوضي يقوم على إنهاء 

قامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. الصراع  الفلسطيني اإلسرائيلي وا 
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أن المتطرف اليهودي ليبرمان ال يرى داخل فلسطين التاريخية  "القدس العربي"وأكد في تصريح لا 
سوى إسرائيل ولذلك هو يريد لالستيطان أن يستمر، ور يته ور ية اليمين اإلسرائيلي تذهب أبعد من 

هي تذهب إلى ر ية إسرائيل الكبرى بعد ذلك، لكنهم يتعمدون سياسة التدرج في طرح ذلك بكثير، ف
 المواقف.

واالنحياز الدولي الكامل لدولة  السيئواعتبر أن اإلسرائيليين يعتقدون أنه وفي ظل الوضع العربي 
جاه الدولة االحتالل واالنقسام الفلسطيني فقد آن األوان إللغاء فكرة دولة فلسطينية، ويذهبون بات

 الواحدة من النهر إلى البحر وهي دولة إسرائيل والبدء بتنفيذ خطة التهجير القسري.
نما له شريك من البيت اليهودي ونائب رئيس  وأضاف أن ليبرمان ليس وحده في هذه الخطة وا 

مده تجهير الفلسطينيين بشكل ناعم. والطرح الذي تعت"الكنيست متطرف مثله تماًما، وقد طرح سياسة 
 إسرائيل هو الدولة الواحدة رضي الفلسطينيون أم لم يرضوا وهذا ما لديهم لتقديمه فقط.

 19/9/2017القدس العربي، لندن، 
 

 مواطنا  من الضفة 18االحتالل يعتقل  .35
مواطنًا من محافظات الضفة  18اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم االثنين، : رام  
 الغربية.

كما اعتقل ، دي األسير في بيان صحفي، أن االحتالل اعتقل سبعة شب ان من القدسوأوضح نا
فيما اعتقلت قوات االحتالل ستة مواطنين من محافظة  خمسة مواطنين من بلدة كوبر برام  ،

 طولكرم.
 18/9/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 خالل اعتقالهم الكشف عن شهادات ألسرى تعرضوا للتعذيب .36

االثنين، عن شهادات أدلى  أمسكشف تقرير صادر عن هيئة ش ون األسرى والمحررين، : رام  
بها أسرى وقاصرون معتقلون في سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، تروي تعرضهم ألشكال من التنكيل 

 مراكز التوقيف. والتعذيب والمعاملة السيئة من جنود االحتالل أثناء اعتقالهم واستجوابهم في
 19/9/2017عّمان،  السبيل،
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  2020إقامة ما يسمى "القدس الكبرى" حتى العام  إلىالتفكجي: االحتالل يسعى  .37
ما  إقامة إلىسلطات االحتالل تسعى  إنقال الخبير في ش ون االستيطان خليل التفكجي : رام  

انية غوش عتصيون ومعاليه ادوميم بضم الكتل االستيط 2020يسمى "القدس الكبرى" حتى العام 
في تجمعات  أقليةوبسغات زئيف لحسم القضية الديمغرافية لصالح المستوطنين وجعل الفلسطينيين 

 واماكن معزولة.
نه يجري الحديث عن تمديد مخططاتها أصوت فلسطين اليوم  إلذاعةالتفكجي في حديث  وأوضح

وشوارع  أنفاقامة مستوطنات وبنية تحتية وشبكة بإق 2050بشأن ما يسمى القدس الكبرى حتى العام 
، وهو ما األراضيعلى مساحات واسعة من  وأريحاوسكك حديدية وكذلك بناء مطار بين القدس 

 الفلسطينية. واألحياءيحقق ربط جميع المستوطنات داخل حدود بلدية القدس وخارجها وعزل القرى 
مخططات االحتالل بشأنها تقوم على  أن إلىلتفكجي ا أشاروفيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية، 

"دولة من المستوطنات" داخل الضفة وتجمعات معزولة من المدن والقرى الفلسطينية  إقامة أساس
 .واألنفاقتتصل فيما بينها بشبكة من الجسور 

 19/9/2017هللا،  رام الجديدة، الحياة
 

 مليون نسمة 1.8عدد فلسطينيي الداخل يبلغ إسرائيلية:  إحصائية .38
شرت يوم االثنين، أن عدد العرب في أظهرت إحصائية لمركز اإلحصاء اإلسرائيلي ن  : تل أبيب

 ( من "إجمالي السكان في إسرائيل".%20.9ألف نسمة، بنسبة ) 800الداخل يبلس قرابة مليون و
 .%18ولفتت اإلحصائية إلى أن عدد السكان زاد مقارنة بالعام الماضي بنسبة 

 18/9/2017القدس،  القدس،
 

 إنهاء حالة االنقسام ويباركون اتفاق القاهرةباألسرى يشيدون  .39
أشاد األسرى في سجون االحتالل بدور مصر في إنهاء حالة االنقسام، مثمنين مواقفها  :غزة

 وجهودها من أجل ذلك.
وانة في وأوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة ش ون األسرى والمحررين عبد الناصر فر 

بيان له "أن األسرى في سجون االحتالل باركوا ما تم التوصل إليه في القاهرة كخطوة إيجابية وهامة 
 نحو إنهاء االنقسام".
فتح وحماس إلى البناء على ما تحقق والمضي قدًما مع باقي الفصائل الوطنية  يا ودعا األسرى حركت  

نهاء صفحة االنقسام البغيض وتحقيق الوحدة  واإلسالمية للوصول إلى تحقيق المصالحة الحقيقية وا 
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قامة  الوطنية التي هي مصدر قوتنا نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل وا 
 الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 18/9/2017القدس،  القدس،
 

 أمصال السموم.. ارتهان فلسطيني لالحتالل .41
كد معلومات حصلت عليها الجزيرة نت أن وزارة الصحة الفلسطينية ت  : عاطف دغلس -نابلس 

تفتقر أصال إلى أمصال السموم وال تعاني نقصا أحيانا كما تدعي، وأنه خالل األسبوع الماضي فقط 
 تم تحويل عشر حاالت للعالج في إسرائيل.

رار، وأن ما جرى لكن وزارة الصحة الفلسطينية نفت ذلك وأكدت أن األمصال متوفرة لديها باستم
خالل األسبوعين الماضيين كان عارضا وأن نقص المصل سببه االحتالل، حيث أخبرهم أن تواريخ 

 األمصال التي أرادوا توريدها في الفترة األخيرة قريبة على االنتهاء.
 وقال المدير العام للمستشفيات الفلسطينية الطبيب حمدي النابلسي إنه نتيجة لهذا األمر لم تتوفر
نهم حولوا حالتين فقط إلى إسرائيل، وأكد أن األمصال متوفرة لديهم ا ن وموزعة في  األمصال، وا 
مناطق مختلفة شمالي الضفة الغربية وجنوبيها وفي المناطق النائية واألغوار الحارة حيث تكثر 

 اإلصابات.
رتهم على تحديد الوقت وأوضح النابلسي أن الخلل يكون أحيانا لدى المورد نفسه، إضافة إلى عدم قد

الذي ترتفع فيه اإلصابات، كما ال يمكنهم شراء كميات كبيرة وتخزينها لديهم، إذ قد تنتهي صالحيتها 
 لديهم دون استخدامها، خاصة أنها غالية الثمن. 

سرائيل حيث يبلس ثمن الحقنة  وتشتري السلطة الفلسطينية األمصال من دولتين فقط هما مصر وا 
دوالر، كما أن المريض قد يحتاج أحيانا ألكثر من عشرين حقنة "ولذلك هي  1,500الواحدة نحو 

 تتوفر فقط بالمراكز والمستشفيات الحكومية".
وتكمن إعاقة االحتالل في هذه القضية في عدم توفير المصل بحجو مختلفة، وتأخره في استقبال 

إنهم يتكفلون بالحاالت التي تتحول  الحاالت المحولة إليه بسبب التنسيق. وقال المس ول الفلسطيني
 إلى إسرائيل مباشرة ودون التنسيق معهم. 

 18/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 مهندس فلسطيني يفوز بمسابقة دولية إلعادة إعمار القرى الفلسطينية المدمرة .41
إلسالمية بغزة، فاز الخريو زكريا العصار، من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة ا: غزة

بالمركز الثاني في مسابقة دولية نظمتها هيئة أرض فلسطين في العاصمة البريطانية لندن برئاسة 
 الدكتور سلمان أبو ستة.

