
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 تزال تقف حائاًل أمام تحقيق السالم الدائم والعادل ما "إسرائيل"أمير قطر: 
 وعزل حماسالسلطة  إلىالقطاع  بإعادةجرينبالت: حان الوقت إلنهاء معاناة سكان غزة 

 "حريصون على أمن المواطن اإلسرائيلي والفلسطيني"سي: السي
  التفاؤل بنجاح المصالحة نسبة  %31عباس و استقالةيؤيدون  %67: استطالع

 بين حماس وسورية وطهران تدعم مهتم بمصالحةحزب هللا اللبناني ": ي اليوم"رأ

 وهائالً  ضخماً  هنية: بذلنا جهداً 
 للتخفيف عن أهلنا بغزة

 

 4... ص 

 

 4408 20/9/2017 األربعاء



 
 
 
 

 

 2 ص             4408 العدد:             9/20/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 7 غزة قطاعلتسلم مسؤولياتها في تؤكد استعدادها  الفلسطينيةالحكومة   2.
 7 اشتية: المصالحة ضرورة وطنية ومطلب رئيسي لمواجهة االستحقاقات المقبلة  3.
 8 مباسيكون أكثر وضوحًا بعد لقاء تر  الرئاسة الفلسطينية: موقف عباس  4.
 8 ترامب اليوم بروتوكولي وال توقع لجديد في عملية السالم -لقاء عباس  :واصل أبو يوسف  5.
 8 مشترككي أمري - يعّطل صدور بيان فلسطيني "حّل الدولتينلـ"عدم اإلشارة ": القدسلـ"مصادر   6.
 9 يجتمع مع األمين العام لألمم المتحدة عباس  7.
 9 عشراوي: االعتراف بفلسطين قضية مبدأ وحقّ   8.
 10 األقصىجد المسحقًا لليهود في  ينشئ: تصعيد االقتحامات لن "الخارجية الفلسطينية"  9.

 
  المقاومة:

 10  يبحث التطورات الفلسطينيةو  يصل موسكو وفد حماس  10.

 11  أبو مرزوق خالل مؤتمر صحفي بموسكو: أمامنا فرصة تاريخية لتجاوز الخالفات  11.

 11 راغ حكومي بعد حل اللجنة اإلداريةت غزة تشهد حالة فا: وزار حماس  12.

 12 للذهاب لغزة اً حكومة الحمد هللا مدعوة فور  بدران:  13.

 12 اشتية: المتغيرات بالمنطقة تدفع إلتمام المصالحة الفلسطينية  14.

 12 وع من استالم حكومة الحمد هللا مسؤولياتهازكي: سنلتقي بحماس بعد أسبعباس   15.

 13 : حل اللجنة اإلدارية إيجابي والكرة في ملعب عباس"الشعبية"  16.

 14 : القاعدة األمريكية في النقب عدوان وتهديد خطير للمنطقة"الجهاد"  17.

 14 يكشف عن اعتقال خلية في القدس بزعم تخطيطها لهجمات اكالشاب  18.

 15 دعو لوقف االعتقاالت السياسية بالضفة لتوفير األجواء اإليجابية للمصالحةت حماس  19.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 15 ط: "إسرائيل" ملتزمة بتحقيق السالم مع العربنتنياهو يتعهد بالتصدي للتمدد اإليراني بالشرق األوس  20.
 16  الطائرة فوق الجوالن.. ليبرمان: الجيش اإلسرائيلي جاهز لمواجهة أي طارئ  إسقاطبعد   21.
 16 ارة األقصىالمدعي العام اإلسرائيلي: هناك توجه لتحديد مواعيد إضافية ألعضاء الكنيست لزي  22.
 17 وزارة حماية البيئة: إفراغ خزان األمونيا في حيفا بالكامل  23.
 17  ُتحاكي ُمهاجمة طائرة بدون طّيار منّصة غاز بالبحر "واال": سالح البحرّية أجرى ُمناورة  24.
 17 عيبًا في جدرانه 1,537وجود من رغم بالديمونة النووي مستمر بالعمل "إسرائيل": مفاعل   25.

 
  :األرض، الشعب

 18 آالف الطلبة بالقدس مهددون بضياع عامهم الدراسي  26.

 19 هللا رام غرب شمال ريمااالحتالل يعتقل زوجة وطفلة أسير من بيت   27.

 19 االحتالل ينصب أبراجًا للمراقبة في "باب العامود"  28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4408 العدد:             9/20/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 19 األقصى والمصلى المروانيالمسجد مستوطنون وموظف آثار يقتحمون   29.

 20   التفاؤل بنجاح المصالحة نسبة  %31عباس و استقالةيؤيدون  %67: استطالع  30.

 22 قاصرات 10أسيرة في سجون االحتالل بينهن  58 :هيئة شؤون األسرى   31.

 23 لسطيني خالل الشهور الثالثة الماضيةف 1,800اعتقلت  "إسرائيل"مركز األسرى للدراسات:   32.

 23 التجاري بسبب عطلة األعياد اليهوديةسلطات االحتالل تغلق معبر غزة   33.

 23 "مجلس علماء فلسطين في لبنان" ُيحرم التطبيع مع "إسرائيل"  34.

 24 اليهود القتلة ويسجن الفلسطينيين أصحاب الحق يكافئالقضاء اإلسرائيلي   35.

 24 قانون الجرائم اإللكترونية ينبغي إلغاء :سطيني لحقوق اإلنسانالمركز الفل  36.

 24 آليات إسرائيلية تهدم منشأة تجارية فلسطينية شمالي القدس المحتلة  37.

 25 أسير فلسطيني كفيف يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام في سجون االحتالل  38.

 25 في منطقة النقب "منزله "ذاتياً على هدم  فلسطينياً االحتالل ُيجبر   39.
 

  : مصر
 26 "حريصون على أمن المواطن اإلسرائيلي والفلسطيني"السيسي:   40.
 26 "حماس"مع إحالة نجل خيرت الشاطر لالستئناف بتهمة التخابر : القاهرة  41.

 
  األردن: 

 27 يدعو إلعادة إطالق عملية السالم على أساس حل الدولتين عبد هللا الثاني  42.

 27 توقعان مذكرة تفاهم "الضمان االجتماعي األردنية والفلسطينية"  43.
 

  لبنان: 
 27 بين حماس وسورية وطهران تدعم مهتم بمصالحةحزب هللا اللبناني ": ي اليوم"رأ  44.
 28 عين الحلوة تحت مجهر الجيش اللبنانيمخيم   45.
 28 الفلسطيني: مصالحة "فتح" و"حماس" تخدم القضية -رئيس لجنة الحوار اللبناني   46.
 29 تقييمات متفاوتة للمناورة العسكرية اإلسرائيلية وسيناريوهات مختلفة لحرب لبنان الثالثة  47.

 
  عربي، إسالمي:

 31 تزال تقف حائاًل أمام تحقيق السالم الدائم والعادل ما "إسرائيل"أمير قطر:   48.

 31 لعضوية مجلس األمن "إسرائيل"حباط ترشح أبو الغيط وعباس يبحثان إ  49.

 31 حول مدينة الخليل والبلدة القديمة جديداً  الجامعة العربية تتبنى قراراً   50.
 

  دولي:
 32 بوغدانوف: موافقة حماس على حل اللجنة اإلدارية خطوة هامة في مسار المصالحة  51.
 33 يزال السالم أحد أولويات الرئيس ترامب مامسؤول أمريكي لـ"األيام":   52.



 
 
 
 

 

 4 ص             4408 العدد:             9/20/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 33 وعزل حماسالسلطة  إلىالقطاع  بإعادةجرينبالت: حان الوقت إلنهاء معاناة سكان غزة   53.

 34 "أنصار هللا" عام أمين ويلتقيلمية ومية امخيم مدير عام األونروا في لبنان يتفّقد   54.

 35 إلرسال مراقبين لمتابعة محاكمة الشيخ رائد صالحدوليين دعوة ممثلين   55.

 35 "إسرائيلـ"حملة تضامن بفرنسا مع مقدسي معتقل ب  56.
 

  : تطورات األزمة القطرية
 36 ترامب ألمير قطر: األزمة الخليجية ستحل بوقت سريع للغاية  57.
 37 .. مستعدون للحوارأمير قطر: دول الحصار تحاول زعزعة استقرار دولة ذات سيادة  58.
 38 السيسي يطالب قطر بالتزام المصالح العربية  59.

 
  : مختارات

 39 مدرعة وآلية ألكراد سورية 120ترسل  الواليات المتحدة  60.
 

  حوارات ومقاالت:
 40 عدنان أبو عامر... بتغيير وظيفتها "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تهدد   61.
 43 ماجد أبو دياك.. .عباس والمصالحة المحتملة.. استحقاقات ثقيلة!  62.
 46 نبيل السهلي... أهداف إسرائيلية معلنة لتغييب "أونروا"  63.
 47 يوحاي عوفر... ال تسعى إلى "الحسم" في مواجهة "حماس" و"حزب هللا" "سرائيل"إ  64.

 
 50 :كاريكاتير

*** 
 

 للتخفيف عن أهلنا بغزة وهائالً  ضخماً  ذلنا جهداً هنية: ب .1
أكدددد ر ددديت اللسيددد  السياحدددي لمرعددده حلددداا ححدددلاعيل هديددده أن المرعددده بددد ل  جهددددا  ددد لا  هدددا   
 تمرعدد  فددي عددل اتتماهددا  مددف أجددل الي  يددغ عددف أهلدددا فددي حدد ف عبددر بوا دده الل ددالمه  فيوجهدد  

أجدل أن ت ديث رةدرف فدي هد ا المددار  عسدر  لل ر،  تمرع   اتماها  فلسطيديه داخليه  خارجيه مف
 حلقا  الم ار.

 قدداه هديدده خدد ه مدديتلر هددم ي عقدددر أمددار معبددر رفددث البددري فددور عودتدد  حلدد  قطددا  حدد ف  عددد   ددارف 
 لل ر احيلر  عدف أيار حن   ارف  فد المرعه لل ر عان    ارف موفقه  مهله  ذا  نيا ج عبيرف.

ف لقيدددادف المرعددده اللدي بددده لل دددر  فهدددي الد لددده العربيددده اليبيدددرف  تدددا ل سلددديت حر بدددا  أن تيدددون أ ه   دددار 
 الوا نه ذا  رقل عربي  إقليلي  هاحبه ارتباط تار  ي مل فلسطيف  قطا  ح فس.
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 بدديف هديدده أن ال  ددارف جدداء  لزددر رف تع  دد   تعليددل الع قدده بدديف الاددع  ال لسددطيدي علومددا   حرعدده 
عربيدده  احياددعار أهليدده ححيدداء الددد ر الل ددري حلدداا علدد   جدد  ال  ددوم  بدديف جلهور دده م ددر ال

 ممددا في مل ا  الاع  ال لسطيدي  لا في ذلك الل المه ال لسطيديه.
 

 خمسة ملفات
 ذعر هديه أن   ارف  فد حلاا تدا ل  حل  جان  ملغ الل المه خلسه مل ا  أخدر  ر يسده، أ لهدا 

 ل لسطيديه  اللدطقه.الللغ السياحي  احيعراض تطورا  األ  ا  السياحيه للقزيه ا
 قدداه حن الوفددد احدديعرض اليطددورا  السياحدديه اليددي تلددر بهددا القزدديه  اللدطقدده،  عددان هددداك احياددعار 
لل طورف اليدي تمديب  القزديه ال لسدطيديه، مبيددا  أند  جدر  اليىكيدد علد  أن قزديه فلسدطيف لهدا حقدو  

  رواب ،  أن المرعه حيظل ميلسسه به ر الثواب .
مرعه  مث الع قا  الثدا يه بيف حرعه حلاا  جلهور ه م ر العربيده، ميعددا  أن  أ  ث أن  فد ال

مدل م در  تقو يهدا  تدلييهدا فدي  احديراتيميهحلاا  في أماكف تواجدها عافده تيبدد  قدرار بدداء ع قده 
 بدديف أن تطددور الع قددا  الثدا يدده يدطلددل مددف رس دده حرعدده حلدداا  ددىن العلددل العربددي  كددل اللمددات .

اليي تيلسك بها، ميعدا  أن المرعه معديه  اتن ياح عل  عدل  اتحيراتيميهياسل الما ده   اإلح مي
  األشقاء في الد ه العربيه  اإلح ميه  في مقدميها م ر.

  للع قا  بيف حرعه حلاا  جلهور ه م ر العربيه. احيراتيميه شدد أن ه ر ال  ارف   ع  أحسا 
الثالث ي يص  الللغ األمددي سحيدث تدس احديعراض لع  دا   في ذا  السيا  أ  ث هديه أن الللغ

األمديدده خاهدده اللدددادل المد ديدده  معبددر رفددث،  أكدددنا أندددا حر  ددون علدد  األمددف القددومي الل ددري 
  احيقرار م ر  عافييها ألن قوف م ر قوف للعرب  فلسطيفس.

هدا عدان مطر حدا  بيف أن ملدغ حد ف اللماهدرف مدد  أكثدر مدف عادر حددوا   األ مدا  اليدي تع دغ ب
علدد  الطا لدده،  قيددادف حلدداا أ لدد  هدد ا اللو ددو  اهيلامددا عبيددرا، مبيدددا  أن أ  ددا  حدد ف نوقادد   سددل 

  تا ل سآمل أن ييرت  عل  ه ا نيا ج ُتقدر ما يسيمق  أهل ح ف مف عرامهس. ت اهيلها  حيثييها.
ا  ميواهدله،  مدا يمدري  أكد هديه أن الوفدد تددا ه فدي لقاءاتد  مدا ييعدرض لد  أهدل القددا مدف انيهاكد

 فيها مف حياحيا  ههيونيه،  مو و  المدار  المواج   مما ت  اتحي راد  الز ه الةربيه.
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 6 ص             4408 العدد:             9/20/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 المصالحة
 قاه هديه  جددنا اهيلامدا  رعايده ملمومده مدف قبدل حخوانددا فدي م در فدي مو دو  الل دالمه  إنهداء 

سطيديه تسديوج  مدف اليبدار ات داذ قدرارا  اتنقسار، مبيدا  أن حلاا بدأ  عل  قاعدف أن القزيه ال ل
 قو ه  جر ئه.

 تددا ل سنمددف مددف جانبدددا ات دد نا القددرار ال ددميث  السددليس  المددريء  بددد ن أي مقايزددا  حدديف أهدددرنا 
فددي قطددا  حدد ف،  تلسدديف حسومدده اليوافددل مددف  اإلدار ددهبيددان المرعدده مددف القدداهرف  أعلدددا فيدد  حددل اللمددده 

 ملارحه د رها في ح فس.
ه أن حلاا ات    قرارها  مل اللمده اإلدار ه ليي تدظغ الطا له  تلهد الطر ل أنها ذاهبه  أكد هدي

 للل المه  سل جديه  ع  له، مبيدا  أن اللمده لس تعد تلارا عللها عل  األرض.
 شدد عل  احيعداد حلاا احيقباه حسومه اليوافل للدخوه حل  ح ف  القيار  لهامها، علا أكد جهو  ده 

 لعودف  عد أيار للقاهرف تحيئداف الموار بيف فيث  حلاا  هوت حل  حوار فلسطيدي شامل.المرعه ل
 أ  ددث هديدده أن دعددوف حلدداا للل ددالمه لدديت أمامهددا تليددي  ت عراقيددل،  حلدداا هددي أكثددر حهددرارا 

  تلسسا  إنماح ه ر ال طوا   ال  مه المديدف اليي بدأتها.
د مد  مدف أجدل تمقيدل الل دالمه، قدا   : نديظدر ال طدوف  شدد عل  جهو  ه المرعه لل هاب حل  أ ع

مددف حخواندددا فددي رار ج  دداللميء حلدد  حدد ف عقدد  قددرار حددل اللمددده اإلدار دده،  شددعبدا فددي حدد ف  انيظددار 
 حلةاء عباا حجراءات  العقابيه.

 
 وحدة الحركة

  جدر  أ ه لقداء  شسر هديه م ر عل  احيزافيها لوفد المرعه عل  مدار تسعه أيار، ماديرا  حلد  أند
يملل قيادف المرعه مف مدادقها الث ث في القاهرف  تسد  لها البمث في العديد مف اللل ا   القزايا 

 عل  هعيد قيادي  احد.
 ل دددد  حلدددد  أن هدددد ر اتجيلاعددددا  أكددددد   لددددا ت يددددد  ممددددات للاددددك أن حرعدددده حلدددداا موحدددددف قو دددده 

ل األمدددداكف موحدددددف علدددد  السياحددددا   ميلاحددددسه  أنهددددا مددددف خدددد ه قيادتهددددا  أعزدددداء اللسيدددد  فددددي عدددد
  اتحيراتيميا   عل  الييييسا .

 أ دداف: المرعدده حذا تاددارف علدد  الدد عر  الث ردديف تنط قيهددا هددي أكثددر قددوف   حدددف  تلسددسا  مقددو  
شددعبدا ال لسددطيدي،  أكثددر قدددرف علدد  اليعامددل مددل الليةيددرا   احددييعاب الليةيددرا  السياحدديه اليددي تلددر 

  اعبدا ال لسطيدي.
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ا ل: حلاا تيربل عل  عرش اللقا مه  موحدف  سل أدرها القياديه  الليحسداتيه فدي عدل مسديو اتها  ت
  في عل نقطه   لسطيف.

 19/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 غزة لتسلم مسؤولياتها في قطاعتؤكد استعدادها  الفلسطينيةالحكومة  .2
ــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا ناددر   ــة األنب  مملددت الددو راء ، أنرار ج، مددف 19/9/2017 ،وكال

فددي رار ج بر احدده رامددي  19/9/2017 خدد ه جلسددي  األحددبوعيه اليددي عقدددها الث ردداء ،أكددد ال لسددطيدي
الملدددد ج، دعلددد  اليامددددل للدددر يت مملددددود عبددداا فدددي مسدددداعي   جهدددودر  ماددددارعي  فدددي اجيلاعددددا  

احديعداد اللملدت سأكدد علدا  ا  مسداء األربعداء.الملعيه العامه لعمس الليمددف اليدي حديلقي خ لهدا خطا د
المسومدده ليسددلس مسددي لياتها فددي قطددا  حدد ف،  أن لددديها ال طددب المدداه ف  ال طددوا  العلليدده ليسددلس عافدده 
مداحي المياف في قطا  ح ف،  بلا يلسدها مف القيار بواجباتها تمار أهلدا في قطا  ح ف  الي  يغ مدف 

 .سمددف عاددر حدددوا  أكثددر ددارها الل ددر ض علدد  قطددا  حدد ف مددد  برفددل ح ححددرا يلمعاندداتهس، مطالبددا 
 أعددرب اللملددت عددف شددسرر  تقددديرر للمهددود الل ددر ه الهادفدده حلدد  حنهدداء اتنقسددار  تمقيددل الل ددالمه 

 اللمده اإلدار ه في قطا  ح ف، خطوف في اتتمار ال ميث. حع ن حلاا عف حل   الودديه، معيبرا  
لددسالميافس  واقدال ال لسدطيديه فدي المسومده أن أعزداء ،رار ج، مدف 20/9/2017 ،الحياة، لندن أ اف  

لمظدددده ليسددددلس هدددد حيا    اراتهددددس  أيحدددد ف فددددي  حلدددد بلةهددددس اتحدددديعداد لليوجدددد  أحن رامددددي الملددددد ج 
  ميحساتهس المسوميه.  دال    راءر اليملي بدساتيمابيه العاليهس تمار اليطورا  المار ه في ح ف.

 
 ضرورة وطنية ومطلب رئيسي لمواجهة االستحقاقات المقبلة اشتية: المصالحة .3

قدداه عزددو اللمددده اللرع  دده لمرعدده فدديث مملددد اشددييه حن ال طددوف الياليدده علدد  در ددل تمقيددل  :رار ج
حلددداا اللمدددده اإلدار ددده فدددي حددد ف، يمددد  أن تيدددون  للارحددده المسومددده  الل دددالمه الودديددده  عدددد حدددل  

أن الل ددالمه  ددر رف  ر يت بيسددلس حدارف معبددر رفددث. ميعدددا  هدد حياتها فددي حدد ف،  أن يقددور حددرا الدد
خدد ه لقدداءا  مي رقدده جلعيدد   القد ددليف الهولددددي  اليا دداني  ، أ  ددث اشددييه  دديدده يمدد  حنماحهددا.

 عدد لك أعزدداء مددف البرللددان األ ر بددي، أن م ددر حدديقور بدددعوف ال  ددا ل  عددد تددولي حسومدده الوفددا  
م رجا  ات دا  الل دالمه.  فدي حزدون ذلدك حدييون هدداك  مسي لياتها في ح ف، حل  اجيلا  لدقاش

 اجيلاعا  بيف  فدي فيث  حلاا ل ت ا  عل  اللل ا  العالقه.
، مدف أجدل تع  د  البيد  2017حدده  أكد اشييه أن ذلك حييبل  عقد جلسه لللملت الدوددي قبدل نهايده 

 أ اف أن جهود حتلدار  .الداخلي ال لسطيدي،  تمديد شرعيه اللدظله،   خ در جديد في ميحساتها
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عل ، عون الليةيرا  المديددف  اللدطقده تددفل أ الل المه ه ر اللرف ت يلغ علا حبقها  فرم نماحها 
 .أيزا    عربيا   نمو حتلامها، فهي ح افه ليونها م لمه فلسطيديه  دديه، أهبم  احيياجا م ر ا  

 19/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 مبائاسة الفلسطينية: موقف عباس سيكون أكثر وضوحًا بعد لقاء تر الر  .4
نبيددل أبددو رديددده سحن موقددغ الددر يت مملددود  ال لسددطيديه قدداه الدددادل الرحددلي  احددس الر احدده :نيو ددورك

،  عد لقاء الر يت األمر سي د نالد ترام ، مف عافه القزايا، خاهه فيلا عباا حيسون أكثر   وحا  
الد لييف،  عددر شدرعيه  أن ساللوقغ ال لسطيدي راب ، مف حل   رف السياحيهس، ميعدا  ييعلل  سي يه اللسي

للملعيده العامده لعمدس  72فدي ت در ما  هدم يه عاديه انطد   الدد رف  ، أكد أبو رديده اتحييطانس.
أن  ت شك بوجود فرهه قا له علد  أحداا الادرعيه الد ليده، سالليمدف، في مديده نيو ورك األمر سيه، 

 ،  اإلدارف األمر سيه حا مه أمرهاس.ي حاه عان اللميلل الد لي جاه ا  ف
 19/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 ترامب اليوم بروتوكولي وال توقع لجديد في عملية السالم -لقاء عباس  :واصل أبو يوسف .5

دد مملددود عبدداا، اليددور،  ال لسددطيديهالسددلطه  مددف اللقددرر أن يليقددي ر دديت: ناديدده حددعد الددديف - انعل 
 الر يت األمر سي، د نالد ترام ،  ذلك عل  هامش اجيلاعا  الملعيه العامه لعمدس الليمددف، بدد ن 

 قددداه عزدددو اللمدددده اليد ي يددده  توقدددل خر جددد  بديدددا ج مللوحددده علددد  هدددعيد تمر دددك العلليددده السياحددديه.
 سلقدددداء   د  عددددترامدددد  يُ    ثدددددا ي بدددديف عبدددداان اللقدددداء الحللدظلدددده اليمر ددددر ال لسددددطيديه  اهددددل أبددددو يوحددددغ 

 أ دداف أبددو يوحددغ،  ،  لدديت مددف الليوقددل أن ي ددرد  المديددد علدد  هددعيد علليدده السدد رس.بر توعوليددا  
 لدسالةدس، حن ساإلدارف األمر سيه الماليه ت تللك خطه ممددف   ا مه إلنما  العلليه السلليهس.

 20/9/2017 ،الغد، عّمان
 

 أمريكي مشترك - يعّطل صدور بيان فلسطيني "حّل الدولتينلـ"إلشارة عدم ا": القدسلـ"مصادر  .6
عا   م دادر مطلعده أن الماند  ال لسدطيدي رفدر اقيراحدا   :ه ح جلعه ،أممد حلمان -رار ج 

إلهدار بيان مايرك مل المان  األمر سي، عق  اللقاء اللرتق  بيف الر يسيف مملود عباا  د نالد 
اعا  الملعيه العامه لعمس الليمدف، لعدر تزدلد  حشدارف  ا دمه حلد  حنهداء ترام ، عل  هامش اجيل

 قالدد  الل ددادر لدددسالقداس حن األمددر سييف دلبددوا أن يسددون هددداك بيددان  اتحددي ه  تد يدد  حددل  الددد لييف.
 ترامدد ، فيددان رد  الماندد  ال لسددطيدي: سنمددف لدديت لددديدا مددانل،  عبدداامادديرك، عقدد  انيهدداء اجيلددا  
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الدد لييفس  فدرفر الماند  األمر سدي ذلدك،  يرع   البيان عل  حنهاء اتحي ه  تد يد  حدل   ليف يم  أن
 فيان الرد  ال لسطيدي: ست داعي حذا  للبيان اللايركس.

حلدددد  ذلددددك، أكددددد  الل ددددادر أن  الرس دددده األمر سيدددده اللقيرحدددده لعلليدددده السدددد ر ت تيداحدددد  مددددل الرس دددده 
 عل  رس ه ححرا يليه مطلقهس تع   فيرف المسس ال اتي.  ال لسطيديه للمل حد قا  سألنها مبديه

 20/9/2017 ،القدس، القدس
 

 يجتمع مع األمين العام لألمم المتحدة عباس .7
مملددود عبدداا، اليددور، مدددل األمدديف العددار لعمددس الليمددددف  السددلطه ال لسدددطيديه اجيلددل ر دديت :نيو ددورك

للملعيدده  72 هددامش اجيلاعدا  الددد رف الدد انطونيدو حدوتير ت،  لقددر األمدس الليمدددف فدي نيو ددورك، علد 
أهليده أن تقدور األمدس الليمددف بدد رها فدي تطبيدل قدرارا  الادرعيه الد ليده الليعلقده  عباا أكد  العامه.

  القزيه ال لسطيديه.
 20/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 عشراوي: االعتراف بفلسطين قضية مبدأ وحقّ  .8

ال  عزو اللمده اليد ي يه للدظله اليمر ر ال لسطيديه، ر يسه دا رف الثقافده  اإلعد ر، حددان ق :رار ج
 اإليطددداليعادددرا ي، سحن اتعيدددراف   لسدددطيف قزددديه مبددددأ  حدددلس، داعيددده المسومددده اإليطاليددده  الادددع  

  ملثليدد  حلدد  اتعيددراف   لسددطيف،  دعددس جهددود العلليدده السياحدديه فددي اللدطقدده علدد  أحدداا خيددار حددل  
،  لقددر اللدظلدده 19/9/2017 الث ردداء ، رلددد  عاددرا ي، خدد ه احدديقبالها .1967الددد لييف علدد  حددد د 

جهددود الددواب فدي دعلهدس اللبدد ي لقدرار البرللددان  فدي رار ج، برللدانييف مدف مملدت الددواب اإليطدالي،
 .2015 حدهاإليطالي  اىن اتعيراف بد له فلسطيف في 

اللمده اإلدار ه في ح ف،  أعربا عف  خيرف فيلا ي ص حع ن حلاا حل   رح  المانبان  اليمرعا  األ
أملهلددا فددي أن يدديس تد يدد  هدد ا اتت ددا   إنهدداء اتنقسددار  تمقيددل الوحدددف  رم ال ددغ ال لسددطيدي،  لددا 
يزدددلف تلسددديف الدظدددار السياحدددي ال لسدددطيدي  لواجهدددا  تمدددديا  اتحدددي ه اإلحدددرا يلي إلنهددداء معانددداف 

  هوت حل  حقامه الد له ال لسطيديه  عاهليها القدا. الاع  ال لسطيدي، 
 19/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 األقصىالمسجد حقًا لليهود في  ينشئ: تصعيد االقتحامات لن "الخارجية الفلسطينية".9
  اليهوديددده الليطرفدددده رار ج: احددديدير    ارف ال ارجيددده ال لسدددطيديه الددددعوا  اليدددي أدلقيهدددا اللدظلدددا

بييثيغ اتقيماما  اتحي  ا  ه لللسمد األق    باحات   ممه بدء موحس األعياد اليهوديه، في  ق  
مدف الليطدرفيف اليهدود اقيملدوا اللسدمد  أل ا   22مو نأعلف في  موقل ما يسل  سأخبار جبل الهيسلس أن 

مدل هد ر اتقيمامدا  حيدر القانونيده  حيدر .  ح ر  الو ارف مف مةبه اليعامل 2017األق   مد  بدايه 
  ييدرر يوميدا ،   ديس  الارعيه اليي ت تل    له لل هور السدياحه  قوانيدد ، عدىمر مدىلوف  دا  معيدادا  

اليعدددادي معددد  فقدددب مدددف خددد ه نادددر حح دددا يا   أرقدددار عدددف أعدددداد اللقيملددديف، ميعددددف أن ات دددي ف 
تةيير الواقل اليار  ي  الديدي القا س في  حل الهادفه ماٍض في م ططات   سححرا يلساليليدي الماكس في 

 ر ثلا ييس تقسيل  مسانيا . اللسمد األق  ، عبر تير ت تقسيل   مانيا  
 20/9/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 يبحث التطورات الفلسطينيةو  يصل موسكو وفد حماس .11

الد ي يد  ر موحدسو لبمدث  اليق  مي ا يل بوحدانوف نا      در ال ارجيده الر حدي  فدد حرعده حلداا
 آخر اللسيمدا  السياحيه عل  الساحه ال لسطيديه.

الماندد   -الد ي ترأحدد  موحدد  أبددو مدر    نا دد  ر دديت اللسيد  السياحددي للمرعدده- أدلدل  فددد حلدداا 
 الر حي عل  نيا ج الموار في م ر  قرار المرعه حل اللمده اإلدار ه في قطا  ح ف.

الر حيه في بيان  قرار حلاا،  اعيبرت  خطدوف هدميمه فدي حددار  مف جانبها، رحب    ارف ال ارجيه
 البرنامج السياحي المديد ال ي  ه ي  بدساللعيدهس للمرعه.

مدددف جهيددد ، قدددداه أبدددو مدددر    حن ال لسددددطيدييف يمدددا لون الددددىي  القزدددديه ال لسدددطيديه عدددف ال  فددددا  
أن األ ميددديف السدددور ه العربيددده.  أ ددداف أبدددو مدددر    فدددي مددديتلر هدددم ي عقددددر فدددي موحدددسو -العربيدده

  ال ليميه أررتا  اسل عبير عل  الاع  ال لسطيدي في الداخل  ال ارد.
الد ي يزدس أيزدا أعزداء اللسيد  السياحدي هدالث - في  ق  حابل الث راء، قال  حلداا حن الوفدد 

حدديمري عدددف لقدداءا  مددل مسددي ليف ر ا فددي حدديا  تع  دد   -العددار ري  حسددار بدددران  حددامي خددادر
 بيف المرعه  ر حيا.الع قا  

 أ  م  حرعه حلاا أن  حييس مداقاه تطورا  القزيه ال لسطيديه  مسيمدا  الل المه الودديه، 
  الد ر الر حي اللىموه في القزيه ال لسطيديه.

الدر ا  ادسل م  دل علد   تدد   قاه مدير مسي  الم  رف فدي موحدسو  ا ر شدود حن ال  دارف تدىتي 
اا  السددلطا  الل ددر ه،  اللسدداعي اليددي تقددور بهددا م ددر لمددل األ مدده نيددا ج المددوار بدديف حرعدده حلدد



 
 
 
 

 

 11 ص             4408 العدد:             9/20/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 ل   اللراحدل حلد  أن حرعده حلداا مدف أكثدر اليدظيلدا  ال لسدطيديه اليدي تمدرم علد   ال لسطيديه.
  ددارف موحددسو  تمددري ات ددات  مددل الماندد  الر حددي،  نقددل عددف أبددو مددر    قولدد  حن موحددسو تللددك 

يه،  إنهدددددا مدددددف الللسدددددف أن تلعددددد  د را فدددددي توحيدددددد ال دددددغ ع قدددددا  مدددددل جليدددددل ال  دددددا ل ال لسدددددطيد
 ال لسطيدي.