م، وقد 1949-1947وكانت المسابقة حول أفضل تصميم إلعادة إعمار القرى الفلسطينية المدمرة 
 بحيفا.اختار العصار إعادة تصميم وتخطيط قرية الطنطورة 

يرلندا، ومن دول عربية.  وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة من خبراء من: إنجلترا، وألمانيا، وا 
 18/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فوز كاتبة فلسطينية بجائزة دولية للقصة القصيرة .42

ائزة فازت الكاتبة الفلسطينية، من قطاع غزة، الشابة أمنية غسان أبو سويرح بج: وكاالت –غزة 
، وذلك خالل حفل خاص للمسابقة السنوية التي تعقدها اإليطاليةالقصة القصيرة في مدينه ماتيرا 

 2017م سسة إنيرجيا الثقافية األوروبية للجائزة األدبية، جائزة القصة القصيرة للكت اب الشباب للعام 
 .23بنسختها الا

إلى خمسة كت اب  إضافةية.. حب بريء( وقد فازت بها أمنية أبو سويرح عن قصة بعنوان )رسالة طب
 شباب آخرين منهم من لبنان أيًضا.

ولم تتمكن أبو سويرح، من حضور الحفل بسبب الحصار المفروض على القطاع، إال أنها أرسلت 
فيديو للحفل تمكنت من خالله أن تنقل معاناة الشعب الفلسطيني في غزه جراء الحصار، ونقلت 

 .واإلبداعرأة الفلسطينية والتي رغم كل شيء تبقى مناًرا للعطاء أيضا الصورة المشرقة للم
 18/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قطع 12ساعات وصل للكهرباء مقابل  6 :شركة كهرباء غزة .43

ساعات  6قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إن الجدول المعمول به حاليًا هو : غزة
 ميجاوات. 450ل عجز في مصادر الطاقة وصل لنحو قطع، في ظ 12وصل مقابل 

ميجاوات  150، أن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم 2017-9-18وبينت الطاقة في بيان لها االثنين 
 ميجاوات. 450ميجاوات، وعجز وصل لقرابة  600تقريبًا، في ظل احتياج للطاقة يصل لا 

 18/9/2017، فلسطين أون الين
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 أشهر تسعة في حقيبة السفير اإلسرائيلي العائد إلى القاهرة بعد غياب ملفات تقرير: ثالثة .44
ملفات بارزة، عاد السفير  3 -ضمنًيا  -بحقيبة دبلوماسية تحوي : ربيع أبو زامل -القاهرة 

أشهر، تخللها زيارات  9اإلسرائيلي لدى مصر ديفيد جوفرين، م خًرا، إلى القاهرة، بعد غيابن نحو 
 مراقبون إلى أنها زيارة تمهد لعودة دائمة. متقطعة، فيما يشير

وبينما اقتصرت التوضيحات اإلسرائيلية حول عودة السفير على تحسن األوضاع األمنية في مصر، 
من دون تعقيب رسمي من القاهرة، إال أن  محللين سياسيين تحدثوا، لألناضول، ربطوا تلك العودة با 

 ملفات. 3
قارب األخير بين القاهرة وحركة حماس الفلسطينية"، بجانب تعزيز الملفات الثالثة مرتبطة با"الت

 "قضية السالم"، وثالثًا "التنسيق حيال قضايا الشرق األوسط المتأزمة".
 بحسب أحاديث محللين، كانت عودة السفير اإلسرائيلي لمصر مرتبطة بملفات ثالثة هي:

 
 حماس  -أوال : تقارب مصر  -

نت العالقات بين القاهرة وحماس، بشكل ملحوظ، توج بتحقيق مصر خالل األشهر األخيرة، تحس
فوائد اقتصادية عبر تصدير بضائع إلى غزة، وسياسية بالحفاظ على وضعها كراع رئيس للملف 
الفلسطيني، وأمنية عبر ضبط الحدود، مقابل سعي حماس إلى تحسين الوضع المعيشي في قطاع 

إثر إغالق وتدمير السلطات المصرية لألنفاق  مالية،غزة المحاصر، في ظل تراجع مواردها ال
 الحدودية، وفق مراقبين.

 وما يدلل على ذلك عقد الحركة األسبوع الجاري، أول اجتماع لمكتبها السياسي الجديد، في القاهرة.
اًل، ويمثل هذا االجتماع تطوًرا الفًتا في العالقة بين الجانبين، التي خيم عليها التوتر واالتهامات طوي
 قبل أن تقول حماس أكثر من مرة م خرا إن هناك توافق وتفاهمات، لم تحددها، تمت مع مصر.

ويوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، في حديث لألناضول، أن "إسرائيل ترى 
أنه من األفضل أن توجد في القاهرة، خصوًصا في ظل التقارب بين مصر وحماس وبين مصر 

تح، وبالتالي هي تريد متابعة هذه األمور بشكل أدق"، مستدرًكا "في كل األحوال العالقات وف
 المصرية اإلسرائيلية ممتازة، ولن ت ثر عليها تقاربات القاهرة وحماس".

وهو ما يتفق مع الخبير األردني جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق األوسط باألردن )غير 
ث لألناضول، إن "عودة السفير، جاءت في سياق التوافق بقوة، بين القاهرة حكومي(، قائاًل في حدي

 وحماس".
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 ثاني ا: تحريك جديد للقضية الفلسطينية  -
ويوضح جواد الحمد، أن مصر تريد أن تستعيد دورها في القضية الفلسطينية فيما يتعلق بعملية 

 السالم، خاصة التفاوض مع إسرائيل.
دة سفير إسرائيل إلى القاهرة، حتى لو كانت من الناحية الشكلية، تعد "دافًعا ويذهب الحمد إلى أن عو 

 لتطويع الجبهة الفلسطينية الداخلية لعملية السالم".
ويشدد على أن "عودة السفير تخدم الدور المصري في القضية الفلسطينية، ما يلزمه استعادة 

 العالقات الحميمية مع إسرائيل".
لدى السفير ملف بارز مهم بالنسبة لتل أبيب يجب متابعته في القاهرة عن ويشير الحمد إلى أن 

قرب إضافة إلى الملف المتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو عملية تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة 
 حماس أيًضا.

 
 ثالث ا.. أزمات المنطقة -

خاصة في سوريا وليبيا  تشهد المنطقة العربية، عدة أزمات بارزة، وصلت حد الصراع العسكري،
 واليمن، وهي أوضاع غير مستقرة، تتابعها إسرائيل عن كثب.

والوضع اإلقليمي المضطرب، يراه الخبير السياسي حسن نافعة، دافًعا إسرائيلًيا حول ضرورة وجود 
 "جوفرين" في القاهرة، "حتى لو كانت هناك أزمات أمنية تهدده".

واختلف جذرًيا وبات مقلًقا إلسرائيل، والمنطقة العربية تمر ويضيف "الوضع السوري مثاًل، تطور 
ا ن بحالة سيولة شديدة، وال أحد يعرف إلى ماذا ستستقر األمور، بخالف الوضع العالمي 
المضطرب )..( وهي أمور تدفع بقوة نحو ضرورة عودة السفير إلى القاهرة، من وجهة نظر تل 

 أبيب".
قلق ومخاوف وآمال متضاربة، وال أحد يستطيع أن يقرر الشكل  ويوضح الخبير السياسي أن "هناك

 الذي ستكون عليه المنطقة خالل عام أو اثنين على أقصى تقدير".
فيما يرى جواد الحمد، أن "إسرائيل أصبحت تشعر بارتياح أكثر من ذي قبل في عالقاتها العربية، 

 خاصة مصر وعدد من دول الخليو، وربما األردن".
لجانب اإلسرائيلي كان ضاغًطا أكثر في مسألة عودة السفير أكثر من مرة، لكن كانت هناك ويتابع "ا

 تحفظات أمنية لدى جهاز األمن اإلسرائيلي، خوًفا على حياته". 
 18/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 العاهل األردني: يجب طي حادث السفارة اإلسرائيلية .45
د   الثاني ضرورة طي ملف حادث السفارة اإلسرائيلية في أكد العاهل األردني عب: إسحاق خطيب

نصابها. جاءت تصريحاته خالل لقائه الليلة الماضية  إلىعمان بهدف إعادة العالقات بين البلدين 
 في نيو يورك. األمريكيةر ساء الجاليات اليهودية 