 19/9/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 أبو مرزوق خالل مؤتمر صحفي بموسكو: أمامنا فرصة تاريخية لتجاوز الخالفات .11
قاه عزو اللسي  السياحي لمرعه سحلااس، موح  أبو مر   : سنمف أمار فرهه تار  يه : موحسو

    اتن ياح عل  تاسيل حسومه  دديه  إعادف القزيه حل  مسارها ال ميثس.ليما   ال  فا
 أشدددار، فدددي مددديتلر هدددم ي علددد  هدددامش لقددداءا   فدددد المرعددده فدددي موحدددسو، اليدددور الث رددداء، حلددد  أن 
حجددراءا  ر دديت السددلطه مملددود عبدداا  ددد حدد ف، سكددان يعيقددد أنهددا تزددر حلدداا، ليدهددا فددي المقيقدده 

 تزر حسان القطا س.
و مر     جود أي ت اهلا  ممددف  اىن معبر رفث، مبيد دا أن القداهرف تدر  أند  شدىن م دري  ن   أب

 خام ييعلل  ىمدها، في حشارف حل  ما تردد عف ترتيبا  فيث معبر رفث.
 شدد عل  أن القزيه ال لسطيديه تبق  أر القزايا في أي مم ل د لي، ماير ا حل  أن أكثر الليدىرر ف 

 اخليه  البيديه هي القزيه ال لسطيديه. القزايا العربيه الد
القيادي موح  أبو مر   ،  بعزو ه القادف: هالث العدار ري  حسدار  ال  موحسو   رأا  فد حلاا

 بدران  حامي خادر.
 19/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حالة فراغ حكومي بعد حل اللجنة اإلدارية تشهدت غزة ا: وزار حماس .12

ا، حن قطددا  حدد ف ياددهد حالي ددا حالدده سفددرا  حسددوميس  عددد حددل اللمددده اإلدار دده، قالدد  حرعدده حلددا: حدد ف
 ميعدف أن سال لسطيدييف في ح ف يديظر ن   ار  ال بر قرار ا برفل اإلجراءا  العقابيه عدهسس.

 أفداد الدددادل  احددس حرعدده سحلددااس، عبددد اللطيددغ القددانو ، يددور الث ردداء، لددد سقدددا بددراس،  ددىن    ارا  
 له فرا  حسومي  عد حل اللمده اإلدار ه  إنهاء علل أعزا ها يور األحد اللا ي.ح ف في حا

 دال ، حسومه اليوافل الوددي القيار بواجباتها  تملل مسي لياتها تمار أبداء الادع  ال لسدطيدي فدي 
 قطا  ح ف.

 19/9/2017قدس برس، 
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 للذهاب لغزة اً حكومة الحمد هللا مدعوة فور  بدران: .13
شددددد مسدددي ه مسيددد  الع قدددا  الودديددده فدددي حرعددده حلددداا، حسدددار : يميددد  اليعقدددوبي -حددد ف  ،القددداهرف

ا أن حرعيدددد  حدددديقدر عددددل  بدددددران، علدددد  أن حسومدددده الملددددد ج مدددددعوف للدددد هاب حلدددد  حدددد ف فددددور ا، ميعددددد 
 اليسهي   ال  مه في عل اللمات  مف أجل حنماح   ارف المسومه  قيامها  ىداء  اجبها  د رها.

 ه سفلسدددطيفس أمدددت، أن الل دددالمه اون  دددر رف  ليسددد  فرهددده فقدددب،  أن   دددارف  أكدددد بددددران ل دددمي
 حلاا للقاهرف ناجمه في أكثر مف مماه خاهه في ملغ الل المه.

 أشددار حلدد  أن حرعيدد  لددس تليددل مددل  فددد فدديث ليددف الماندد  الل ددري  ددارك  قدددر موقددغ حلدداا  هددداك 
   دوح خاهده  عدد موقدغ حلداا  حلهدا  قداعه لدد  المليدل اون  زدر رف أن تيعامدل فديث  إيمابيده

 للمده اإلدار ه اليي عان  ذر عه لليقدر في الل المه.
 20/9/2017، فلسطين أون الين

 
 اشتية: المتغيرات بالمنطقة تدفع إلتمام المصالحة الفلسطينية .14

ا  قاه مملد أشدييه عزدو اللمدده اللرع  ده فدي حرعده سفديثس حن الليةيدر  :سالقداس د   عور - رار ج
 في اللدطقه تدفل إلتلار الل المه ال لسطيديه.

 اعيبر أشييه لد  لقا   دبلوماحييف أ ر بييف في رار ج، أن جهود حتلدار الل دالمه فدي هد ر اللرحلده 
 بمس  اشييه، فإن سالليةيدرا  المديددف فدي اللدطقده تددفل  ست يلغ علا حبقها  فرم نماحها أعل س.

فه ليونها م لمه فلسطيديه  دديده أهدبم  احيياجدا م در ا  عربيدا نمو حتلار الل المه، فهي ح ا
 أشددار حلدد  أن ال طددوف الياليدده علدد  در ددل تمقيددل الل ددالمه  عددد حددل حرعدده سحلددااس اللمددده  أيزدداس.

اإلدار دده فددي حدد ف سيمدد  أن تيددون  للارحدده المسومدده هدد حياتها فددي حدد ف،  أن يقددور حددرا الددر يت 
 بيسلس حدارف معبر رفثس.

 19/9/2017القدس، القدس، 
 

 زكي: سنلتقي بحماس بعد أسبوع من استالم حكومة الحمد هللا مسؤولياتهاعباس  .15
أكددد عزددو اللمددده اللرع  دده لمرعدده فدديث عبدداا  عددي، أن لقدداء  بدديف : يميدد  اليعقددوبي -حدد ف  ،رار ج

 حرعيي فيث  حلاا حيعقد  عد أحبو  مف احي ر حسومه الملد ج للهامها في قطا  ح ف.
 قدداه  عدددي فدددي ت دددر ث ل دددمي ه سفلسدددطيفس: سحن اللقددداء حددديبمث اتت دددا  علددد  أد  الي اهددديل  إ الددده 
العقبدددا  ردددس ُيددددع  قدددادف العلدددل ال لسدددطيدي لو دددل احددديراتيميه قادمددده علددد  هدددعيد فلسدددطيدي شدددامل، 

  لا يزلف ح مه اليد ي س. اإلجراءا  مزور م ري فاعل للواهله 
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ميددوفرف اليددور،  أن   ددارف  فددد حرعيدد  للقدداهرف أمهددر   جددود تطددابل   اعيبددر أن أر دديه الل ددالمه  اتدد 
في  جها  الدظدر    دوم الل دالمه فدي مدل هد ر الظدر ف اتحديثدا يه لدرأب ال دد  ال لسدطيدي 

 احيدرك  عي: سلدس يسدف مدف السدهل أن تعدود م در هداحبه اليللده األ لد   ال  دل   إنهاء اتنقسارس.
اء ال يدارا  األخدر  اليدي عددا ماديييف فيهدا بديف ترعيدا  قطدر  د ه  لو و  الل المه  الوحددف،  إنهد

ا أن م ر معديه  الل المه  لها د ر عبير  اللدطقه.  أخر س، ميعد 
 حوه اجيلا  اللمده اللرع  ه لمرعه فيث أمدت، أ  دث أن اتجيلدا  قديس مدا  هدل حليد   فدد المرعده 

 علل ليطبيل ات ا  الل المه. اليي   ع  عآليا  اإلجراءا في القاهرف،   افل عل  
 مزددور   إنلددا ل دد  عزددو اللمددده اللرع  دده ل دديث حلدد  أن الل ددالمه لددس تعددد برعايدده م ددر ه فقددب، 

  فعاليه م ر ه  أن عافه القزايا حييون هةيرف أمار حرادف شعبدا  ت ليل  عل  الوحدف.
لدود عبداا، أكدد أن  عف ات اه ر يت اللسي  السياحي لملداا ححدلاعيل هديده، بدر يت السدلطه مم

 ل  مدلوت  مهله  نيا ج حيمابيه،  قاه: سنمف حا ر ن  اتمار ال عود عل  در ل الل المهس.
 20/9/2017، فلسطين أون الين

 
 : حل اللجنة اإلدارية إيجابي والكرة في ملعب عباس"الشعبية" .16

ر فلسطيف عبد العليس رح   عزو اللمده اللرع  ه في المبهه الاعبيه ليمر : نور الديف هالث -ح ف 
دعددا،   طدوف حرعدده حلداا حدل اللمددده اإلدار ده فدي حدد ف،  تلسديف حسومده رار ج مددف القيدار  لهامهددا 

 اعيبدددر دعددددا خددد ه حدددوار هدددم ي مدددل هدددمي ه سفلسدددطيفس، قدددرار حلددداا سخطدددوف جيددددف  فددي القطدددا .
يدي جدر  اليوقيدل عليهدا بديف  إيمابيهس، معربا  عف أمل  أن يديس الي اعدل معهدا ليطبيدل عدل اتت اقيدا  ال

 أكدددد أن تطبيدددل ال طدددوف السدددا قه علليدددا  حددديدعست حيما دددا  علددد  الادددع  ال لسدددطيدي،  درفدددي اتنقسدددار.
خاهدده فددي مددل اللرحلدده ال ددعبه اليددي يعياددها، جددراء اإلجددراءا  سالعد ددر هس اليددي يي دد ها اتحددي ه 

  در،  مما لي  السيطرف اليامه عل  الز ه.
اإلدار ه هو مطلد  مدف مطالد  الدر يت مملدود عبداا، س اليدرف اون أهدبم    أ  ث أن حل اللمده

 أكد أن اللطلوب اون هو توج  الو راء  مف يعديهس األمر  في ملعب  ليمقيل الل المهس،  فل قول .
حلدد  قطددا  حدد ف، تحددي ر مهددامهس بدددت  مددف اللمددده اإلدار دده،  مددف رددس رفددل الم ددار عددف حدد ف  إعددادف 

 بهس،  رفل اليقليص  اللساعدف في حعادف اإلعلارس.الر ات  ألهما
 حوه حمسانيه ماارعه المبهه الاعبيه في اجيلاعا  ال  ا ل، في حداه دعوتهدا مدف حرعيدي حلداا 

 أبد  احيعداد المبهه اللاارعه في   فيث،  تطبيل ما جر  اإلع ن عد ، عق  حل اللمده اإلدار ه.
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فددي حدداه عاندد  هددداك نوايددا هددميمه، ماددددا  علدد   ددر رف أي اجيلددا  لو ددل حددل لعلليدده اتنقسددار، 
 ماارعه جليل ال  ا ل األخر ، بهدف تقر    جها  الدظر بيف فيث  حلاا.

 19/9/2017، فلسطين أون الين
 

 : القاعدة األمريكية في النقب عدوان وتهديد خطير للمنطقة"الجهاد" .17
عدددف األمر سيدده فددي الدقدد  اللميددل، أندد   هدد   حرعدده المهدداد اإلحدد مي فددي فلسددطيف، حقامدده القا: حدد ف

 سعد انس  ستهديد خطيرس لللدطقه، مم رف  ىنها تلهد لمرب  عد ان يسيهدف شعبدا  أميدا.
ور الث ردداء: حن افييدداح أ ه قاعدددف حربيدده أمر سيدده فددي فلسددطيف يدد قالدد  حرعدده المهدداد فددي بيدداٍن لهددا، 

مددل اتحددي ه فددي حربدد   عد اندد  علدد  شددعبدا  اللميلدده  دتلدده  ا ددمه علدد  الاددراكه األمر سيدده الياملدده
 العددد ان  اإلرهدداب أ دداف  أن حقامدده هدد ر القاعدددف دليددل آخددر علدد  الدددعس اللطلددل لسياحددا    أميدددا.

الدد ي يرعددار   لارحدد  الييددان ال ددهيوني بهدددف فددرض هيلديدد   ن ددوذر، ماددددف علدد  أن هدد ر القاعدددف 
 المربيه تاسل تهديدا لللدطقه  ساملها.

 19/9/2017، فلسطيني لإلعالمالمركز ال
 

 يكشف عن اعتقال خلية في القدس بزعم تخطيطها لهجمات الشاباك .18
أعلف جها  األمف العار اإلحرا يلي سالاا اكس، يدور الث رداء، عدف اعيقداه  :سالقداس د   عور -القدا 

 خليه عداهرها مف حسان القدا  الداخل، ب عس ت طيطها لهملا   د أهداف ححرا يليه.
مس  بيان الاا اك، فإن عداهدر ال ليده رلانيده أشد ام عدانوا يعللدون فدي حدلوان جددوب اللسدمد  ب

األق ددد ، ماددديرف  حلددد  أنهدددس خططدددوا لعلليدددا  حدددد   ندددار تمدددار حددديارا   مددددادل حدددسديه ححدددرا يليه 
 أشددار حلدد  أندد  تددس اعيقدداه مسددي ه ال ليدده  هددو يملددل الهو دده   خططددوا لاددراء أحددلمه  مددواد مي مددرف.

 .1987،   دددع  مملددد فددر و مددف مواليددد 48ا يليه   عدديش فددي حددي حددلوان  أيزددا فددي أرا ددي اإلحددر 
 ادع  الاا اك أن فر و عان عل  ات اه بد سعداهرس مف قطا  ح ف  لبدان عانوا حيلولون ناادات  

 العسسر ه.
سي  مددف بدديف اللعيقلدديف حسدد  بيددان الاددا اك: أميددر فددر و  حددعود عليددان  مملددد أبددو تايدد   أممددد شددو 

  عدس بيدان الادا اك   أحلد أبو خلغ،  اإل افه حل  قاهر شارك في الي طديب للهملدا  مدل ال ليده.
 أشار  حنهس توردوا في علليا  حلقاء قدابل ممليه   جاجا  حارقه ميخرا تمار قوا  الارده  القدا.

 حل  أن  حييس تقديس ت مه اتهار  دهس يور حد األربعاء أمار اللمسله  القدا.
 19/9/2017دس، القدس، الق
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 دعو لوقف االعتقاالت السياسية بالضفة لتوفير األجواء اإليجابية للمصالحةت حماس .19
عبدددد الدددرحلف شدددديد، لوقدددغ مسلسدددل اتعيقدددات  السياحددديه  الزددد ه  ،دعدددا القيدددادي فدددي حرعددده حلددداا

 .اللميله فورا ،  اإلفراد عف اللعيقليف عافه،   لان عدر الرجو  له ا السياحه قطعا  
 قاه شديد في ت ر ث هم ي الث راء، آن األ ان لوقغ هد ر اتعيقدات ،  تدوفير األجدواء اإليمابيده 

 اليي تلهد در ل الل المه اليي ي بو حليها شعبدا.
 أكد شديد أن الملله اليي تادها أجه ف السلطه  مل أبداء الييله اإلح ميه في الزد ه اللميلده، دليدل 

 يعسير ه و الل المه. ا ث عل  نهمها الرامي ب
 أ  ث أن حرعده حلداا أبدد  مر نده حيدر مسدبوقه فدي توجههدا للل دالمه، إلدراكهدا  زدر رف حنهداء 

 ل دد  حلدد  أن حرعدده فدديث  السددلطه تواهددل انيهاكاتهددا  مددل  هد ا الللددغ للي ددر  لقزددايا شددعبدا الر يسدده.
حل  المل   اليي تاددها  أبداء حلاا في الز ه، حذ تواهل اعيقاه العارا  في حمونها،  اإل افه

 بيف الميف  اوخر  د أبداء المرعه  مداهر ها.
 19/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
ملتزمة بتحقيق السالم مع  "إسرائيل" :الشرق األوسطبالتصدي للتمدد اإليراني بنتنياهو يتعهد  .21

 العرب
للسيار “نيدياهو الث راء الي دي  ) عات (: تعهد ر يت الو راء اتحرا يلي بدياميف - األمس الليمدف

ال ي يبسب م ل  عل  الار  األ حب، علا  عد  عدر السلاح لطهران بوجود دا س في ” اتيراني
 حور ا.

مف  مر ق   ف حل  البمر األبير الليوحب  مف “الليمدف  لعمس قاه نيدياهو أمار الملعيه العامه 
حل   حشارف، في ”ل  فو  مدطقه الار  األ حبدهران حل  دردوا، يبسب السيار اتيراني م 

 خ ه المرب الباردف مل الايوعيه.” السيار المديدي“  دسيون تارشل عف  حع ن
ملي مه بيمقيل الس ر مل عل جيرانها العرب،  لف في “ قاه ر يت الو راء اإلحرا يلي، حن ححرا يل 

ف عث  مل د ه أخر  إل قاء بلدان العالس ححرا يل تعلل ع“ أ اف نيدياهو، أن  ”.ذلك ال لسطيديون 
حنيار “ أشاد  سلله األميف العار لعمس الليمدف، أنطونيو حوتير ش، اليي قاه فيها األخير، حن  ”.آمده

 ”.حل ححرا يل في الوجود هو معاداف للساميه
  ارف الر يت األمر سي د نالد ترام ، األخيرف حل  ححرا يل تمس  قلوب “ أشار حل  أن 

 ”.اإلحرا يلييف
 19/9/2017، رأي اليوم، لندن  
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 الجوالن.. ليبرمان: الجيش اإلسرائيلي جاهز لمواجهة أي طارئ  فوق بعد إسقاط الطائرة  .21
رحليا  أن الميش اإلحرا يلي اعيرض دا رف ب   الدادل  احس الميش أفي اي ادرعي : أعلفالداهرف
حنياد حيراني   قور ح ب ج بي عيلها،  تلسدا   عد معايديها تدطلل مف مطار دمال،  هي مف»ديار 

مف ححقادها   ار و مف درا   اتر و   عد أن تما    اللدطقه مد  عه الس ح في الموتن 
تس حرحاه دا را  حربيه نمو الطا رف ب  ديار،  في » أ اف: «. اللمظور فيها أي تمرك عسسري 

، نافيا  ما أشيل في شبسا  «هاب الهدفاون ذات  أدلل هار و  اتر و   احد ليت أكثر أ
 أ اف في حديث مل ال مافييف العسسر يف أن الميش  اليواهل اتجيلاعي  ىن اتعيراض فال.

لف يسلث  ىي تسلل أ  اقيراب مف أرا يدا، جوا  أ  برا  حواء مف جها  حرهاب ايرانيه أ  »اإلحرا يلي 
 المهاد العاللي...  حدرد عل  أي علل  اسل ح ب ج أ  ميليايا  شيعيه أ  مدظلا  مرتبطه 

 «. حاد  عديغ، علا حدرد عل  أي مما له عه ر

 شدد    ر الدفا  أفيةد ر ليبرمان في تعقيب  عل  المادث عل  جهو  ه الميش اإلحرا يلي للواجهه 
حلع  عف تسلل دا رف ب  ديار مف د له معاديه حل  األرا ي اإلحرا يليه، »أي دارئ  قاه: 

 ناسر ج عل  نماحدا في اعيرا ها،  ه ا دليل عل  تىه  الميش اإلحرا يلي  الليحسه األمديه، 
، « هو تىه  بلغ ذر ت  أكثر مف أي مرف في السابل، خ فا  للا يدار )عف عدر جهو  ه الميش(
ف: مزي ا  أن  ت يوجد جيش آخر في العالس ييليل  لثل ه ر المهو  ه  اللسيو  اللهدي.  أرد

نعيش انيقات  مف المياف العاديه حل  حاه دوارئ بوتيرف حير عاديه،  هداك أمور تسيوج  اليمسيف، »
 «. أنا عل  يقيف  ىندا حدعرف عيغ نواج  عل اللهلا   اليمديا 

 20/9/2017الحياة، لندن، 
 

 األقصى لزيارةمواعيد إضافية ألعضاء الكنيست : هناك توجه لتحديد اإلسرائيليالمدعي العام  .22
رد اللدعي العار اإلحرا يلي، يور الث راء، عل  اتليلاا ال ي عان تقدر    عزو : مميد القزلاني

اليديس  عف ح ب الليسود، اليليدي الليطرف، يهودا حليك، حل  اللمسله العليا اإلحرا يليه سإللةاء 
يديس  تسلث لهس حظر اقيمار األق  س،  ىن سهداك توج  ليمديد مواعيد ح افيه ألعزاء ال

يىتي ذلك في حدار قرار حابل لر يت المسومه اإلحرا يليه، بدياميف   الوهوهس حل  حاحا  األق  .
لديدياهو، أعلف في  أن  يدوي سالسلاح  احيئدافس اقيماما  الو راء  أعزاء اليديس  لللسمد األق   

اليي اندلع  عق  مما له  عد حظر دار للدف عار  ن غ العار، حت أن أحداث القدا  األق   
 اتحي ه ن   بوا ا  حليير نيه  عاميرا  عف أبواب اللسمد حال  د ن ذلك.

 19/9/2017، 48عرب   
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 خزان األمونيا في حيفا بالكامل إفراغ: وزارة حماية البيئة .23
مونيا في أعلد  الو ارف لملايه البيئه اإلحرا يليه، يور الث راء، أن  تس ت ر غ خ ان األ: هاشس حلدان

 حي ا نها يا، حواء مف األمونيا السا له أ  األمونيا الةا  ه.
  ىتي ت ر غ خ ان األمونيا احيما ه لقرار اللمسله العليا ال ي هدر في نهايه تلو /يوليو اللا ي، 
 ال ي قز  بي ر غ ال  ان حي  موعد ت ييما   مدي غ أيلوه/ حبيلبر،  بعد أكثر مف عقد مف 

 ي مف أجل ت ر ة .الدزاه الاعب
 أعلف    ر حلايه البيئه،   يغ ألييف، انيهاء علل خ ان األمونيا في خليج حي ا،  لس يعد ياسل 

 خطرا عل  حسان حي ا  البلدا  اللما رف.
كلا رحب  بلديه حي ا ب لك،  اعيبر  ذلك سلمظه تار  يهس،  أنها تىمل في أن ييس حيماد در قه آمده 

 للواهله علل الل دل.
 19/9/2017، 48عرب   

 
 البحرب أجرى ُمناورة ُتحاكي ُمهاجمة طائرة بدون طّيار منّصة غاز البحرّية: سالح "واال" .24

، نق   عف م ادر أمدي ه -( اإلخباري  WALLAكاغ موقل )  هير أندرا ا: - الداهرف العبري 
دا رف ال يلل الالالي   ه ها  ىن ها رفيعه الُلسيو  في تل أبي ، عاغ الدقاب عف أن    لف حيا  م

يوم ا،  11في الميش اإلحرا يلي، اليي انيه  يور الملعه مف األحبو  اللا ي،  اليي احيلر   للدف 
قار ح ح البمر  ه اإلحرا يلي  بيد ي  مدا رٍف ُتماكي حيدار و تما ه في  دا رف بد ن ديار تا عه لم ب 

 ير الل ادر.ج مهاجله مد ه حا  في علل البمر، عل  حد  تعب
ا عبير ا مف    نقل اللوقل عف  ا ب عبير في ح ح البمر  ه اإلحرا يلي ه قول  حن  ح ب ج يليلك عدد 

 الطا را  اللسيرف اليي قد تاسل تهديدا عل  الليار اإلقليلي ه اإلحرا يلي ه،  فل تعبيرر.
 19/9/2017، رأي اليوم، لندن  

 
 جدرانه عيبًا في 1,537من وجود رغم بال بالعمل مرالنووي مست ديمونةمفاعل "إسرائيل":  .25

أعلد  المسومه اإلحرا يليه، أن  عل  الرحس مف قدر الل اعل الدو ي في : الداهرف دددددددد أماه شمادف
ديلونه،  عل  الرحس مف العيوب اليي تس العثور عليها في ، حت أنها ت تعي ر  قغ ت عيل  في 

 اللسيقبل اللدظور. 
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  ر يار ف لي يف، مدسل العلل بيف المسومه  اليديس ، حن المسومه  مث  اللو و ،  قاه الو 
ان العلل في  ييواهل  لا » أقر  رفر   ل حد أق   مف الوق  إلنهاء علل الل اعل، مزي ا  

 «.يي ل مل اللعايير األمديه اللهديه الوا مه  اللياددف
أنها ت تعي ر حح   الل اعل،  إنلا حيواهل ت عيل   ُياار حل  أنها اللرف األ ل  اليي ت رح المسومه

 عيبا  في جدران الل اعل. 1,537قدر اإلمسان، عل  الرحس مف  جود 
 جاء حع ن لي يف  عد حده  ن غ السده مف احيمواب تقدم     الدا   ياعيل عوهيف مف عيله 

اعل،  عدما ُعاغ في ، دالب  في  بيمديد موعد اليوقغ عف ت عيل الل «اللعسسر ال هيوني»
عف أن  خ ه علليه فمص ميطورف لمدران الل اعل، بواحطه اللوجا  ال وتيه، تس  2016نيسان 

خل   في اللعدن ال ي يياسل مد  جدران الل اعل.  ُارير نقاش عاهغ في ححرا يل  1,537اكيااف 
ق ي ه أ  حي   حوه خطورف الل اعل  مزاع ه ه ا ال طر في حاه تعر   ألي حها ه هار و أ 

 تاقل في المدران.
 20/9/2017المستقبل، بيروت، 

 
 مهددون بضياع عامهم الدراسي بالقدسآالف الطلبة  .26

أعرب دلبه مقدحيون عف خاييهس مف  يا  العار الدراحي،  عد مزي نمو ر ره أحابيل عل  
 افيياح  مف د ن افيياح مدرحه دار اللعرفه اليي يديسبون حليها.

دار اللعرفه اليي  ا  دلبيها في الاار   ىنها سمدرحه مقا ت س،  هي مدارا   ت دغ مدرحه
أحسها أفراد،  هي عا ليه حالبا، تقور عل  احيئمار مبان للدراحه بيدلا ييقا   اللدرحون ر اتبهس 

 مف بلديه اتحي ه.
 اللدرحيف   مهر  ميخرا حشسات  بيف ماليي مباني تلك اللدارا  مسيىجر ها، ملا جعل الطلبه

 حل ل مملد عابد،  هو أحد أ لياء أمور الطلبه، بلديه اتحي ه اللسي ليه عف حلقاء  ب  مرجعيه.
الطلبه حل  الاار ، مو ما أنها ستوع ل تمارا إلدارف اللدرحه مقابل اللاهس مزي ا سأخ  ا اللاه  هس 

 حير مباليف  الط ب.. مدير ن فاحد ن دمر ا اللدرحه  الط بس.
ألغ دال   دالبه  لمافظه  90 قدر عدد د ب مدارا دار اللعرفه  اوتف مف أهل نمو   

 القدا.
 19/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 هللا رام غرب شمال االحتالل يعتقل زوجة وطفلة أسير من بيت ريما .27
لر لا ي مف اعيقل  قوا  اتحي ه يور الث راء،   جه  د له األحير يمي  حسف ا: الز ه اللميله

 بلدف بي  ر لا شلاه حرب رار ج اللميله.
 ذعر ذ  األحير الر لا ي، أن اتحي ه اعيقل   جه األحير يمي   د لي  البالةه مف العلر شهر ف 

 خ ه   ارتهلا ل  في حمف عوفر.

 19/9/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 اب العامود"االحتالل ينصب أبراجًا للمراقبة في "ب .28
ث راء، بيرعي   نْ   أبراجا  لللراقبه في مدطقه يور الشرع  حلطا  اتحي ه،  :القدا اللميله

  اب العامود )أحد أشهر أبواب القدا القديله(.
 قال  م ادر ممليه، حن األبراد تزاف لعارا  الياميرا  اليي عان  ن بيها حلطا  اتحي ه 

تدر   أمدي في اللدطقه  لاارعه عداهر مف م ابرا   حجراءمف في اللسان،  تىتي  عد يوميف 
  جدود  شرده اتحي ه.

 19/9/2017الرسالة نت، 
 

 األقصى والمصلى المروانيالمسجد آثار يقتحمون  وموظفمستوطنون  .29
اقيمل  ع ا ا  مف اللسيودديف هباح يور الث راء،  احا  اللسمد األق   مف : القدا اللميله
 ةاربه،  مراحا  ماددف مف قوا  اتحي ه ال اهه،  ن    جوت  احي  ا  ه في .جهه  اب الل

 ن   اللسيوددون جوت  احي  ا  ه في اللسمد  اليقطوا هورا  لعدف أماكف في ، حيث ت د  لهس 
 اللسيوددون  دلبه العلس  مدعوهس مف اليموه  مر ه في الباحا .

يليهس، برفقه  ا ب عسسري، الل ل  اللر اني في كلا اقيمس مومغ في حلطه اورار ساإلحرا 
 اللسمد األق  ،  أجر ا جوله احيياافيه مابوهه  احي  ا  ه في أرجا  .

 تواهل  دعوا  ما يسل  سا ي ف مدظلا  الهيسلس، ألن ارها  لملهور اللسيودديف لللاارعه 
وديه اليي حيبدأ  عيد رأا السده الواحعه في اقيماما  مسث ه لللسمد اللبارك خ ه فيرف األعياد اليه

 العبر ه يور  عد حد ال ليت.
 19/9/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
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 التفاؤل بنجاح المصالحةنسبة  %31عباس و استقالة يؤيدون  %67: استطالع .31
في الز ه قار اللرع  ال لسطيدي للبموث السياحيه  اللسميه  إجراء احيط   للرأي العار ال لسطيدي 

 . 2017أيلوه )حبيلبر(  16 -14الةربيه  قطا  ح ف  ذلك في ال يرف ما بيف 
قزايا  اإل افه حل  قزايا داخليه أخر  مثل اتني ا ا   األ  ا  عدف  يةط  ه ا اتحيط  

العامه  علليه الس ر.  تس حجراء اللقاب    جها  لوج  مل عيده عاوا يه مف األش ام البالةيف بلغ 
 .%3موقعا  حسديا   عان  نسبه ال طى  127  ا   ذلك في ش 1,270    ددها ع

 
 االنتخابات الرئاسية والتشريعية 

أنها تر د مف الر يت  %27نها تر د مف الر يت اتحيقاله فيلا تقوه نسبه مف حتقوه  %67نسبه مف 
الر يت. تبلغ نسبه  أنها تر د احيقاله %62البقاء في مد ب . قبل ر ره أشهر قال  نسبه مف 

في قطا  ح ف.  قبل ر ره أشهر بلة   %80في الز ه الةربيه   %60اللطالبه  احيقاله الر يت 
 في قطا  ح ف. %75في الز ه   %55نسبه اللطالبه  احيقاله الر يت 

هديه،   إحلاعيللو جر  اني ا ا  ر احيه جديدف اليور  ترشث فيها اردان فقب هلا مملود عباا 
ليل مدهلا قبل  %45)مقارنه مل  %42مف األهوا    م ل عباا عل   %50هديه عل  يم ل 

 ر ره أشهر(. 
 

 األوضاع الداخلية ومستقبل الحريات 
أنها لس تطلل عل  الدقاش الدا ر حوه قانون المرا س اإلليير نيه. بيف اللطلعيف  %50تقوه نسبه مف 

أنها ت تر   %39 تقوه نسبه مف  ،قييدا  للمر ا ن في القانون تح %58عل  الدقاش تقوه نسبه مف 
 في  تقييدا  للمر ا .