عن  إماالتحقيق مع الحارس  اءإنهووفقا الحد المشاركين قال العاهل األردني انه يتعين على إسرائيل 
 تبرئة ساحته. أوطريق اتهامه 

 18/9/2017، هيئة البث اإلسرائيلي مكان
 

 الفلسطينياالنقسام  إنهاءبواسع عربي ترحيب  .46
رحب األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالتطورات : أ ف ب، وكالة سما -رام   

ع الفلسطيني على صعيد إنهاء االنقسام، وفي مقدم ذلك قرار اإليجابية المهمة التي يشهدها الوض
اتخذتا الموقف الصحيح « حماس»و « فتح»حل اللجنة اإلدارية في قطاع غزة. وقال إن « حماس»

بإعالء المصلحة الفلسطينية العليا، وطي الصفحة التي ألحقت أشد الضرر بالقضية الفلسطينية، 
 لسطيني، خصوصًا في قطاع غزة.وتسببت في معاناة كبيرة للشعب الف

كما أكد وزير الدولة اإلماراتي للش ون الخارجية أنور قرقاش أن التطورات التي تشهدها غزة إيجابية، 
اللجنة اإلدارية قرار صائب وفي االتجاه الصحيح، م كدًا في تغريدة عبر حسابه « حماس»وحل  

 «.األطراف بداًل من المواجهةالوقت حان للتواصل بين »أمس أن « تويتر»الرسمي على 
خطوة مهمة لتحقيق »حل  اللجنة اإلدارية، واعتبرته « حماس»كما رحبت الخارجية التركية بإعالن 

المصالحة، وندعو جميع األطراف المعنية الى اقتناص هذه الفرصة لتحقيق الوحدة بين 
 ق السالم في المنطقة.وأكدت استمرار دعمها للمصالحة في إطار جهودها لتحقي«. الفلسطينيين

 19/9/2017الحيالة، لندن، 
 

 على تأييدها شكرا   "إسرائيل"معاريف: األكراد يرفعون علم  .47
قال الكاتب في صحيفة "معاريف" سيث فرينتسمان في تقرير مطول له إن المكان الوحيد في الشرق 

مناطق الكردية شمالي األوسط الذي ال يحرق فيه علم إسرائيل، بل بات ي رفع بصورة دورية، هو ال
 العراق، وحيث يوجد األكراد في أنحاء أوروبا.

وقد جاء رفع العلم اإلسرائيلي في هذه المظاهرات الكردية عقب صدور عدد من التصريحات 
 اإلسرائيلية األخيرة الم يدة لهم.
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يع األخيرة وأضاف "هذه ظاهرة جديدة وجديرة باالنتباه، ال سيما وأنها آخذة بالتزايد خالل األساب
 استعدادا إلجراء االستفتاء في إقليم كردستان العراق للحصول على االستقالل الذاتي".

من جهته أعلن الجنرال اإلسرائيلي يائير غوالن نائب رئيس األركان اإلسرائيلي السابق أن حزب 
ألوسط، تجمع العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية، معربا عن أمله بر ية دولة كردية في الشرق ا

 األكراد المنتشرين في إيران والعراق وسوريا وتركيا.
أما وزيرة القضاء اإلسرائيلية آييلت شكيد، القيادية في حزب البيت اليهودي، فاعتبرت أن من 
مصلحة إسرائيل والواليات المتحدة قيام دولة لألكراد في المنطقة، على أن تكون بداية في العراق، 

 تدعم واشنطن هذا األمر. وقد حان الوقت ألن
 18/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 إطالق مسابقة "ميراثنا في القدس" الفنية الدولية: إسطنبول .48

ومقرها مدينة -أطلقت جمعية حماية التراث العثماني في القدس "ميراثنا" : إسطنبول-خليل مبروك
واقع مدينة القدس والحياة  مسابقة دولية لرسم اللوحات والكاريكاتير عن -إسطنبول التركية

 االجتماعية فيها تحت عنوان "ميراثنا في القدس".
وحددت الجمعية التركية عناوين حقوق اإلنسان والحري ة والعدالة والحب والثقافة والسالم مضامين 

 عامة تقدم اللوحات تحت عناوينها.
ما ستقدم مجموعة جوائز أخرى ألف دوالر، ك 11وتبلس قيمة جوائز المسابقة في نسختها األولى نحو 

من قبل جهات عدة مهتمة بالثقافة الفلسطينية، من بينها جائزة جمعية ميراثنا، وجائزة فنان 
الكاريكاتير ناجي العلي والبروفيسور نجم الدين أربكان والسلطان عبد الحميد الثاني وجائزة صالح 

 الدين األيوبي.
رين الثاني المقبل موعدا أخيرا لتسلم مشاركات الفنانين نوفمبر/تش 17وحددت جمعية ميراثنا تاريخ 

والرسامين الراغبين باالشتراك في المسابقة، م كدة أن نتائجها ستعلن في حفل فني خاص يقام 
 ، كما أعلنت أسماء سبعة محكمين.2017بإسطنبول في ديسمبر/كانون األول 

ركة المتعلقة بحقوق الملكية، موضحة أن وأفصحت ميراثنا عن شروط المسابقة الفنية ومعايير المشا
باب االشتراك في المسابقة مفتوح أمام الرسامين المحترفين والهواة، وأن من حق كل متسابق أن 

 يشارك بأكثر من عمل سواء كان يدويا أو رقميا.
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وقال رئيس الجمعية محمد دميرجي إن المسابقة تهدف إلى اطالع الرأي العام العالمي بأسلوب فني 
الفت على مجريات الحياة في القدس، ولفت االنتباه إلى سياسات التضييق المبرمو التي يمارسها 

 االحتالل اإلسرائيلي بحق أكثر من أربعمائة ألف مقدسي يعانون من هذه اإلجراءات.
 18/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"الواليات المتحدة تقيم أول قاعدة عسكرية دائمة لها في  .49

االثنين، قاعدة عسكرية  سمأد ب ا: للمرة األولى في التاريخ، أقامت الواليات المتحدة،  -1تل ابيب 
 ، وهى قاعدة للدفاع الجوي في قلب صحراء النقب.إسرائيلدائمة رسمية في 

، أن أمسوذكرت صحيفتا "يديعوت احرونوت" و"تايمز أوف إسرائيل" في موقعيهما اإللكترونيين، 
وسوف  ل قاعدة مشابيم الجوية اإلسرائيلية القائمة بالفعل غربي بلدتي ديمونة ويروشام.القاعدة داخ

 تم نشره منذ عشر سنوات.  الذيبتشغيل الرادار الكبير  األمريكيينيقوم عشرات الجنود 
تعميق التعاون  فيخر آالقاعدة، وقال إنها تشكل وجها  بإنشاء اإلسرائيليورحب سالح الجو 

التدريب المشترك" الكوبرا جنيفر "  بإجراءشهر شباط القادم  فيالبلدين، وستتوج ذروته  التشغيلي بين
 الذي يجرى كل عامين. 

ويشمل التدريب سيناريو متعدد المسارات تتعرض فيه إسرائيل لهجوم بالصواريخ من عدة اتجاهات 
 في وقت واحد. 

ما متعدد الطبقات من الدفاعات ضد وقد وضعت إسرائيل جنبا إلى جنب مع الواليات المتحدة نظا
كل شيء من الهجمات الصاروخية الموجهة بعيدة المدى من إيران إلى الصواريخ البدائية التي تطلق 

 من لبنان وقطاع غزة.
جدير بالذكر أن الجيشين اإلسرائيلي واألمريكي يجريان مثل هذا التدريب في إسرائيل مرة كل عامين 

 .2001منذ عام
لماضي، وافقت الواليات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية قياسية إلسرائيل خالل وفي العام ا

 مليار دوالر، هي األكبر في التاريخ األمريكي. 38ا السنوات العشر المقبلة تقدر ب
 19/9/2017، األيام، رام هللا

 
 ترامب: اتفاق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ممكن ونؤيده .51

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، يوم اإلثنين، إن هناك إمكانية للتوصل : كاكان واشنطن/ أثير
 ، مشيرا إلى أن إدارته ت يد ذلك.والفلسطينيين اإلسرائيليينإلى اتفاق سالم بين 
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وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
ديد من القضايا، من بينها اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وسيكون نيويورك: "سنناقش الع

 إنجازا رائعا، ونحن ن يده".
وتابع: "أعتقد أن هنالك فرصة جيدة في إمكانية الوصول إليه )االتفاق(، أغلب الناس يقولون ليس 

تحقيقه، وأستطيع أن  هناك فرصة لذلك، لكن إسرائيل ترغب في تحقيقه، والفلسطينيون يرغبون في
 أقول لكم إن إدارة ترامب ترغب في تحققه".