أنها لس تطلل عل  الدقاش الدا ر حوه اليعدي   اللقيرحه عل  قانون  %60ك لك تقوه نسبه مف 
ن اليعدي   تهدد احيق ه ح %55السلطه القزا يه. بيف اللطلعيف عل  الدقاش تقوه نسبه مف 

 ن اليعدي   تمسف أداء القزاء.ح %38ف القزاء  تقوه نسبه م
أنها  %80عل   وء ا دياد حات  اعيقاه ال م ييف في قطا  ح ف  الز ه الةربيه تقوه نسبه مف 

في قطا   %71في الز ه الةربيه   %85قلقه عل  مسيقبل المر ا  في فلسطيف. تبلغ ه ر الدسبه 
 أنها ليس  قلقه. %17ح ف. تقوه نسبه مف 

 .%77قاد بوجود فساد في ميحسا  السلطه ال لسطيديه تبلغ نسبه اتعي
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يعار ون قرار الر يت عباا  قغ اتت ات  مل المان  اإلحرا يلي  لا في  %23يي د ن   73%
( يعيقد ن أن السلطه ال لسطيديه  أجه ف األمف لس تقس %66ذلك  قغ اليدسيل األمدي. ليف الثلثيف )

 .فع   بوقغ اتت ات   اليدسيل

 
 دحالن-المصالحة وحكومة الوفاق واتفاق حماس

. قبل ر ره أشهر بلة  نسبه %61 نسبه اليااسر تبلغ  %31نسبه الي اسه بدماح الل المه تبلغ 
 .%64 اليااسر  %27الي اسه 

في  %9) %15نسبه اتعيقاد  ىن حلاا هي اللسي له عف حوء أداء حسومه الل احله ت تيما   
أن اللسي ه عف ذلك هو السلطه  %33في قطا  ح ف(،  تقوه نسبه مف  %23الز ه الةربيه  

 أن اللسي ه عف ذلك هو ر يت حسومه الوفا . %15 الر يت عباا،  تقوه نسبه مف 
أن   %43يعيقد ن أن ات ا  حلاا  مملد دح ن في قطا  ح ف حوف ي ال  تقوه نسبه مف  47%

 أن  حي ال. %39ت ا  حيدمث  تقوه نسبه مف أن ات %57حيدمث. في قطا  ح ف تقوه نسبه مف 
يقولون أنهس يعار ون . قبل ر ره أشهر  %35دح ن  -يقولون أنهس يي د ن ات ا  حلاا 56%

 أنها تعار  .  %48فقب أنها تي د اتت ا   قال  نسبه مف  %40قال  نسبه مف 

 

 انعقاد المجلس الوطني 
 ير د ن عقدر  ىعزا   المالييف. %25عزا   أ ت   يايردون عقد اللملت الوددي  اني اب أ  60%
مل عقدر حي  لو  %28يايردون عقد اللملت الوددي  لاارعه حلاا  المهاد اإلح مي   61%

 لس تاارك حلاا  لمهاد.
 يي د ن عقدر في علان أ  القاهرف. %35يي د ن عقد اللملت الوددي في رار ج مقابل  50%
 

 عملية السالم 
تعيقد أن اإلدارف األمر سيه بر احه ترام  ليس  جادف في حعيها لليوهل تت ا  ح ر  %74نسبه مف 
 أنها جادف في ذلك. %22ححرا يلي  تقوه نسبه مف -فلسطيدي

أن  لو دلب  اإلدارف األمر سيه مف القيادف ال لسطيديه العودف للل ا  ا  مل  %55تقوه نسبه مف 
 أن عليها القبوه ب لك. %41ر القبوه ب لك،  تقوه نسبه مف ححرا يل فإن  يدبةي عل  القيادف عد

يعار ون . تبلغ  %47يي د ن حل الد لييف، قيار د له فلسطيديه حل  جان  د له ححرا يل،   52%
 في الز ه الةربيه. %49في قطا  ح ف   %56نسبه اليىييد 
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د له ححرا يل خ ه  يعيقد ن أن فرم قيار د له فلسطيديه مسيقله حل  جان  %70ك لك، فإن 
 أنها ميوحطه أ  عاليه. %28السدوا  ال لسه القادمه  ئيله أ   ئيله جدا   تقوه نسبه مف 

 

 الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل األساسية التي تواجهه
تعيقد أن الةايه العليا األ ل  للاع  ال لسطيدي يدبةي أن تيون تمقيل انسماب  %40نسبه مف 

 إقامه د له فلسطيديه في الز ه  القطا   عاهليها القدا الارقيه. في  1967ي لمد د عار ححرا يل
يقولون أن الةايه األ ل  يم  أن تيون الم وه عل  حل العودف ل جئيف  %33اللقابل فإن 

أن الةايه  %15ك لك تقوه نسبه مف . 1948 عودتهس لقراهس  بلداتهس اليي خرجوا مدها في عار 
دبةي أن تيون بداء فرد هالث  مميلل ميديف يلي ر بيعاليس اإلح ر عامله،  تقوه نسبه مف األ ل  ي

أن الهدف األ ه يم  أن يسون بداء نظار حسس ديلقرادي يميرر حر ا   حقو  اإلنسان  12%
 ال لسطيدي.

مف  %26اللاسله األحاحيه اليي تواج  اللميلل ال لسطيدي اليور هي ت اي البطاله  ال قر في نظر 
أن  %26أنها ت اي ال ساد في الليحسا  العامه،  تقوه نسبه مف  %25الملهور،  تقوه نسبه مف 

أن اللاسله األ ل  هي  %20اللاسله األ ل  هي احيلرار اتحي ه  اتحييطان،  تقوه نسبه مف 
 .أنها حياب الوحدف الودديه %3احيلرار ح ار قطا  ح ف  إح   معابرر،  تقوه نسبه مف 

 19/9/2017هللا،  ، رام PCPSR  والمسحية السياسية للبحوث الفلسطيني المركز
 

 قاصرات 10أسيرة في سجون االحتالل بينهن  58 :هيئة شؤون األسرى  .31
أحيرف يقبعف في حمون  58س: قال  هيئه شي ن األحر   اللمرر ف: حن اإلليير نيهساأليار  -رار ج 

 ا .أحيرا  قاهر  10اتحي ه، بيدهف 
 أكد  الهيئه أن األحيرا  يعانيف يوميا  مر فا  حياتيه قاحيه،   يعر ف عل  حرار  قيه األحر  
تنيهاكا  هارخه لمقوقهف، عاإلهلاه الطبي  الع ه اتن رادي  اتقيماما  اللسيلرف لةرفهف، 

لهف  ىل اظ   ربهف أرداء نقلهف لللماكس عل  أيدي قوا  سالدماونس اللي   ه  علليه الدقل،  شي
 ب يئه، ح افه حل   جود عاميرا  مراقبه تديهك خ وهييهف. 

 20/9/2017، رام هللا، األيام
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 لسطيني خالل الشهور الثالثة الماضيةف 1,800اعتقلت  "إسرائيل"مركز األسرى للدراسات:  .32
تتها أكد مرع  األحر  للدراحا  أن قوا  اتحي ه  اع   في او نه األخيرف مف اعيقا :ح ف

  مداهلاتها الليليه لللدا ه في مدن  قر  الز ه الةربيه.
 احيدد اليقر ر المديد له ا اللرع  ال ي يعد   ى  ا  األحر ، حل  اليقار ر اليي ت در عف 

 «.ت ت لو مف عدد جديد مف اللعيقليف يوميا  »ميحسا  حقو  اإلنسان، تفيا حل  أنها 
 يقل ما يقارب عار ف شا ا   هبيه  في  قاهرا  شي ا يوميا . أ  ث اللرع  أن قوا  اتحي ه تع

 معيقل خ ه الث ره شهور اللا يه. 1,800 أشار اللرع  حل  أن قوا  اتحي ه اعيقل  ما يقارب 
 20/9/2017، لندن، القدس العربي

 
 تغلق معبر غزة التجاري بسبب عطلة األعياد اليهودية االحتاللسلطات  .33

حلطا  اتحي ه اإلحرا يلي معبر عرر أبو حالس،  هو اللعبر اليماري الوحيد ال ي تةلل اليور : ح ف
 تدخل مد  البزا ل  السلل لقطا  ح ف اللماهر،  لف علليه تسيلر للدف أربعه أيار.

حيةلل  اإلحرا يلي قاه هاار عد ان الدادل  احس هيئه اللعابر في قطا  ح ف، حن حلطا  اتحي ه 
 لس، ابيداء مف اليور األربعاء حي  األحد اللقبل،  سب  عطله أحد األعياد اليهوديه.معبر عرر أبو حا

 قاه حن علليه اإلح   ربلا يي للها فقب حدخاه عليا  مف الوقود ال ام  اللرعبا .  أ  ث أن 
أيلوه/ حبيلبر الماري  اليامل  ممه  30  29حلطا  اتحي ه حيقور أيزا  إح   اللعبر يومي 

 ياد.األع
 20/9/2017، لندن، القدس العربي

 
 في لبنان" ُيحرم التطبيع مع "إسرائيل" فلسطين"مجلس علماء  .34

قاه مملت عللاء فلسطيف في لبدان حن الع قا  مل اتحي ه اإلحرا يلي حرار شرعا،  عل  : بير  
خا ف هلل  عللاء األمه أن يعلدوا ذلك هراحه، ميعدا أن عل مف ييعامل مع  مهلا ع  شىن  هو

 بارك اللملت في بيان  هل سه اس نس ه عد  الث راء ما قام     حرعه حلاا   رحول   أمي .
اللمليه عل  در ل الل المه  توحيد ال غ  ترتي  البي   اإلدارففي ح ف مف خطوف مهله في حل 

 غ حي   أكد اللملت عل  الثواب  ال لسطيديه  اللمافظه عل  اللقا مه   حدف ال ال لسطيدي.
تمر ر عل فلسطيف مف اتحي ه  عودف ال جئيف  ال  ف في القدا  اعيبارها عاهله ل لسطيف 

  العرب  اللسلليف.
 19/9/2017، غزة،  صفا  الفلسطينية الصحافة وكالة
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 اليهود القتلة ويسجن الفلسطينيين أصحاب الحق يكافئ اإلسرائيليالقضاء  .35
ي القدا عقوبه السمف ال علي عل  اللقدحييف مملد عرفا  لمسله اللرع  ه فالقرر   :رار ج

عاما، مف حي جبل اللسبر جدوب شر  القدا للدف  17عاما،  أحلد حسيف هلسه  17عبيدا  
ليل مدهلا.  جاء المسس  عد حدانه ال يييف عبيدا   هلسه  شيسلألغ  200رلانيه عار عاما،  حرامه 
مف ذلك  مف القزاء اإلحرا يلي ذات  حسس عل  المددي   عل  الدقير  طعف مسيوددييف يهوديييف.

اإلحرا يلي أ ار ا  هو مف قيل الاهيد عبد ال ياح الار ف في ال ليل اللميله  السمف عاما  ن غ 
 عار فقب.

 20/9/2017، لندن، القدس العربي
 

 قانون الجرائم اإللكترونية إلغاء ينبغي :اإلنسان لحقوق المركز الفلسطيني  .36
في  وء اللراجعه  اإلع ميهرع  ال لسطيدي لمقو  اإلنسان  رشه علل حوه المر ا  نظس الل

مراجعه لقانون المرا س اإلليير نيه “حوه قانون المرا س اإلليير نيه تم  عدوان:  أدلقهاالقانونيه اليي 
.  قد حزر الورشه ن به مف ”في  وء اللعايير الد ليه لمر ه اليعبير 2017ال لسطيدي لسده 

 قادف ميحسا  مميلل مدني.   قد   األكاديلييفالبرللانييف  السياحييف  ال م ييف  القانونييف 
 ر رف  قغ العلل به ا القانون  اسل فوري  أبر هاخل   الورشه حل  عدف نيا ج  توهيا ، عان 

 تلهيدا إللةا  .
 تهديدر للمر ا  العامه، كلا  تمدث اللاارعون في الورشه عف خطورف احيلرار العلل به ا القانون، 

اللاارعون حل  خطورف أكبر في تطبيل القانون، نظرا  أشارن  أحد نيا ج اتنقسار ال لسطيدي.  علا أ  
لزعغ رقافه المها  القزا ي فيلا ييعلل  العلل ال م ي   ر رات .   أجلل الما ر ن عل  

 له اللرع  في حلةاء القانون.   ر رف العلل اللايرك مف أجل حلةاء القانون،  أكد ا دعلهس لمل
 19/9/2017اإلنسان،  لحقوق  الفلسطيني المركز

 
 فلسطينية شمالي القدس المحتلة تجارية منشأةآليات إسرائيلية تهدم  .37

هدم  آليا  تا عه لسلطا  اتحي ه اإلحرا يلي، يور الث راء، مداىف تمار ه شلالي : القدا اللميله
 در اليرخيص.مديده القدا اللميله،  ممه ع

 أفاد هاح  اللداىف اليمار ه، أحامه بدر،  ىن قوا  مف شرده اتحي ه  حرا المد د، برفقه 
 في بي  حديدا. الث راءاوليا  الثقيله، حاهر   اقيمل  سمةسله السيارا س هباح 
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ف  أ اف بدر لد سقدا براس، أن اوليا  اليا عه لبلديه اتحي ه شرع  في علليه هدر اللداى
 اليمار ه،  ممه أنها سحير قانونيه  حير مرخ  هس.

 أشار حل  أن ه ر اللرف الثالثه اليي تقور فيها آليا  بلديه اتحي ه بهدر اللةسله اليي يعياش مدها 
  عا لي ،  هي م در ر قهس الوحيد.

 19/9/2017، قدس برس
 

 اللبإضراب مفتوح عن الطعام في سجون االحت يشرع كفيفأسير فلسطيني  .38
قد شر  ميخر ا،  إ راب ، أفاد  م ادر حقوقيه،  ىن أحير ا فلسطيدي سك يغس مف مديده جديف: جديف

ا لقرار حلطا  اتحي ه تمو ل  ل عيقاه  م يوح عف الطعار داخل حمون اتحي ه اإلحرا يلي، رفز 
 اإلداري.

شر   اإل راب  عد رفر  هر ح أحلد علارنه  )نمل األحير(، لد سقدا براس،  ىن  الدر الي يغ 
 ممسله اتحي ه اإلفراد عد  أ  تقديس ت مه اتهار  مق ،  تلسسها  إهدار القرار اإلداري.

 أ اف علارنه،  ىن العا له ت تليلك أي معلومه حي  اللمظه عف مسان احيما   الدر  عد شر ع  
ه/ حبيلبر الماري، حل  حمف مف أيلو  11في اإل راب، خاهه أن اتحي ه نقل  فور اعيقال  في الد 

 سممد س.
 19/9/2017، قدس برس

 
 " في منطقة النقبعلى هدم منزله "ذاتياً  فلسطينياً االحتالل ُيجبر  .39

أفاد  م ادر ممليه في الدق  اللميل،  ىن حلطا  اتحي ه اإلحرا يلي أجبر  يور : الدق  اللميل
 . في قر ه سبير هدادس  لدطقه الدق  عل  هدر مد ل  سذاتي اس، فلسطيدياالث راء، موادد ا 

 قاه مسي ه اللمده اللمليه في بير هداد، حللان حليد، حن قوا  عبيرف مف الارده  الوحدا  
ال اهه   حدا  الهدر اليا عه لو ارف الداخليه اإلحرا يليه، دهل  القر ه  أجبر  أحد السسان عل  

 هدر مد ل  اللسون مف ألواح سال  ديوس.
في ت ر ما  لد سقدا براس، أن حلطا  اتحي ه ت رع   ىن مد ه اللوادف   ذعر حليد
 سُبدي د ن الم وه عل  اليراخيص ال  مهس. ال لسطيدي

ألغ  25أقدر عل  هدر مد ه سذاتي اس، لي ادي دفل حرامه ماليه  قيله  ال لسطيدي نور حل  أن اللوادف 
 اتحي ه.د تر أمر سي( في حاه هدمي  آليا   7,000شيسل )

 19/9/2017، قدس برس
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 "على أمن المواطن اإلسرائيلي والفلسطيني حريصون "السيسي:  .41

للملعيه العامه  72دعا عبدال ياح السيسي، مساء الث راء، في علله ل  أمار الد رف الد: علر فارا
بيف القاهرف  لعمس الليمدف، في نيو ورك سالاعبيف ال لسطيدي  اإلحرا يليس، حل  تيرار تمربه الس ر

  تل أبي ، مطالبا  الوقوف خلغ القيادف سالسياحيه ال لسطيديه  اإلحرا يليهس. 
 خرد السيسي عف الدص  قول  سيد العرب ت ت اه ملد دف  الس ر،  تمربه م ر مل ححرا يل ملسف 
ل تيرارهاس، معيبرا أن حنااء د له مسيقله ل لسطيف، عاهليها القدا الارقيه، شرط  ر ري لم

 الر يسيه لإلرهاب. األذر أ ما  مدطقه الار  األ حب،  تمقيل الس ر، ال ي مف شىن  أن يد   أحد 
كلا دعا السيسي الاع  ال لسطيدي حل  ساتحيعداد لليعايش مل اإلحرا يلييف  عدر اتخي ف  عدر 

ا، فلديدا في م ر تم ربه في الس ر ح اعه ال رمس،  أ اف: س أ ج  ندا ي للاع  اإلحرا يلي أيز 
 عام ا،   لسف أن نيرر اليمربهس. 40مد  أكثر مف 

 اإلحرا يليجدب ا حل  جد  مل أمف  ح مه اللوادف  ال لسطيدي شدد عل  أن سأمف  ح مه اللوادف 
 يم  أن ييسس.