 وشدد ترامب على أن "جميع األطراف تعمل جاهدة، وسنراه )االتفاق( يتحقق".
 18/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 لع على أوضاعهاوفد هندي يزور أريحا ويطّ  .51

ند وقفت تاريخيا مع نضال وآمال شعبنا، قال محافظ أريحا واألغوار ماجد الفتياني "إن اله: أريحا
نحو الحرية، واالستقالل، فهي تدرك مآسي االحتالل، كونها عانت هي األخرى من االستعمار 

 البريطاني".
 -جاء ذلك خالل استقباله في مقر المحافظة بمدينة أريحا، يوم االثنين، وفدا من الملتقي الفلسطيني

لهند، بدعوة من المجلس األعلى للشباب، والرياضة، في الهندي، الذي يضم مجموعة من شباب ا
إطار التبادل الثقافي، وتعزيز العالقات، بحضور المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة الهندية في 

 كومار، ومدير الشباب والرياضة بالمحافظة عبد الحميد عاصي.
روره لوجوده في فلسطين، موضحا أن من جانبه، عب ر كومار نيابة عن الوفد الهندي الشبابي عن س

العالقات بين الشعبين راسخة، ومعربا عن أمله في مزيد من العالقات، والتبادل الثقافي، والتاريخي، 
 وعن رغبته بزيارة فلسطين مرة أخرى.

وقام الوفد بعد ذلك، بزيارة المتحف، الذي يضم مقتنيات الزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات، وزيارة 
تل السلطان، أقدم موقع حضري بالعالم، وقصر الخليفة األموي هشام بن عبد الملك، وكذلك موقع 

 بالعالم.زيارة البحر الميت، أخفض منطقة 
 18/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في غزة را  مدم   مسكنا   42"األونروا": االنتهاء من إعادة إعمار  .52

كلي، مسكنا مدمرا بشكل  42ونروا"، يوم االثنين، االنتهاء من إعادة إعمار أعلنت وكالة "األ: غزة
  وحدة سكنية. 244من أعمال اإلصالحات في  واالنتهاء
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 ".2017جاء ذلك في تقرير الوضع الطارئ، تحت عنوان "نشاطات إعادة اإلعمار في آب/أغسطس 
مليون دوالر كمساعدات  4.9ي وفيما يخص صرف الدفعات النقدية، أن "األونروا" صرفت حوال

دوالرا ألعمال اإلصالحات،  957,861دوالرات إلعادة اإلعمار، و 3,860,810لإليواء. وتضمن مبلس 
 والرات بدل المساعدات النقدية الم قتة بدل اإليجار.د 79,609و

 18/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وار إذا التزمت قطر بتنفيذ المطالب: دول المقاطعة مستعدة للحمصر .53
قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مساء اإلثنين، : األناضول -ربيع أبو زامل  -القاهرة 

 إن الدول األربع المقاطعة لقطر، مستعدة للحوار "إذا التزمت الدوحة بتنفيذ المطالب". 
رية، عقب اجتماع تشاوري لوزراء جاء ذلك في تصريحات صحفية لشكري، نقلتها وسائل إعالم مص

خارجية مصر واإلمارات والبحرين والسعودية، على هامش فعاليات اجتماعات الجمعية العامة لألمم 
وأضاف شكري، أن "الدول األربع ال تتدخل في ش ون أحد، وعلى قطر أال  المتحدة، بنيويورك. 
 تتدخل في ش ونها". 

 ". 13لحل السياسي، إذا التزمت قطر بتنفيذ المطالب الا وأشار إلى أن "الدول األربع مستعدة ل
 19/9/2017، لألنباءوكالة االناضول 

 
 سلطان بن سحيم: من العار أن تكون قطر مطية لألعداء .54

شدد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، على ضرورة أن يكون القطريون يدا واحدة، وعينا يقظة ضد 
جابة األسرة الحاكمة واألعيان في قطر، لدعوة الشيخ عبد  غدر الخائنين، معربا عن أمله في است

بن علي آل ثاني، الجتماع وطني لتصحيح األوضاع، مطالبا في نفس الوقت بسرعة تطهير البالد 
 من الحاقدين.

كلي ثقة في حكمة خادم ": "سكاي نيوز"بيان للشعب القطري، بثته أمس )اإلثنين( فضائية  فيوقال 
ين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة الدول، ومحبتهم المتأصلة لنا، ووقوفهم إلى الحرمين الشريف

جانبنا، لعل   يجعل منا صلة سالم تعيد األمور إلى نصابها، وتصحح كل خطأ، وتطرد كل 
، مبديًا تخوفه من أن يرتبط "الكوابيس التي أشغلت أهلنا وأحالت حياتهم خوفا مستديما وترقبا مريرا

الحكومة القطرية ارتكبت أخطاء فادحة بحق إخوتنا في "لقطري باإلرهاب. ولفت إلى أن اسم ا
 ."الخليو

 19/9/2017، عكاظ، جدة
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 قوارب بحرينية ثالثةقطر تحتجز خفر السواحل البحريني:  .55
قال العميد الركن عالء عبد  سيادي قائد خفر السواحل البحريني، إن السلطات القطرية احتجزت 

بحارًا ليرتفع عدد القوارب البحرية التي  16قوارب بحرينية، على متنها  3يومين الماضيين خالل ال
 بحارًا. 20قاربًا و 15تحتجزها سلطات الدوحة إلى 

وأكد قائد خفر السواحل ضرورة االلتزام باتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وفق ما 
ة بالسالمة البحرية، منوهًا بأن قيادة خفر السواحل تتابع تقضي به المعاهدات الدولية المتعلق

 إجراءاتها الالزمة لإلفراج عن القوارب وبحارتها.
 19/9/2017، الحياة، لندن

 
 هل يفتح حل اللجنة اإلدارية طريق الوحدة؟! .56

 هاني المصري
ومة ، في خطوة مهمة، على حل اللجنة اإلدارية من دون شروط، ودعت حك"حماس"أقدمت حركة 

لى عقد لقاء مع حركة فتح وبقية الفصائل لبحث  الوفاق إلى القيام بمس ولياتها في قطاع غزة، وا 
جراء االنتخابات العامة.  تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتطبيق اتفاق القاهرة، وا 

صحيح أنها خطوة متأخرة، ولكنها "ضربة معلم"، وينطبق عليها قول "أن تأتي متأخًرا خير من أال 
أبًدا". وكنت قد دعوت مثل غيري إلى اإلقدام على هذه الخطوة، ولو من جانب واحد، أو  تأتي

بالتزامن مع إلغاء اإلجراءات العقابية. كما دعت الرئيس و"فتح" إلى إلغاء اإلجراءات العقابية، ولو 
قضية من جانب واحد، ألن التنازل عن المصالح الفردية والفئوية من أجل خدمة الوطن والشعب وال

 ال تضعف من ي قدم عليها، بل تقويه أمام شعبه.
الخبر الجيد يتحقق إذا أقدم الرئيس على إلغاء اإلجراءات العقابية، والدعوة للشروع في حوار شامل 
بالقاهرة يحدد له زمن قصير، يتركز على خطة لتنفيذ اتفاق القاهرة، مع السعي لتطويره، آخذين 

السابقة لتطبيقه، ومع ضرورة أخذ التطورات السياسية الهائلة التي العبر والدروس من فشل الجهود 
حدثت منذ توقيعه حتى ا ن، وانعكاسها على القضية الفلسطينية، بما فيها ملف الوحدة، في 

 الحسبان.
لى ما يمكن أن  أما الخبر السيئ فهو أن تماطل "فتح" قبل االستجابة، انتظاًرا لمعرفة التفاصيل، وا 

لقاء الرئيس بترامب، يوم غد، في نيويورك، أو أن تطلب من الحكومة ممارسة العمل يحدث خالل 
في قطاع غزة، وانتظار سيطرتها الكاملة قبل إلغاء اإلجراءات العقابية، أو قبل الشروع في الحوار 
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لتنفيذ االتفاق، مما سيقابل بتعطيل من "حماس" التي تريد أن تعرف ماذا ستحصل مقابل التخلي عن 
 يطرتها االنفرادية على القطاع.س

تكمن أهمية ما جرى في عودة مصر لتنشيط دورها في ملف المصالحة، ونجاحها في إقناع "حماس" 
بحل اللجنة اإلدارية، األمر الذي من شأنه، في الحد األدنى، استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء 

فرصة أكبر إلحداث تقدم ملموس في هذه  االنقسام التي تجم دت منذ فترة. وفي الحد األقصى، هناك
 الجهود.