 تا ل: سعل  عل الد ه اللمبه للس ر  اتحيقرار،  إل  عل الد ه العربيه الاقيقه، أن تساند ه ر 
حذا نمم  حيةير  ج   الييد ه العالس أن تقغ  مان  ه ر ال طوف،   اقيال طوف الرا عه،  إل  

 اليار خس.
ف ف  تار خ اإلنسانيه مف   ج  السيسي نداء  حل  القيادف األمر سيه: سلديدا فرهه لييا ه ه مه جديد

 ه ر اللدطقهس. فيأجل تمقيل الس ر 
 20/9/2017، موقع رصد، القاهرة

 
 "حماس"إحالة نجل خيرت الشاطر لالستئناف بتهمة التخابر مع : القاهرة .41

القاهرف د سالقدا العربيس: قرر  ممسله جدايا  القاهرف اللدعقدف في معهد أمداء الارده في درف، 
ححاله حعادف حجراءا  مماكله نمل نا   اللرشد العار لملاعه اإلخوان اللسلليف،  أمت الث راء،

خير  الاادر في المسس ال ادر  در حيابيا   اإلعدار في قزيه الي ابر مل سحلااس، للمسله 
 احيئداف القاهرف، لدظر الدعو  أمار الدا رف الل ي ه.

ميهلا في قزيه الي ابر مل  34ر عل   عان  ممسله جدايا  القاهرف، أهدر  حسلها  اإلعدا
 سحلااس.

 20/9/2017، القدس العربي، لندن
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 يدعو إلعادة إطالق عملية السالم على أساس حل الدولتين عبد هللا الثاني .42
عقد الللك عبدج الثاني في نيو ورك امت، حلسله لقاءا  مل رسحاء د ه   فود  :بيرا -نيو ورك

مل الر يت  ر خ ه لقاء لثانيه  السبعيف للملعيه العامه لعمس الليمدف.ماارعه في اجيلاعا  الد رف ا
 ال لسطيدي مملود عباا، جر   مث مسيمدا  األ  ا  عل  الساحه ال لسطيديه.

 تس اليىكيد خ ه اللقاء، عل  أهليه مواهله اليدسيل  الياا ر بيف المانبيف األردني  ال لسطيدي فيلا 
علليه الس ر، عل  أحاا حل الد لييف،  بلا يقود إلقامه الد له  يي ل  لساعي حعادف حد  

 ال لسطيديه اللسيقله عل  اليراب الوددي ال لسطيدي  عاهليها القدا الارقيه.
 أهليه د ر اإلدارف األمر سيه  الي ار الر يت األمر سي ليمر ك العلليه السلليه. أكداكلا 

 19/9/2017، ، عّمانالغد
 

 توقعان مذكرة تفاهم "اعي األردنية والفلسطينيةالضمان االجتم" .43
لان ال لسطيدي ه ُم عرف  -علان  سه الزَّ لان اتجيلاعي  ُميحَّ سِه العامِه للزَّ السبيل  ق ع  الُليحَّ

 تَّ اهس لةايا  اليَّعا ن الُلايرك في الملايه اتجيلاعيه  تباده ال برا .
سيانل بلوج  ُم عرف اليَّ اهس  عل  تباده ال برا  في ممات  اليىميدا  اتجيلاعيه  يعلل الُليحَّ

 الزلان اتجيلاعي  اللمات  اليي تيعلل بيدظيس  إدارف األجه ف  الهيئا   الليحسا  ذا  ال له، 
 تباده ال  ارا  بيف اللسي ليف الل ي يف في البلديف،  إتاحه ال رهه لليوادر العامله في األجه ف 

ديه ل د   عل  السياحا   األنظله  إجراءا  العلل اللطبقه لد   الهيئا   الليحسا  اللع
الليحسييف في عافه اإلدارا ،  ع لك لليدر   العللي حل  جان  نظرا هس في أي مف البلديف 
الاقيقيف  ليطو ر قدراتهس اللهديه  تمسيف مهاراتهس ال ديه  تعليل  عيهس  توحيل مدارعهس  اليطورا  

ليىميدا   فر عها الل يل ه  اليقديا  اللسي دمه في ه ا اللماه  تطبيقاتها، اللسيمدف في مماه ا
 اللاارعه في الدد ا   الليتلرا   اللقاءا  اليي تعقد في ع  البلديف للداقاه القزايا  اللو وعا  

اليي  الليعلقه  اليىميدا   الزلان اتجيلاعي  اليدسيل بيدهلا أرداء اللاارعه في ال عاليا  الللارله
 أ  الد ليه اللعديه  اللماه اليىميدي. اإلقليليهأ  اللدظلا   األجدبيهتدظلها الهيئا  

 20/9/2017، السبيل، عّمان
 

 بين حماس وسورية وطهران تدعم مهتم بمصالحةحزب هللا اللبناني ": ي اليوم"رأ .44
 المه بيف حرعه ماا را  خلغ اليواليت إلنما  م أدرافبدأ  بيف عدف  س:راي اليورس –لددن  

 لبدانيون تدخلوا ل الث احيئداف  حيرانيون  دلب  دمال مف  حطاء السور ه. حلاا  المسومه 
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اللساله  تىجيل اللسارعه  إلنزادمف الوق   ح افيهاتت ات  بيف حلاا  المسومه السور ه مهله 
 لقاءا  علديه  رحليه. إلجراء

م المه بيف  حجراءب ج اللبداني يدعس مف م در حوري مطلل  ان ح  ” راي اليور“ علل  
 المهود.مثل ه ر  جانبها تدعسمف  حيران أنعلا علل  مف ن ت الل در  حلاا. المسومه السور ه 

ماا را  لها ع قه به ا اللو و   عدما اقيرح قياديون في حرعه حلاا اللبادرف مف  اون تبمث 
 للل المه.قبل ح ب ج  دهران 

 19/9/2017، ي اليوم، لندنرأ
 

 عين الحلوة تحت مجهر الجيش اللبنانيمخيم  .45
ياهد م يس سعيف الملوفس ل جئيف ال لسطيدييف، الواقل في مديده هيدا جدوب : بوت أحطيث -بير  

لبدان، مد  حع ن الميش، يور الملعه اللا ي، عف توقيغ خليه حرهابيه تا عه ليدظيس داعش، 
يواري داخل الل يس، حاله مف اتحيد ار، خ وها  مل تاديد ييرأحها الل ري سأبو خطابس، الل

اإلجراءا  األمديه عل  مداخل ، ما أد   حل  احيياء عارر في ه وف ال جئيف.  قاه م در أمدي 
رفيل لدسالار  األ حبس حن سعيف الملوف ي زل حاليا  إلجراءا  أمديه  عسسر ه في مميط ، مل 

  ارجيف مد س، مف د ن حيراد م  د مف الي اهيل.تاديد مراقبه الداخليف حلي   ال
مف جهي ، شدد م در عسسري عل  أن الو ل األمدي الدقيل في الل يس حير مسيمد، تفيا  حل  
أن س)عيف الملوف( تم  ممهر الميش تلاما  عباقي اللدادل اللبدانيه،  عدما انيقل  اللعرعه مف شقها 

عش(  )جبهه الد رف( عدد المد د الارقيه، حل  شقها العسسري،  عد حنهاء تواجد حرهابيي )دا 
األمديس.  قاه الل در لدسالار  األ حبس: ست شك أن  تيرف العلليا  األمديه  اتحيباقيه، ارت ع  في 
اللرحله الماليه، ليف الو ل في الل يس يبق   الدسبه لدا معقدا   دقيقا   حساحا ، نظرا  ل  وهيه 

 نييف داخل س. جود عدد عبير مف اللد
 20/9/2017، لندن األوسط،الشرق 

 
 الفلسطيني: مصالحة "فتح" و"حماس" تخدم القضية -رئيس لجنة الحوار اللبناني  .46

ال لسطيدي حسف مديلده في ت ر ث سخطوا  الل المه بيف  -حيا ر يت لمده الموار اللبداني 
لظر ف اليي تميا ها القزيه حرعيي فيث  حلااس،   ه ها  ىنها س الةه األهليه  الدظر حل  ا

ال لسطيديهس، مم را  مف سم ادر حفااه ه ا اليوج  اإليمابي علا أفال  اللما ت  السا قهس.  قاه: 
سحن األ  ا  اليي تلر بها القزيه ال لسطيديه تيطل  أق   درجا  اليلاحك بيف مسونا  الاع  
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 ر هافيه دال  اللوقل السياحي للقزيه ال لسطيدي  عد مرحله اتنقسار،  اليي عان  عبارف عف خسا
 داخليا   إقليليا   د ليا س.

 رأ  أن سه ر ال طوف يم  أن تليها خطوا  أكثر تقدما  ت   في حدار فك الم ار  تسلس 
المسومه للو ارا   األجه ف  اللعابر  عودف اللوم يف القدام  ألماكف عللهس  ب ه المهود اللسث ه 

بيف ف ا ل  شرا ث اللميلل ال لسطيدي  اليلهيد إلجراء اتني ا ا  اليار عيه ليمقيل الوحدف الودديه 
 احيرار نيا مها بوه ها تعبيرا  عف توجها  اللوادديف،  ع لك اني ا ا  ر احيه  تاسيل األدر 
 الليحسا  الدحيور ه  لا في  قيار حسومه  حدف  دديه تىخ  عل  عاتقها رحس حياحه مواجهه لل طر 

الليلثل في اتندفاعه اتحييطانيه العارمه اليي تاهدها الز ه الةربيه علوما   مديده  ال هيوني
القدا  مقدحاتها اإلح ميه  اللسيميه خ وها ،  العلل ل ك الم ار ال ي يعاني مد  قطا  ح ف 
 تىميف ال دما  الليعثرف ليسهيل حبل العيش أمار الة  يف ال امديفس.  دعا مديلده سحرعيي فيث 
 حلاا،  اعيبارهلا عدواني ال  ف حل  تقديس عل ما يلسف تقديل  مف أجل بلو  الةايا  اليي تلسف 
الاع  ال لسطيدي مف توحيد قوار    ل خطه تمرك حياحيه داخليا   عربيا   د ليا  ليمقيل حنما ا  

 حياحيه مللوحه له ا الاع  في فلسطيف اليار  يه  في ديار الايا س.
 20/9/2017، وتالمستقبل، بير 

 
 تقييمات متفاوتة للمناورة العسكرية اإلسرائيلية وسيناريوهات مختلفة لحرب لبنان الثالثة .47

الداهرف د سالقدا العربيس: ت يد م ادر في ححرا يل أن جياها  ت امدا مل انيهاء مدا رت  الز له 
لثهس اليي ييس احيعراض في الالاه يبمث عف الرد  في الليدان  في الوعي معا في سحرب لبدان الثا

  عر حيدار وها  أحدارها.
 تيعد أ حاط عسسر ه قولها حن   اد ال موف بيد   بيف ح ب ج مف ناحيه القدرا  الليدوعه، فيلا 
تاسك أ حاط ححرا يليه  قدرف ححرا يل عل  حسس اللواجهه اللسيقبليه بديا ج م يل ه جدا عف حرب 

 لبدان الثانيه.
تتس عل  لسان ممررها العسسري عاموا هار يل أن ه ر اللدا را ،  هي  تو ث همي ه سهآر 

، هدف  ل مص  تدظيس علل مراك  القيادف عل  اللسيو  األعل  1998األ ل  مف نوعها مد  عار 
 .2006 هو المان  ال ي فال الميش اإلحرا يلي في  خ ه حرب لبدان الثانيه في 

اه ناوب حرب مسيقبليه مل ح ب ج ي يرض أن تيون  تدقل عف م ادر عسسر ه قولها حن  في ح
بلو  األهداف اللمددف لها في أعلا  األرا ي اللبدانيه، في   ا مه:اليوجيها  لقادف ال ر   األلو ه 
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الوق  اللمدد،   رب  حدا  ح ب ج  عقارات  في ه ر اللدادل  العلل عل  تقليل عدد 
 ال وار خ اليي حيطلل عل  ححرا يل.

يغ  لف احيعراض حيدار وها  ميوقعه أن قيادف الميش اإلحرا يلي حيطال  بيوفير دفا  فعاه  تز
مقابل حنما  ح ب ج اللميلل عل  مسيو  الوعي، عيوجي   ربه م اجئه مث ،  في الوق  ن س  

  حيقور الميش اإلحرا يلي بيوجي   ربا  نار ه عبيرف داخل األرا ي اللبدانيه تعيلد عل  معلوما
 احي بار ه دقيقه.
اللدا را  األخيرف شلل  معظس جوان  المرب س احيثداء را مه البار دس  جر   أن  و ث هار يل 

اليمرعا  في الليدان مف قبل قوا  هةيرف لس تطلل ال خيرف الميه،  عان  مهليها اليدرب عل  
 مهارا  الزباط قادف الوحدا .

ه س يديعو  أحر نو  س أليست فيالان فير  أن أما  ميل  ممرر الاي ن العسسر ه في همي 
تس  ال عل حسس  أنمدا را  ال يلل، اليي خطب لها قبل  ق  دو ل، جر  في نهايه األمر،  عد 

 المرب األهليه السور ه ل الث الدظار الماكس.
ليد  حرعان ما يبدي تم ظا مف مو و  حسس ه ر المرب  القوه سفي حور ه تيقلص األرا ي اليي 

طر عليها داعش، في الوق  ال ي يوحل في  الدظار قبزي  حل  الار ، رحس أن القياه ييوقل أن يسي
يسيلر ل يرف دو له،  مف اللاسوك في  أن ييلسف الر يت  اار األحد مف حعادف توحيد حور ه علها 

 تم  حيطرت س.
مقاتل،  8,000دوا ،   اير لد ر ح ب ج في اللعسسر الداعس للدظار حيث أرحل لسور ه مد  عدف ح

 1800فإن اللدظله فقد  ما ت يقل عف  اإلحرا يليهرلث قوت .  حس  تقييلا  الل ابرا   حوالي
 مقاتل في المرب بيدلا أهي  حوالي رلانيه آتف.