ما سبق ال يعني أن الطريق أمام الوحدة باتت سالكة، فالجهود السابقة فشلت حتى قبل تشكيل اللجنة 
اإلدارية، وتطبيق اإلجراءات العقابية، ويمكن أن تفشل مجدًدا إذا لم يتم استخالص الدروس والعبر 

ذا لم تتوفر القناعة واإلرادة بأن العودة إلى ما قبل االنقسام من دون من التجارب السابقة الفاشلة، وا  
توفر ر ية وطنية إلنقاذ القضية وا عادة بناء الحركة الوطنية والتمثيل يعني إمكانية االنقسام مجدًدا، 

 وبأن الوحدة يمكن أن تخدم طرفي االنقسام واألطراف العربية واإلقليمية والدولية، ولو تكتيكًيا.
م درس يجب االستفادة منه ضرورة عدم تكرار القواعد والطرق التي اعتمدت سابًقا، والتي أبرز أه

سماتها تأجيل البت في القضايا األساسية المختلف عليها، مثل: االتفاق على البرنامو السياسي، 
ب وأسس الشراكة، واألمن، وتوحيد الم سسات في السلطة والمنظمة، مقابل التركيز على الجوان

الشكلية واإلجرائية، مثل تشكيل الحكومة من دون االتفاق على برنامجها، وال على أي أسس ومعايير 
يتم إعادة بناء وتوحيد الوزارات واألجهزة األمنية. فا"فتح" تعطي األولوية الستعادة قطاع غزة وانصياع 

ة للحفاظ على سلطتها في "حماس" لبرنامجها وقيادتها للسلطة والمنظمة. أما "حماس" فتعطي األولوي
القطاع ومراكمة إنجازات جديدة. ومن دون تغيير هذين الموقفين بصورة جوهرية ال يمكن إحداث 

 اختراق حقيقي في ملف الوحدة.
لقد أدى إهمال االتفاق على القضايا الجوهرية إلى سقوط حكومة الوحدة الوطنية ب عيد "اتفاق مكة"، 

رجعية أجهزة األمن، وتفجر الخالف مجدًدا بعد تشكيل حكومة خصوًصا على صخرة الخالف على م
الحمد   التي كانت في البداية حكومة وفاق وطني، على الخالف حول اعتماد موظفي "حماس" 
فوًرا، بينما ترى "فتح" بتطبيق االتفاق الذي ينص على تشكيل لجنة إدارية قانونية تتولى بحث وحل 

 زام مسبق بتعيينهم.مسألة الموظفين، من دون الت
ما سبق يدل على أن هناك قضايا عدة ال بد من االتفاق عليها، وتطبيقها كرزمة واحدة هو الطريق 
المضمون إلنجاز الوحدة الحقيقية، بحيث يعرف كل طرف منذ البداية ماذا عليه أن يقدم وعلى ماذا 

التعقيدات والتراكمات واألوضاع سيحصل. أما إعادة تكرار تجربة دعوة الحكومة للعمل فوًرا في ظل 
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الناشئة بعد أكثر من عشر سنوات على وقوع االنقسام من دون تسليحها بالسياسة واألدوات والمعايير 
 الكفيلة بالحلب يعني وضعها في حقل ألغام سرعان ما تنفجر في وجهها.

ماس"، وكيف وعلى سبيل المثال، كيف ستسيطر الحكومة على المعابر والحدود في ظل سيطرة "ح
 ستحكم وزارات وأجهزة أمنية عينت القائمين عليها حكومة "حماس"ل

فال يعقل مطالبة الموظفين المتوقفين عن العمل بقرار من السلطة بالعودة إلى مزاولة عملهم بعد هذا 
بعاد الموظفين العاملين حالًيا، وال دمو تعسفي للطرفين. الحل يكمن في تشكيل  الغياب الطويل، وا 

نة وطنية إدارية قانونية تنظر بكل وضع الهيكل الوظيفي للسلطة في الضفة والقطاع، وا عادة بنائه لج
 على أسس ومعايير تحقق المصالح واألولويات الفلسطينية، وتناسب الواقع والحقائق الجديدة.

طار مثال آخر منظمة التحرير، إذ ينص اتفاق القاهرة على قيام لجنة تفعيل المنظمة بدورها كإ
قيادي م قت إلى حين عقد المجلس الوطني التوحيدي، الذي سيقوم بانتخاب المجلس المركزي 
قرار البرنامو السياسي. فمن جهة، تطالب "حماس" بتفعيل اإلطار القيادي الم قت  واللجنة التنفيذية وا 

تفاق من إلى حين عقد المجلس الوطني التوحيدي، وهذا ما عارضته "فتح" رغم النص عليه في اال
جهة أخرى، إذ طالبت بإنهاء االنقسام أواًل، وخصوًصا إنهاء سيطرة "حماس" على القطاع قبل أن 

 تصبح شريكة في المنظمة، وهذا ينطوي على وجاهة.
مثال ثالث البرنامو السياسي، فمنذ بدء حوارات القاهرة، كان موضوع الخالف على البرنامو 

ت تحقيق الوحدة، خصوًصا في ظل شروط اللجنة الرباعية السياسي من أهم المواضيع التي أعاق
الدولية التي استخدمت لمقاطعة حكومة الوحدة الوطنية، واست خدمت من واشنطن وتل أبيب لعرقلة 

 أي حكومة تشارك فيها "حماس" أو تحظى بتغطيتها.
ن عقدة الخالف صحيح أن هذه العقدة كانت األكبر في البداية، وأصبحت بعد "إعالن الدوحة" أقل م

على الموظفين، خصوًصا إذا صحت األنباء عن رفع الفيتو األميركي اإلسرائيلي عن ملف 
المصالحة، كما صرح موسى أبو مرزوق نقاًل عن أوساط عربية، وكما نقلت مصادر فلسطينية 
سرائيلية عن المبعوث األميركي جيسون غرينبالت )وهذا من الصعب تصديقه، خصوًصا بالنسبة  وا 

 إلسرائيل التي ساهمت في وقوع االنقسام وتسعى جاهدة الستمراره وتعميقه(.
اإلسرائيلي لن يعدو أن يكون أكثر من مناورة ترجع إلى أن  –إن أي تغي ر في الموقف األميركي 

واشنطن وتل أبيب ال تريدان أن يصل الوضع في غزة إلى مرحلة االنفجار الذي سيلقي حممه على 
لجهود األميركية لتحقيق صفقة القرن والحل اإلقليمي، كما تأمل من خالل ذلك في إسرائيل، وعلى ا

فشال سيرها نحو المحور اإليراني السوري وحزب  ، وهذا يتطلب موافقة "حماس"  احتواء "حماس"، وا 
 على العملية السياسية الجاري التحضير إلطالقها أو عدم تعطيلها على األقل.
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على تفعيل المجلس التشريعي مع أن اتفاق القاهرة، وكل المالحق التي  مثال رابع، هناك خالف
ت على عقده بعد خمسة أسابيع على تشكيل الحكومة ولم يطبق هذا البند. ا ن،  أ علنت بعده، نص 
موافقة "فتح" على ذلك أصعب بكثير، ألنها تخشى من أن األغلبية التي تتمتع بها "حماس"، والتي 

مع تيار دحالن الذي له عدد كبير من األعضاء، سيجعل الحكومة القادمة تحت ازدادت بتحالفها 
رحمتها. كما بمقدور هذه األغلبية أن تلغي ما تريد من المراسيم بقانون التي أصدرها الرئيس خالل 
فترة االنقسام. كما تعطي لا"حماس" أفضلية بأن يحل رئيس المجلس التشريعي الذي يمكن أن يكون 