 اللقابل ييعد أن حيران فال  في تسليث ح ب ج   وار خ دقيقه  سب  الهملا  المو ه اإلحرا يليه 
 ح مف حور ه للبدان.عل  قوافل الس 

 شارع  في تقييس اللدا رف الز له همي ه سيسرا يل هيور سفقال  حن  رحس األ رار الليوقعه للمبهه 
حيدي ر عل  ح ب ج ساني ارا  ا ما  بار ا  عبيرا خ ه فيرف  اإلحرا يليالداخليه، فإن الميش 

لميش ه ر اللرف أكثر دقه مف تلك تيون تقييلا  ا أن تدقل عف  ا ب عبير قول  سنىمل   جي فس.
 .ساليي جاء  عايه حرب لبدان الثانيه

 20/9/2017، القدس العربي، لندن
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 تزال تقف حائاًل أمام تحقيق السالم الدائم والعادل ما "إسرائيل"أمير قطر:  .48

لي مدف، أك د أمير د له قطر، الايخ تليس بف حلد آه راني، خ ه عللي  أمار الملعيه العامه لعمس ال
 .في د رتها الثانيه  السبعيف، أن ب در عافم  اإلرهاب   اهد ب لك اللميلل الد لي

 في ما ييعلل  الللغ ال لسطيدي، جدد الايخ تليس مداشدت  لدساألشقاء ال لسطيدييف إلتلار الل المه 
 س  العاده،  تواهل  توحيد اللواقغس، معيبرا  أن ححرا يل ت ت اه تقغ حا    أمار تمقيل الس ر الدا

 نهمها الليعد   خلل حقا ل عل  األرضس.
 19/9/2017، ، لندنالجديد العربي

 
 لعضوية مجلس األمن "إسرائيل"أبو الغيط وعباس يبحثان إحباط ترشح  .49

 مث األميف العار لمامعه الد ه العربيه أحلد أبو الةيب،  الر يت ال لسطيدي س: ال ليجس– القاهرف
للملعيه العامه لعمس الليمدف  72ه لقاء أمت، عل  هامش اجيلاعا  الد رف مملود عباا، خ 

بديو ورك، آخر اليطورا  ال اهه  القزيه ال لسطيديه،  عل  رأحها خطوا  حنهاء اتنقسار 
ال لسطيدي،  العلل عل  ت عيل مقررا  اللملت الو اري للمامعه العربيه،  اىن ححباط اليرشث 

، ألن  ليت مف اللقبوه أن تييس  2020  2019مملت األمف للعاميف ساإلحرا يليس لعزو ه 
اللواقغ ساإلحرا يليهس أي  خس د لي، خاهه عزو ه مملت األمف، اللعدي  الم اظ عل  السلس 

  األمف الد لييف.
 هرح الو  ر الل وض مملود ع ي ي، الليمدث الرحلي  احس األميف العار،  ىن الر يت ال لسطيدي 

ليطورا  األخيرف في ملغ الل المه ال لسطيديه،  ما يديظر مف خطوا  قادمه لي عيلها، عرض أهس ا
مثلدا  المهد الل ري اليبير، ال ي أد  حل  حد ث ه ا اليطور اللهس. علا عرض الر يت عباا 
ألهس نيا ج اتت ات ، اليي أجراها ميخرا  مل األدراف اإلقليليه  الد ليه ال اعله، بهدف   ل 

ومه ساإلحرا يليهس أمار مسي لياتها،  دفعها للعودف حل  احيئداف العلليه السياحيه.  أ  ث المس
الليمدث أن أبو الةيب أكد بد رر ترحيب   سل ال طوا  الراميه حل  تمقيل  حدف ال غ ال لسطيدي، 

 خاهه في مل احيلرار السياحا  الليعديه للمسومه ساإلحرا يليهس الماليه.
 20/9/2017، ةالخليج، الشارق

 
 حول مدينة الخليل والبلدة القديمة جديداً  الجامعة العربية تتبنى قراراً  .51

عل  مسيو  مملت  148رار ج د سالقدا العربيس: أقر  جامعه الد ه العربيه في اجيلاعاتها للد رف 
ال ي يقزي    راء ال ارجيه العرب، قرارا  حوه مديده ال ليل يديف   رفر قرار المسومه اإلحرا يليه
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بياسيل مملت احييطاني حير شرعي إلدارف الاي ن ال دماتيه لللسيودديف في قل  البلدف القديله 
 مف مديده ال ليل.

جاء ه ا القرار أرداء اجيلاعا  مملت جامعه الد ه العربيه عل  اللسيو  الو اري في د رت  العاديه 
قر األمانه العامه لمامعه الد ه العربيه في م 2017حبيلبر/ أيلوه  13-11حيث عقد خ ه ال يرف 

 في القاهرف.
 جاء في نص القرار سحدانه  رفر قرار المسومه اإلحرا يليه  ال ي يقزي بياسيل مملت احييطاني 
حير شرعي إلدارف الاي ن ال دماتيه لللسيودديف حير القانون في قل  البلدف القديله مف مديده 

اتحي ه حلةاء ل  حيه بلديه ال ليل  نقلها لبلديه اللسيودديف ال ليل،  ه ا يعدي مف قبل حلطا  
 لا في ذلك مدث اليراخيص  البداء  ال دما  اليمييه  تةيير معالس اللديده القديله  احيباحه حقو  
السسان  إيقا  الل  د مف الظلس  اللعاناف عل  اللوادديف  إجبارهس عل  الرحيل،  ه ا ياسل انيهاكا  

ت اقيا  السا قه بيف المانبيف  للقانون الد لي  قرارا  الارعيه الد ليه،  آخرها قرار لمده خطيرا  ل 
اليراث العاللي اليا عه لليونيسسو بو ل البلدف القديله في مديده ال ليل  المرر اإلبراهيلي الار ف 

 عل  ت مه اليونسسو لليراث العاللي اللهدد  ال طر.س
 20/9/2017، القدس العربي، لندن

 
 بوغدانوف: موافقة حماس على حل اللجنة اإلدارية خطوة هامة في مسار المصالحة .51

أشاد مي ا يل بوحدانوف مبعوث الر يت الر حي للار  األ حب  نا      ر  :ه ح جلعه -ر حيا
موافقه حلاا  أنال ارجيه،  الي اهلا  اليي جر  برعايه م ر ه بيف حرعيي فيث   حلاا ميعدا 

للمده اإلدار ه  تسليس  مار األمور لمسومه الوفا  الوددي تعيبر خطوف هامه في مسار علي حل ا
 الل المه ال لسطيدي.

 دعا اللسي ه الر حي خ ه لقا   اليور الث راء مل  فد حلاا بر احه موح  أبو مر    في مبد  
  دديه.دف في الل المه  تاسيل حسومه  ح اإلحرا   ارف ال ارجيه الر حيه  لوحسو حل  

 .1967 شدد بوحدانوف عل  أن ب در تي د مبدأ حل الد لييف عل  أحاا حد د 
 ترع   مباحثا   فد حلاا في ال ارجيه الر حيه عل  ملغ الل المه ال لسطيديه  حبل حل 

 اإلحرا يلي.القزيه ال لسطيديه  ملغ اتحييطان 
 19/9/2017، القدس، القدس
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 يزال السالم أحد أولويات الرئيس ترامب اممسؤول أمريكي لـ"األيام":  .52
ساأليارس: عايه لقاء الر يت مملود عباا  الر يت األمر سي د نالد ترام  في نيو ورك  -القدا 

ي اه أحد  مااليور، قاه مسي ه عبير في البي  األبير حن الس ر ما بيف ال لسطيدييف  اإلحرا يلييف 
 أ لو ا  الر يت ترام .

مر سي لد ساأليارس: سكلا قلدا مف قبل، فإن تمقيل الس ر بيف اإلحرا يلييف  قاه اللسي ه األ
ي اه  احدا مف أ لو ا  الر يت،  ليف اجيلاعا  األمس الليمدف ترع   اسل ر يت  ما ال لسطيدييف 

عل  قزايا أخر  مثل حيران  حور ه مل ر يت الو راء نيدياهو،  تاسل فرهه لليواهل مل الر يت 
 ر األربعاءس.عباا اليو 

 أ اف: سلقد اخييس  فدنا للس ر ميخرا رحله مثلرف للةايه حل  اللدطقه،  تسيلر ممادرا  الس ر 
 ه ر بوتيرف رابيه،  معظلها مد  ل عف اجيلاعا  األمس الليمدفس.

 أشار حل  أن سأحد ممات  اليرعي  للساعد الر يت  الللثل ال ام للل ا  ا  الد ليه جايسون 
 ، أرداء  جودر في نيو ورك هو اللساعدف اإلنلا يه للاع  ال لسطيدي،  اليي تدا لها في حر دب 

 م حظات  في اجيلا  لمده تدسيل مساعدا  الد ه اللانمهس.
 20/9/2017، األيام، رام هللا

 
 وعزل حماسالسلطة  إلىالقطاع  بإعادةجرينبالت: حان الوقت إلنهاء معاناة سكان غزة  .53

قاه مبعوث الر يت األمر سي للار  األ حب جيسون جر دب   حن  ييعيف عل  : القدا اللميله
 أ اف  اللميلل الد لي العلل مف أجل حعادف السيطرف عل  قطا  ح ف للسلطه ال لسطيديه.
 سحر دب  س: سلقد حان الوق  لوقغ مراقبه الو ل في ح ف  البدء في تةيير الو ل هداكس.

معاناف حسان ح ف لف تديهي حت عددما تيمد جليل األدراف اللعديه   عس اللبعوث األمر سي أن 
اللميلل الد لي حيساعد في حعادف ح ف للسلطه  أن س مزي اللساعدف الاع  ال لسطيدي  ع ه سحلاا

 ال لسطيديه
األحلوب األمر سي ال ي تبدي  حدارف الر يت ترام  لمل  جر دب   عففي حيا  مي ل عاغ 

  اإلحرا يلييف.يدييف ال را  بيف ال لسط
 قاه جر دب   حن حدارف ترام  اعيلد  أحلوب جديد  م يلغ في عل ما ييعلل  علليه الس ر بيف 

 ال لسطيدييف  اإلحرا يلييف.
تمري ات ات  مل الطرفيف مف أجل بلورف موقغ يقود ال   األمر سيهاللبعوث، أن اإلدارف   أ اف

السلليه  مف اليمربه الطو له اليي لعب  في أمر سا ه ا  تمر ك العلليه حل ات اذ خطوا  تيدي 
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الد ر  اليمارب ال اشله في اللا ي خرجدا  عدف در ا  اهلهلا بده أن ن رض المل مف ال ارد 
 فىندا معدييف  إعطاء الطرفيف هامش عافي مف أجل ات اذ القرارا  ال اهه بهس حوه مسيقبلهس.

عف ميهليف بل حيبمث عف ميعا نيف  تعا ن مبدي عل  لف تبمث  حدارت  تا ل جر دب  ، أن 
ت اهلا   بلورف ت اهلا  ح افيه تعود  ال ا دف عل  الطرفيف رافزا اتتهاما  اللوجهه إلدارف ترام  

 الس ر في اللدطقه. حل  سب  عدر تطرقها لمل الد لييف معيبرا أن أمر سا ملي مه  إيماد حل يقود 
خ ه علله أمار ميتلر الد ه اللانمه للسلطه ال لسطيديه اليي نظليها ت ر ما  اللسئوه األمر سي 

الدر  ج في مقر األمس الليمدف بديو ورك  اتهل  اللدظله اتحي ه  احية ه حسان ح ف  احيما هس 
 كرها ف  قلعهس.

 19/9/2017، وكالة سما اإلخبارية
 

 "أنصار هللا" عام أمين قيويلتالمية ومية مخيم مدير عام األونروا في لبنان يتفّقد  .54
 ار مدير عار األ نر ا في لبدان ع  ديو عورد ني م يس الليه  ميه في هيدا  ت قد علل : هيدا

ال طي   مدير  حبراهيسعدد مف ميحسا   مدارا الوعاله في الل يس يرافق  مدير مدطقه هيدا 
  أيوب.ه حسف اليعليس في المدوب مملود   دان  مدير م يس الليه  ميه في الوعال

 الهيئه اليعليليه رس ت قد  اإلدارفاحيهل عودر ني جولي  في الل يس مف مدرحه عسق ن بلقاء مل 
يليقي  أن عر ال  وف مليقيا عددا مف الط ب  مطلعا مدهس عل  حير انيظار العار الدراحي. قبل 

ج في الل يس.   أن ارملثلي اللمان الاعبيه ل  ا ل مدظله اليمر ر  تمالغ القو  ال لسطيديه 
الل يس مثل  أبداء المياتيه اليي تهس  اإلنسانيهعورد ني عددا مف القزايا  أمار درح الما ر ن 

 ال مه  اليعليس  ترميس البيو  اللي دعه. 
الل يس حيرا عل  األقدار برفقه  عر ملثلي اللمان.  عان تفيا  في  أحياءرس جاه عورد ني في 

عار  أميفيف مدرجه عل  برناممها الرحلي، تلثل  في لقاء مدير األ نر ا مل ال  ارف ممطه لس ت
مقرا  المرعه في الل يس  ذلك لد  مر ر عورد ني  الوفد  أحدسحرعه أن ار جس جلاه حليلان في 

الل يس  احيياجا   أ  ا الداخل فيان  مث في  حل ه ا اللقر حيث دعار حليلان  أماراللرافل 
م يس الليه  ميه لدر    ل اللدارا  الل يس علوما  حل ال  ارف قاه عورد ني سجئدا  رحر ال جئيف.

 عان لقاء مل ملثلي ال  ا ل  ادلعدا مدهس عل  تقييلهس ل دما  الوعاله  حبل تمسيدها  ما هي 
  الللمه.اتحيياجا   أبر 

ف الملوف قاه: هداك فر  عان هداك  ج  تاا   بيف احيياجا  م يس الليه  ميه  م يس عي حذا علا 
  ال دما .بيف الل يليف  عل ل  خ وهيي   احيياجات   ما ناقادار ييعلل  سي يه تمسيف 
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األمديه عدد مداخل الل يس قاه: نيواهل دا لا مل السلطا  اللبدانيه مف اجل تسهيل  اإلجراءا  عف 
يعلقه  الدخوه  ال ر د مف الل اإلجراءا حياف ال جئيف  خ وها في األيار األخيرف ات     عر 

  حلوه. حل الل يس  نمف حدسيلر  اتت ات  مف اجل الوهوه 
 20/9/2017، المستقبل، بيروت

 
 إلرسال مراقبين لمتابعة محاكمة الشيخ رائد صالحدوليين دعوة ممثلين  .55

 اتتماد دع  اللدظله العربيه لمقو  اإلنسان في بر طانيا في رحا ل عاجله حل س: اللدظله العربيهس
األ ر بي  الل و يه العليا لمقو  اإلنسان  المسومه البر طانيه حل  حرحاه ملثليف عبر ملثلياتهس أ  

مف قبل الديا ه العامه  د الايخ را د ه ح بيار خ  اتتهاما الس ارا  لمزور جلسه ت  ف 
في  تهاما اتاليعس ي ال ي يعاني مد  ه ح  فبرعه  اتعيقاهللوقوف عل   24/09/2017

 مواجهي .
 بيد  اللدظله أن ه ر حييون الملسه السا عه اليي يلثل فيها السيد ه ح أمار ممسله ال لث في 

حخ ء حبيل   ديله ه ر  العامه حا قاحي ا حيث رفز  اللمسله بداء عل  دل  الارده  الديا ه 
  ه الرأي  اليعبير  اللعيقد.الملسا  لس توج  ل  الديا ه اتهاما  حقيقيه حنلا هي تهس تيعلل  مر 

 أكد  اللدظله أن حلطا  السمون اإلحرا يليه لس تةير مف مر ف احيما  السيد ه ح  بقي في 
حاعه  الياميرا  مل  جود اللرحاض اللساوف  هو اللسان ال ي يىكل   دار  24 ن ان  مراق  

    لي في   هو ما ع ت  حدارف السمف حل  أنها أ امر عليا.
اللدظله عل   ر رف حزور ملثليف د لييف  مدظلا  حقوقيه  فعاليا  مدنيه لياسيل  شدد  

 السيد ه ح  اليعسغ  اتحي راد ةب عل  المسومه اإلحرا يليه  إرحاه رحاله لها  ىن  ت يلسف لها 
في مماكلي  ت لمرر ارتيب  حنلا ألن  يقود حل   ليرميس األق    الدفا  عد  في مواجهه ما 

 ض ل  مف اقيماما   ح ر ا   مما له تقسيل   مانيا  مسانيا.ييعر 
 19/9/2017، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا

 
 "إسرائيلـ"حملة تضامن بفرنسا مع مقدسي معتقل ب .56

أهدر قزاء اتحي ه اإلحرا يلي أمت اترديف حسلا  السمف حيه أشهر :  ار ت-هاار أبو مر س
اللمامي ال لسطيدي ذي المدسيه ال رنسيه ه ح الملوري،  حب حلله تزامف  قابله لليلديد  مل

 مع    رنسا  حسو  سم  س مف حسوميها عل  قزيي .
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  ه   حيل ا لوفور   جه ه ح الملوري  الليمدره  احس اللمده الودديه للدفا  عد  المسس  ىن  
أحسطت/آب  23اعيقل في الدال ي -سانيهاك هارو لمقو  اإلنسانس، عل  اعيبار أن   جها 

لس توج  ل  أيه تهله،  قد اعيقل تم  بدد ساتحيما  اإلداريس،  ذلك  عدما داهل  قوا   -اللا ي
 اتحي ه مد ل  في ع ر عق  شلالي القدا اللميله.