أو يحظى بدعمها محل الرئيس إذا شغر منصبه ألي سبب. وبداًل من ذلك، صرح  من "حماس"
بعض قادة "فتح" إذا كانت االنتخابات ستعقد بعد أشهر عدة، فلماذا اإلصرار على عقد المجلس 

 التشريعيل
على الرغم من أن الصورة بعد هذا العرض تبدو قاتمة وال تبشر بالخير، هذا فيما يتعلق بتوقع 

جوهري، إال أنها ال تكتمل من دون اإلشارة إلى أن تعمق المأزق العام التي تعاني منه  اختراق
السلطتان المتنازعتان اللتان وصلتا إلى طريق مسدود ينذر بانهيارهما لصالح خيارات وحلول 
إسرائيلية وغير فلسطينية، األمر الذي قد يفتح المجال لبعض االنفراجات الجزئية، وهي أفضل من ال 

 شيء، مع أنها ال تضمن عدم االنهيار مجدًدا.
الموافقة على الشراكة هي كلمة السر لتحقيق الوحدة، من دون هيمنة أو تفرد أو إقصاء أو إلحاق، 
وبال احتكار للدين وال الوطنية وال الحقيقة، إذ يأخذ كل طرف حقه أواًل من خالل التوافق الوطني 

د الم سسات، والمبني على معايير موضوعية، ثم ثانًيا االحتكام الذي يركز على إنهاء االنقسام وتوحي
 إلى االنتخابات العامة كتتويو إلنهاء االنقسام.

ذا عقدت ستكرس  أما اعتبار االنتخابات المدخل إلنهاء االنقسام فهي وصفة م كدة لعدم عقدها، وا 
ة انتخابات تقصي أًيا منهما، االنقسام وتحوله إلى انفصال، فلن تسل م ال "فتح" وال "حماس" بخسار 

ولكنها ستكون خطوة نوعية إذا جاءت ضمن اتفاق على المشاركة، وبما يحفظ أدوار مختلف القوى، 
 وبصورة تعكس نتائو االنتخابات بغض النظر عن الفائز والخاسر فيها.

 19/9/2017القدس، القدس، 
 

 حل لجنة حماس اإلدارية بغزة.. األسباب والنتائج .57
و عامرعدنان أب  

سبتمبر/أيلول الجاري على إعالن حركة حماس  17بصورة مفاجئة، استيقظ الفلسطينيون فجر األحد 
التي شكلتها قبل ستة أشهر إلدارة قطاع غزة، وأتى قرار حلها بعد مطالبات  حل اللجنة اإلدارية
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من ترعى مباحثات  فلسطينية متالحقة، لكن الحركة ارتأت االستجابة لمصر زمانًا ومكانًا، باعتبارها
 المصالحة الجارية في القاهرة.

السطور التالية تحاول التعرف على أسباب قرار حماس المفاجئ، وما هي التطورات المحلية 
واإلقليمية التي كان لها الدور فيه، وهل يعني أن المصالحة باتت أقرب من أي وقت مضى، أم أن 

اهرة سيكون كاتفاقات سابقة في صنعاء والدوحة ومكة الشيطان ما زال يكمن في التفاصيل واتفاق الق
 المكرمة وغيرهال

 
 تشكيل اللجنة وحلها

خالل اتفاق الشاطئ  -التي كانت تديرها في غزة-في الوقت الذي تنازلت فيه حماس عن الحكومة 
ن ، تمهيدا الستالم حكومة التوافق الوطني مهامها اإلدارية والسلطوية في القطاعب فإ2014أواسط 

األخيرة تنصلت من ذلك تحت ذرائع شتى، وبقيت تتعامل مع الفلسطينيين فيه على أنهم مواطنون 
من الدرجة العاشرة، بل إنها واصلت تهميش هذه البقعة الجغرافية المسماة غزة، وهي التي تعاني 

 حصارا إسرائيليا طال األخضر واليابس منذ أكثر من عشر سنوات.
فراغ إداري دفع الطاقم الحكومي في الوزارات  -ومة التوافق عن مهامهابعد تخلي حك-نشأ في غزة 

القائمة بغزة )والتابع لحماس بصورة أو بأخرى( إلى مواصلة إدارته لش ون القطاع من خالل وكالء 
حين أعلنت حماس تشكيل  2017الوزارات والمديرين العامين فيها، واستمر الوضع حتى مارس/آذار 

 لتسيير أمور القطاع الذي يعاني إهماال وتهميشا من السلطة الفلسطينية.اللجنة اإلدارية 
ة إلى هذه اللجنة، فهي المسيطرة والمسيرة لش ون  من باب اإلنصافب لم تكن حماس بحاجة ماس 
القطاع قبل اللجنة وبعدها، والسلطة الفلسطينية ذاتها تدرك هذا جيدا وكذلك إسرائيل والمجتمع 

نما وفق خطة حكومية منفصلة عن الدولي، بدليل أن  ش ون غزة لم تكن تسير هكذا خبط عشواء، وا 
 رام   التي لم تعامل القطاع أسوة بالضفة الغربية.

لكن السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس اعتبرت أن تشكيل اللجنة هدية وقعت عليهم من 
وتقدم عباس خطوة أمامية خطيرة  السماء، فاعتبروها "مسمار جحا" الذي يتسبب في ويالت غزة،

 بإعالنه فرض سلة عقوبات على غزة بزعم أن حماس شكلت حكومة موازية في غزة.
وأعلن عباس أن السلطة ليست مستعدة لتمويل هذه اللجنة فقل ص رواتب الموظفين التابعين لها، 

دار التحويالت ووقف تحويل األموال لشراء الوقود لتشغيل محطة الكهرباء، وصوال إلى منع إص
 الطبية من غزة إلى الخارج، مما جعل القطاع أقرب ألن يكون منطقة كوارث إنسانية.
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يمكن القول إن عباس نجح في إلقاء الكرة في ملعب حماس، وتحميلها جزءا من مس ولية المعاناة 
الرجل التي تعيشها غزة، رغم وجود قناعات لدى أوساط واسعة في فتح وحماس وباقي الفصائل بأن 

ال تعنيه غزة بكل ما فيها من قوى سياسية، بل يسقطها من حساباته السياسية واإلدارية ويرى فيها 
 عبئا على مشروعه السياسي.

وقد أدى إعالن عباس صباح مساء أن السبب في كل ما تعانيه غزة هو تشكيل حماس للجنة إلى 
الرجل، كي يتوقف عن ذبح غزة من  جعل كل األنظار تتوجه للحركة بضرورة نزع هذه الذريعة من

 الوريد إلى الوريد.
اعتبرت حماس أن قرار تشكيل اللجنة بات ورقة في يدها، وليس من الحكمة السياسية التفريط فيها 
لعباس بحلها أو تجميدها دون الحصول على ثمن سياسي، وقد وجدته في القاهرة التي دعت إليها 

ول الجاري للتوصل إلى اتفاق مصالحة جديد هو الحادي عشر حركتيا فتح وحماس أوائل سبتمبر/أيل
 .2006منذ عام 

 
 عباس في الزاوية

في أن تتنازل حماس عن لجنتها اإلدارية، وربما  -بنظرته السابقة إلى غزة-ربما لم يرغب عباس 
تمنى أن ت بدي الحركة تعنتًا في موقفها هذا، فيصطاد عدة عصافير بحجر واحد: يبقي حماس في 
صدارة مشهد رفض التنازل للمصلحة الوطنية العليا، ويواصل إعفاء نفسه وسلطته من تحمل أعباء 

 قطاع غزة، ويضيف توتيرا للعالقة القائمة بين حماس ومصر.
لكن حماس فاجأته هذه المرة بحل اللجنة بقدر ما فاجأته بتشكيلها، ولعل سبب مفاجأة عباس 

نما من مصر التي تشهد عالقاته معها المضاعفة هو أن قرار حماس بحل اللج نة لم يأت من غزة وا 
فتورا ال يخفى على أحد، بسبب االحتضان المصري لعدوه اللدود محمد دحالن، وا عالن مصر 

أن األخير هو خيارها في الساحة الفلسطينية، رضي عباس أم  -مع بعض عواصم اإلقليم-عالنية 
 أبى.

ية بعد وساطات وضغوط مصرية لم تعد سرية، في وقت جاء إعالن حماس عن حل اللجنة اإلدار 
لقائه خطابا  سافر فيه عباس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، وا 
سياسيا أمام العالم حول مستقبل مسيرة التسوية مع إسرائيل، مما سي رجئ تنفيذ اتفاق القاهرة إلى ما 

ولكن إلى ذلك الوقت بإمكانه إصدار جملة إشارات ميدانية ت كد رغبته  بعد عودته األسبوع القادم،
 في المصالحة مع حماس، عبر وقف أو تجميد العقوبات السارية على القطاع منذ عدة أشهر.
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يمكن القول إن استجابة حماس للوساطة المصرية بحل اللجنة اإلدارية خطوة في االتجاه الصحيح، 
لة والتسا الت عالقة بدون إجابة، رغم أن خطوة حماس قد تعتبر عربون لكن التحديات ما زالت ماث

محبة للمصريين فقد كان بإمكانها حل اللجنة قبل سفرها للقاهرة، لكنها الرغبة الحثيثة في توثيق 
 العالقة مع أنبوب األوكسجين المصري الذي يتنفس منه الفلسطينيون وخاصة بغزة.

ولو م قتًا وألسباب أمنية تتعلق بضبط -ن تقارب مصر وحماس في المقابل، فإن انزعاج عباس م
زاد جرعة انزعاجه باستجابة األخيرة للقاهرة بحل اللجنة، مما ينقل الكرة  -الوضع األمني في سيناء

 مباشرة إليه لاللتزام بتعهداته بوقف العقوبات ضد غزة.
ربما كانوا يتمنون  -لجنة اإلداريةالذين رحبوا بصدور بيان حماس بحل ال-الالفت أن الفلسطينيين 

قراءة بيان مصري، أو إعالن مشترك لحماس وفتح حول مباحثات القاهرة، وليس بيانا انفراديا من 
حماس، ألن بيانا عليه توقيع الراعي والضامن لهذه المباحثات يعني الكثير في العمل السياسي رغم 

ع جمع وفديا فتح وحماس معا تحت سقف صدور بيان مصري مقتضب، علما بأن القاهرة لم تستط
 واحد، وهما اللذان ال يبعد أحدهما عن ا خر سوى عدة أمتار!

تجعل الفلسطينيين  -2006طوال اتفاقات المصالحة السابقة منذ -الخبرة السابقة لحماس مع عباس 
يث ذكر نصًا متوجسين قلقًا من البند الرابع الوارد في بيان حماس الخاص بحل اللجنة اإلدارية، ح

تنفيذ االتفاق"، وهنا الخطر الشديد من العودة للمربع األول.. ‘ آليات‘"أن حماس ستبحث مع فتح 
 ألن ا ليات تعني التفاصيل، وتلك تعني ظهور شياطين اإلنس ومردة الجان.

ن ما يمكن قوله هو أن االستبشار بخطوة حماس اإليجابية ال يعني أن الفلسطينيين باتوا قاب قوسي
أو أدنى من مصالحة جادة، لكن قرار حماس على األقل ينزع الذرائع الواهية التي تحجو عباس بها 

 لخنق غزة.
 

 دور الفاعل اإلقليمي
صرار مصر على إبقاء وفديا فتح  يبدو صعبا فصل حوارات القاهرة للمصالحة الفلسطينية، وا 

المتالحقة التي تشهدها المنطقة  وحماس أكثر من الفترة الزمنية المخصصة لهماب عن التطورات
المحيطة بفلسطين، سواء تعلقت باألحداث المتسارعة في الملفين السوري واللبناني، أو بالتوتر 
األميركي اإليراني، أو بتفاعالت األزمة الخليجية، أو بظهور أزمة استفتاء كردستان والتبعات 

 اإلقليمية المتوقعة له.
اح جهودها في مصالحة فتح وحماس في وقت يعتزم فيه عباس وفي الوقت ذاته، أعلنت مصر نج

اللقاء مع دونالد ترمب بعد أيام قليلة، وهو ما قد يصع ب عليه أن يجتمع به وهو يصالح حماس التي 
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يصفها ترمب بالمنظمة اإلرهابية، ولئن كان تخوف عباس هذا مفهوم سياسيا فإن توقيت إبرام 
أن مصر تعتبر عر ابة السياسة األميركية واإلسرائيلية في  المصالحة يستحق التوقف، ال سيما

 المنطقة.
بأن تبدي حذرا أكثر من رفع الفيتو  -وال أظن ذلك غائبًا عنها-حماس من جهتها تبدو مطالبة 

األميركي اإلسرائيلي عن مصالحتها مع فتح، خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار تجارب سابقة أخذت 
ن غرة بتلقيها ضربات عسكرية قاسية من إسرائيل، في وقت يبدو لها فيه أنها فيها الحركة على حي

 حصلت على غطاء عربي ولو م قتًا، لكن الم من ال يلدغ من جحر مرتين وثالثا!
الالفت في سطور التحليل هذه أنها تزامنت مع معلومات لقادة في حماس تحدثت عن أن أميركا 

م يستحق التوقف ويطرح أسئلة: لماذا تسعى مصر ا ن إلبرام رفعت الفيتو عن المصالحة، وهذا كال
هذه المصالحةل وهل هناك طبخة في المنطقة يعد  لها القوم ويراد منها تسكين الملف الفلسطينيل 
وهل أقنع المصريون حماس وفتح بضرورة أن يخفضوا ر وسهم لمرور العاصفة المفترضة أو يكونوا 

 جزءا من الصفقة المتوقعةل
ه أسئلة برسم اإلجابة، لكن الشواهد ت كد أن الملف الفلسطيني لم يعد في صدارة دوائر صنع هذ

القرار اإلقليمي والدولي في ظل تزاحم الملفات األكثر سخونة، مما يظهر مصر كما لو كانت مكلفة 
ذي من عواصم وازنة بالقيام بهذا الدور إلحداث تقارب مع حماس، وهي التي تعلم حجم العداء ال

قليمية ودولية،  -كما يبدو-ساد بينهما، لكنها غضت الطرف م قتًا  لتحقيق أهداف وأغراض محلية وا 
 تالقت مصالحها جميعًا في آن واحد، أو هكذا يبدو للرائي عن قرب.

 18/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 إلى حماس: ال تتركوا فرجة للدول .58
 عبد الستار قاسم

بينة أنكم ال تسمعون نصيحة، لكن واجبي في حماية المقاومة يدفعني إلى أكتب هذا المقال وأنا على 
 الكتابة.

أنتم تنشطون ا ن، ودول عدة تحاول االتصال بكم والتأثير عليكم، ومنها من يعدكم بالحلق والخير 
ن تم  الوفير. ال ت هلوا آذاناكم لسماعهم. حماس وغزة ليستا مسرحا للتنافس بين دول المنطقة، وا 

سماح لهذه الدول للتالعب والتخاصم فإن الخاسر األول ستكون المقاومة الفلسطينية. أنتم حركة ال
مقاومة، والعالقات مع مختلف الدول يجب أن تكون محكومة بهذه الحقيقة. هدفكم تحرير الوطن إن 

رجة متأخرة. شاء  ، وحلفا كم هم فقط من يعينكم على تحقيقه. أما المال والطعام فهدفان يأتيان بد
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رفع الضرر عن أهل غزة مهم جدا وعلينا العمل على تحقيقه، لكن ليس على حساب المقاومة. وأنتم 
تعلمون أنه ما دام في غزة من يقاوم من أجل التحرير فإن الحصار لن ي رفع، وكل الدول التي قد 

تي ت دي إلى رفعه. يمكن تأملون فيها الخير غير قادرة على رفعه وال تجر  على القيام بالنشاطات ال
 لهذه الدول أن تمدكم بالطحين واألسبيرين، لكنها أجبن من أن تبعث لكم رصاصة.

دخول الدول إلى قطاع غزة سيحول القطاع إلى ميدان منافسات واستقطابات وتحسسات وربما 
خصومات ومواجهات. سبق أن أدخلت منظمة التحرير الدول في صفوفها، وكان رئيسها يحتفظ 

الخ. والنتيجة كانت  جانبه بعميل ألمريكا وآخر للكيان الصهيوني، ولألردن والعراق ومصر وليبيا،ب
 الخراب والدمار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

المعنى، ال نتقرب من مصر إال إذا وثقنا أن هدفها ليس محاربة قطر وتركيا، ونصادق إيران إذا 
أهدافها، وال نتقارب مع اإلمارات لتضمنا إلى قائمة المذهبيين وثقنا أن محاربة السعودية ليس من 

الطائفيين، وال نلجأ لإلسالم إال إذا كان إسالما إلهيا وليس طائفيا. وال نتعامل مع دحالن إذا كان 
 يحمل برامو لدول معينة. وفي النهاية، نجوع وال نتحول إلى أدوات لآلخرين.

ة لهذا الطرف أو ذاك، وكنتم والشعب الفلسطيني من سبق أن أدخلتم أنفسكم بمواقف منحاز 
سالمية تفتحون معها خطوطا وهي تشكل خطرا عليكم  الخاسرين. ال تكرروا التجربة. بلدان عربية وا 
وعلى مجمل الشعب الفلسطيني. قد تسمعون كالما معسوال من هذه الجهة أو تلك، لكن الواقع على 

 تلف الجهات. الحذر ثم الحذر.مخ ةاألرض هو البوصلة الحقيقية لسياس
 18/9/2017، رأي اليوم، لندن

 
 هل شارفت المقاومة في فلسطين على نهايتها؟ .59

 تشيك برايلخ
فلسطينيان بارزان حسين ا غا واحمد سميح الخالدي مقاال ممتعا، كنوع من  أكاديميانم خرا نشر 

طينية قد اقتربت. أقوال االثنين، الئحة اتهام ذاتية شديدة، يدعي أن نهاية الحركة الوطنية الفلس
واللذين عمال في الماضي كمستشارين لياسر عرفات ومحمود عباس، تعبر عن حالة نفسية ورأي 

كيف "مقاال بعنوان  "النيوزويك"من ذلك نشرت  أسبوعينعام مهم يسود لدى الفلسطينيين. قبل 
 شابهة لتلك التي يطرحونها.. تبريراته م"في الحرب وهزمت الحلم الفلسطيني إسرائيلانتصرت 

قادتا إلى فقدان الحركة  "الكفاح المسلح"يدعي ا غا والخالدي أن غياب عرفات ومعارضة عباس في 
الوطنية الفلسطينية لاليديولوجيا التي استندت عليها. وفقدت حقها في الوجود. لقد كان للفلسطينيين 

لها أهمية عملية. منظمة التحرير لم تنجح في ، ولكنها لم يكن إسرائيلفي نضالهم ضد  إنجازاتحقا 
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التحول إلى حزب سلطة حقيقي، وقد كف عبر السنين عن التمثيل الحقيقي للفلسطينيين وحتى من 
 للشعب الفلسطيني. "ممثل شرعي ووحيد"تفقد مكانتها كا أنالممكن 

قيت مقيدة داخل جلبت القليل جدا من التحرير، وب… حركة التحرير الفلسطينية أن"النتيجة هي 
. ذروة الحركة الفلسطينية كما يقول ا غا والخالدي، كانت في "عملية سياسية لم تعط أي نتائو

على بداية الهبوط، وباختصار على الفلسطينيين التكيف  أيضا، ولكن هذه كانت داللة أوسلواتفاقات 
 مع واقع إقليمي وعالمي أكثر راحة بالنسبة لهم.

ها لالضمحالل السياسي عديدة: غياب جيل يواصل الطريق لزعماء ذوي التي يعددون األسباب
مستوى عالن ويحظون بمكانة لدى الجمهور وقادرين على صنع السالم، فقدان الثقة بالمفاوضات مع 
إسرائيل، التصلب في المواقف اإلسرائيلية، فشل المبادرات الدبلوماسية الفلسطينية، تدهور مكانة 

، معارضته المستمرة الستخدام العنف، التنسيق "العقيمة"في المفاوضات  عباس بسبب استمراره
 ، تحول سلطته إلى سلطة فردية.األمني

ولكن ا غا والخالدي ال يتطرقان لمس ولية عرفات وعباس في إفشال مبادرات السالم الدراماتيكية 
مقاربة الكل او ال شيء ا وهي اليهود باراك وبيل كلينتون وايهود اولمرت. كما أنهما ال يعترفان بان 

الصراع، كانت ضدهم ا أي ان الفلسطينيين نفسهم  أيامللفلسطينيين منذ بداية  األساسيةالمقاربة 
يتحملون باألساس وزر تدهور حركتهم القومية وفقدان الفرصة إلقامة دولة. هنالك كما يبدو حدودا 

 لما يمكن قوله علنا.
السنة السبعين الستقاللنا، وبعد أكثر من مئة سنة من الصراع نفرح. في  أنظاهريا، كان علينا 

ذا، "انتصرنا"المرير،  يصرخ فرحا  أنلم يغرق رئيس الحكومة قبل ذلك في بحر الفساد، يستطيع  وا 
فترة  وأثناءطوال طريقه نحو صندوق االنتخابات. شعار االنتخابات واضح: ه زم الفلسطينيون ا 

 واليتي.
فهوم، أكثر قسوة. مصير الحركة الوطنية اليهودية مرتبط بحبلها السري بمستقبل الحقيقة، كما هو م

سيبقينا بالرغم عنا مع حل دولة  "االنتصار"الحركة الوطنية الفلسطينية. إذا ه زم الفلسطينيون حقا، 
 يمكن التاريخ أنواحدة، ثنائية القومية، سنعرض للخطر مستقبل المشروع الصهيوني. انه من النادر 

لر ية ملخص للحلقات القادمة، ولكن الواقع الثنائي القومية تحول منذ فترة من كابوس مستقبلي 
من  األمنممكن إلى واقع مرير، مع اإلرهاب الذي أصبح جزءًا من حياتنا ا والخوف الدائم لجهاز 
أصبحنا اندالع موجة عنف جديدة ا ومع التوجهات الديمغرافية ومع العنف في الخطاب الجماهيري، 

في  40من  أكثرنتحدث ليس عن أي مستقبل بعيد وغامض، نتاج خيال يساريين انهزاميين ا  –اليوم 
المئة من سكان إسرائيل والضفة معا ليسوا يهودا. الحركة الصهيونية لم تعرف يوما بالضبط مفهوم 
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المئة من سكانها  في 60، بالتأكيد ليس بنسب، ولكن دولة أقل من "الدولة القومية للشعب اليهودي"
 هم يهود، لن تظل كذلك لفترة طويلة. لوال االنفصال عن غزة لكنا نتحدث من فترة عن أغلبية عربية.
بالرغم من تطرق وزيادة قوة اليمين، فان االستطالعات تظهر ان معظم الشعب يعارض بشدة حل 

ري من الشأن الفلسطيني دولة واحدة ثنائية القومية. بناء على ذلك، يجب تحويل الخطاب الجماهي
المشروع الصهيوني، والذي سيتركز في الحفاظ على حل الدولتين، إلى  إنقاذإلى النضال من أجل 

حين تخلق الظروف المناسبة لتطبيقه. إن احتماالت التوصل إلى اتفاق دائم في السنوات القريبة 
خطوات التي يمكن اتخاذها قليلة جدا، بغض النظر عن مواقف إسرائيل ولكن هنالك العديد من ال

منطقة  إيجادمن منطقة ج إلى المس ولية الفلسطينية، هكذا يتم  أخرىاليوم، ومن ضمنها نقل مناطق 
حكم ذاتي حقيقي، خطوات لبناء الثقة والمجتمع الفلسطيني، مثل منح تصاريح بناء في قلقيلية 

حوافز للمستوطنين للبدء في وأماكن أخرى، وفوق كل ذلك ا وقف االستيطان خارج الكتل ومنح 
 ."العودة إلى البيت"

، ستقوم بطرح أخرىاليمين المتطرف في الحكومة يمنع كل ذلك اليوم، ولكن ستكون لدينا حكومات 
مبادرات سالم اختراقية. الظروف تزداد صعوبة مع مرور السنين، ولكن البديل هو دولة ثنائية 

، وفي المستقبل القريب األمرنأمل انه في نهاية  أنيمكن  القومية ونهاية الحركة الوطنية اليهودية.
ستنتصر الظروف والعقل السوي على المسيحانية. اإلعالن عن موت الحركة الوطنية الفلسطينية ما 

يكون األمر كذلك، وهذا من مصلحتنا. على كل األحوال من  أنزال مبكرا. علينا أن نأمل جدا 
للبجع  األخيرى الجنائزية الفلسطينية إلى اللحن الحزين تتحول الموسيق أالالضروري تأمين 

 الصهيوني.
 18/9/2017، هآرتس
 19/9/2017، القدس العربي، لندن
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