بد رر، قاه توفيل تهاني ر يت الملعيه ال رنسيه ال لسطيديه لليزامف، في ت ر ث للم  رف ن ، حن 
سومه ال رنسيه عف قزيه الملوري سأمر م    عار يدد  ل  المبيف يعست مد  ال زو  هل  الم

 ال وف مف حسومه نيدياهو  مف تهديدا  اليليف الليطرف اللييررف ل رنساس  عبر الدعيور توفيل 
تهاني عف احيهمان  لللوقغ اتنيقا ي للمسومه ال رنسيه في اليعامل مل موادديها، علا احيدير 

 اله  له لوحا ل اإلع ر ال رنسيه لقزيه ه ح الملوري. اليةطيه
 عان عارا  مف الا  يا  المقوقيه  ال ير ه  السياحيه ال رنسيه قد أدلق  قبل أحبو  حلله 
 دديه إلد   حراح الملوري  اعيبارر مواددا فرنسيا يقيس في القدا مف أب فلسطيدي  أر فرنسيه، 

 كلا أن   جي  فرنسيه أيزا.
أكثر مف ر ريف نا با فرنسيا رحاله خطيه حل  الر يت حيلانو ل ماكر ن دالبور فيها  الزةب    ج 

عل  بدياميف نيدياهو إلد   حراح الملوري، ليف ق ر اإللي       ارف ال ارجيه ت ي اتن يلي مان 
مل حياحه ال ل  حياه ه ا الللغ. علا عبر عدد مف رسحاء البلديا  في فرنسا عف تزامدهس 

اللمامي اللقدحي،  علقوا هورر عل   اجها  البلديا . علا جر  تدظيس مظاهرا    ق ا  
 احيماجيه أمار عدد مف الليحسا  المسوميه لللطالبه  إد   حراح .

 19/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ترامب ألمير قطر: األزمة الخليجية ستحل بوقت سريع للغاية .57
د ترام ، خ ه لقا   أمير قطر، الايخ تليس بف حلد آه راني، عل  قاه الر يت األميرعي، د نال

هامش اجيلاعا  الملعيه العامه لعمس الليمدف، مساء الث راء، حن سلدي  شعورا   ىن األ مه ال ليميه 
 حيمل بوق  حر ل للةايهس. 

اإلقليليه   ذعر   عاله األنباء القطر ه أن الايخ تليس  مث مل الر يت ترام  سمملل القزايا
  الد ليه،  في مقدميها األ مه ال ليميه  المهود اللب  له لملها  الموار  عبر الطر  الدبلوماحيهس. 

 في بدايه اللقاء، ال ي جر   لقر حقامه الر يت األميرعي   دد  س اتاس  لديده نيو ورك، رح  
مد   مف دو لس، علا أشار ترام   ىمير قطر، مو ما  أن الع قا  اليي تربطهلا سع قه هداقه 
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حل  أن سهداك مساٍ  حاليه لمل األ مه في الار  األ حب،  رأ  أن حلها حيسون في  ق  حر ل 
 جدا س. 

 بيف الر يت ترام  أن ساللقاء تدا ه المديث حوه اليعا ن اليماري،  عدد مف األمور األخر س، 
اللقاء األخير في السعوديه،  ال ي عان   هغ الع قا  األميرعيه القطر ه بدسالوديدف، خاهه مد  

مهلا  جدا   لقاء تار  يا س، مايرا  حل  أن  ستبد مف احيقرار ه ر الع قهس،  معربا  عف ستطلع  حل  م  د 
 مف اللقاءا  الثدا يه في اللسيقبلس. 

ات ات  حل  ذلك،  بمس  ما ذعر  ساألنا وهس، ن   ترام  ما نقلي   عاله سبلومبير س عف سحجرا   
مل قادف السعوديه  اإلمارا  ليثديهس عف القيار  علل عسسري، عان قيد اليمزير، ليةيير الدظار 

 الماكس في قطرس. 
 20/9/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 .. مستعدون للحوارأمير قطر: دول الحصار تحاول زعزعة استقرار دولة ذات سيادة .58

أمير د له قطر، الايخ تليس بف حلد آه  ، أن19/9/2017صحيفة العربي الجديد، لندن،   ذعر 
راني، أك د خ ه عللي  أمار الملعيه العامه لعمس اللي مدف، في د رتها الثانيه  السبعيف، أن ب در 
كافم  اإلرهاب   اهد ب لك اللميلل الد لي، ميسا    س ع عه احيقرار د له ذا  حيادف، أليت ه ا 

ا  مف جهٍه أخر  د ه الم ار األربل )السعوديه، اإلمارا ، البمر ف، أحد تعر  ا  اٍترهابس، داعي
 م ر(، حل  حوار حير مار ط يقور عل  احيرار السيادف. 

 قاه أمير قطر سأقغ هدا  بلدي  شعبي ييعر ان لم ار جدا ر فر ي  د ه مما رف يالل عافه 
ي فر   الم ار الما ر عليدا، مداحي المياف،  اعيبرر القطر ون نوع ا مف الةدر. حن الد ه الي

 تدخل  في شىندا الداخلي  حا ل   ع عه احيقرارناس. 
 أ اف سرله د ه تعيقد أن حيا تها لللاه، ييهلها للزةب عل  د ه أخر   ابي ا ها، د ه عثيرف 
فوجئ    رض الم ار عليدا  بىحبا    د افع . رفزدا اتن يا  لإلم ءا   الزةب  الم ار، 

 بدا  ىقل مف ذلكس. لس يرض شع
 تا ل قا    حن سد ه الم ار تحق  موادديها  اللقيليف عل  أرا يها للمرد اليعادغ مل قطرس، 

 تفي ا حل  أن سالم ار حير اللار   انيهك أ سب حقو  اإلنسان في العلل  اليعليس  اليدقلس.
لس تعي ر عف الي ب رحس   في ما ي ص  قرهده  عاله سقداس، قاه الايخ تليس حن سالد ه اللماهرف

افيزاح أمر قرهده  عاله األنباء القطر هس، معيبر ا في ه ا اإلدار أن  قد سآن األ ان تت اذ خطوا  
 لزبب ال ليان في علليا  القرهده اإلليير نيهس.
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 أ اف سأجدد الدعوف لموار حير مار ط قا س عل  اتحيرار الليباده للسيادف،  أرل ف  حاده أمير 
  ، الايخ هباح األحلد المابر ال باحس.اليو 

: س ع عه اتحيقرار في د له ذا  حيادف، أليت ه ا أحد تعر  ا  اإلرهاب؟س،   تا ل أمير قطر ميسا   
ا أن سقطر عافم  اإلرهاب   اهد ب لك اللميلل الد لي  ىحرر  ما  ال  تمارب   حيظلس،  د  ميع 

ا عل  أن س قغ حنياد اإلرهاب  اليطرف  ييمقل  لعالمه ج  رر اتجيلاعيه  السياحيهس. مادد 
 في ما ييعلل  الللغ ال لسطيدي، جدد الايخ تليس مداشدت  لدساألشقاء ال لسطيدييف إلتلار الل المه 
 توحيد اللواقغس، معيبرا  أن ححرا يل ت ت اه تقغ حا    أمار تمقيل الس ر الدا س  العاده،  تواهل 

 ل عل  األرضس.نهمها الليعد   خلل حقا 
الر يت د نالد ترام   مل مث تليس ، عف قدا مف نيو ورك، أن 20/9/2017الراية، الدوحة،  أ اف  

ر يت الوتيا  الليمدف األمر سيه، مملل القزايا اإلقليليه  الد ليه  في مقدميها األ مه ال ليميه 
  المهود اللب  له لملها  الموار  عبر الطر  الدبلوماحيه.

 لديده نيو ورك، ع ر «  اتا»ايه اللقاء ال ي جر   لقر حقامه الر يت األمر سي   دد   في بد
هي أ ه د له قام   اليوقيل عل  ات اقيه مسافمه اإلرهاب مل  الد حهأن أكد امير قطر أمت، 

ليعا ن الوتيا  الليمدف األمر سيه علا أن هدالك العديد مف اتت اقيا  بيف البلديف في مماه اليمارف  ا
 العسسري  األمدي.

 فيلا ييعلل  األ مه ال ليميه، بي ف أن هدالك أ مه مل د ه الموار  أن مساعي الر يت األمر سي 
 حيساعد عثيرا  في حلها، ميعدا  حلور احيعداد د له قطر دا لا  للموار  ان ياحها ل لك.

 

 السيسي يطالب قطر بالتزام المصالح العربية .59
حان الوق  للي دي »أكد الر يت الل ري عبدال ياح السيسي أن  : ذلي نيو وركمملد الاا -القاهرف 

،  أشار حل  األ مه مل الد حه «  اعليه لعدراف الداعله اإلرهاب،  دفعها حل  تملل مسي لياتها
حن عل  قطر حمهار رحبيها في عدر اإل رار  ل الث الد ه العربيه،  عدر اليدخل في »قا   : 

 «.ليه،  ذلك مف خ ه اليما ب مل مطال  الد ه العربيه األربلشي نها الداخ
في الوق  ذات ، عقد   راء خارجيه الد ه الداعيه للسافمه اإلرهاب )م ر  السعوديه  اإلمارا  
 البمر ف( اجيلاعا  في نيو ورك، عل  هامش اجيلاعا  الملعيه العامه لعمس الليمدف،  جدد ا 

داد الدا س لمل حياحي لع مه مل قطر، عل  أن تلي ر تد ي  اللطال  اتحيع»خ ل  تىكيد د لهس 
 «.،  أن تعلل عل  تمقيل األمف القومي لللدطقه العربيه13الد
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حن الد ه األربل تعلل مف أجل الو ار  اليزامف » قاه    ر ال ارجيه الل ري حامث شسري: 
الد ه العربيه ميسقه مل األهداف العربي،  مف أجل أن تيون القواعد اليي تمسس جليل ت رفا  

، معربا  عف تطلع  تحيما ه قطر اللطال   الموار.  شدد عل  السعي ألن تيون الع قه «اللايرعه
دبيعيه مل قطر عبر توق ها عف دعس اإلرهاب أ  اليدخل في شي ن الد ه األربل،  إذا تمقل ذلك 

 فسيسون ه ا اللطلوب.
لد ه األربل هي عدر اليدخل في الاي ن الداخليه للد ه الاقيقه أ   أكد شسري أن السياحه الثابيه ل

نر  دا لا  أن »الد ه    ه عامه،  هو مبدأ راحخ ت نميد عد ، مثلدا  جهود أمير اليو    قاه: 
تدخل   جهودر مملودف  تسع  للعودف حل  الو ار العربي  تدقيه األجواء داخل مملت اليعا ن 

قه في أي جهود يزطلل فيها حلور،  نمف حياحيدا  احدف عدر اليدخل في ال ليمي  لديدا عل الث
 «.شي ن اوخر ف

 20/9/2017الحياة، لندن، 

 
 مدرعة وآلية ألكراد سورية 120ترسل  الواليات المتحدة .61

أفاد  م ادر ميطا قه في اللعار ه السور ه  إرحاه الوتيا  الليمدف األمر سيه س: الميافس -لددن
مف األحلمه  اإلمدادا  العسسر ه حل  سقوا  حور ه الديلوقراديهس.   ىتي الدعس  دفعا  جديدف

 -األمر سي لقوا  سحور ه الديلواقراديهس بيدلا تع   أنقرف حاودها عل  اللدادل المد ديه السور ه
اليرعيه  حب تقار ر عف نيه الميش اليرعي شف علليا  عسسر ه  شيسه  د س حدا  حلايه الاع  

هس في مديده ع ر ف عل  المد د الالاليه،  توحيل تلك العلليا  ليالل أيزا  ممافظه حدل  اليردي
في الالاه السوري، اليي تر د ترعيا درد سجبهه الد رفس مدها لقطل الطر ل أمار القوا  الدظاميه 

تلهيدا  السور ه  إيران  ر حيا لاف همور  احل في حدل  يدهي  جود ف ا ل اللعار ه فيها نها يا ، 
 إلعادتها لسيطرف القوا  الدظاميه.

 أفاد  م ادر اللعار ه  ىن شاحدا  األحلمه األمر سيه اللرحله حل  سقوا  حور ه الديلوقراديهس 
حيارف مف مدرعا   آليا   جرافا  عسسر ه، مو ميف أنها دخل  مف حقليس عردحيان  120تموي 

مد دي.  أ اف  أن قوا  سحور ه الديلوقراديهس العرا  حل  شلاه حور ه، عبر سمعبر حيلالياس ال
حييسلس األحلمه المديدف لدقلها حل  مدادل حيطرتها  اللدادل اليي ت وض فيها القياه عل  جبها  

 القياه في حور ه.
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 عان   عاله ساألنا وهس، أفاد  ميخرا   ىن الوتيا  الليمدف لس تسيلل حل  مطالبا  ترعيا بوقغ 
ه الاع  اليرديهس،  أرحل  أحلمه  معدا  جديدف حل  ذراعها العسسر ه سقوا  تسليث س حدا  حلاي
 حور ه الديلوقراديهس.

ت امدا ،  هل  قافله تع   ا  عسسر ه ترعيه جديدف أمت حل   تيه عليت )جدوب( المد ديه مل 
 حور ه،  اتمه  حل  الار ب المد دي تلهيدا  ل نياار في اللدطقه.

يي تزس ناق   جدود  شاحده،  حب حجراءا  أمديه ماددف برفقه عداهر مف  تيمرك القافله، ال
 قوا  األمف

 أ  م   عاله ساألنا وهس أن اليع   ا  المديدف حيعلل عل  دعس الوحدا  الليلرع ف عل  المد د 
 مل حور ه.

في   في  ق  حابل ذعر  م ادر عسسر ه أن السلطا  اليرعيه أعلد  مدطقه أ نمو بيدار الواقعه
كليت سمدطقه أمديه خاههس،  مدع  اللوادديف مف اتقيراب مدها، حذ ييس حاد قوا  عسسر ه في 

 تلك اللدطقه العسسر ه اللمظورف.
 تىتي ه ر اليطورا  في مل تلليما  مف م ادر عسسر ه في شىن قرب دخوه القوا  اليرعيه حل  

ر قوا  ترعيه  ر حيه  إيرانيه مدطقه ع ر ف بر ف حل   إل  ر ف حدل ، حيث مف اللقرر نا
 لزلان  قغ حد   الدار في حدار مدطقه خ ر اليوتر.

 20/9/2017الحياة، لندن، 
  

 بتغيير وظيفتها" إسرائيل"تهدد  الفلسطينيةالسلطة  .61
 عدنان أبو عامر 

آب/أحسطت، في حوار مل همي ه القدا  30أعلف مملد حشيي  عزو اللمده اللرع  ه ل يث، يور 
، أن القيادف ال لسطيديه ت ت ير  مل السلطه ال لسطيديه، بل تمو لها مف حلطه خدما  حدار ه اللمليه

 بلديه حل  حلطه مقا مه، ترع  عل  البعد الاعبي الملاهيري، علقادعه البزا ل اإلحرا يليه، 
  عرقله البداء اتحييطاني،  حيرها مف اإلجراءا .

ليوقيل ات ا   24أيلوه/حبيلبر لل عر  السدو ه الد 13يف يور يي امف ع ر اشيي  مل ححياء ال لسطيدي
،  مهور تقديرا  فلسطيديه حوه مسيقبل 1993أ حلو بيف مدظله اليمر ر ال لسطيديه  إحرا يل عار 

السلطه ال لسطيديه بيف اتنهيار أ  الي ييك،  تمولها للا ياب  حلطه للمسس ال اتي،  ليت د له عامله 
 السيادف.
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شيي ،  هو    ر األشةاه ال لسطيدي السابل، أن سحل  السلطه حير  ارد، ليددا ت نر د  أ اف ح
احيلرار الو ل الراهف،  عل  المسومه ال لسطيديه  سل مقوماتها، شرده  أمف  ميحسا  أن تساهس 
ب لك، فييموه حلطه مقا مه  د اتحييطان، عىن تم ر آ ار ميار د ن حذن ححرا يلي، أ  تامير 

د له اعيرف  بد له فلسطيف،  عليدا تمسيد ه ر الد له عل   138ه سدس  الز ه الةربيه، ألن مدطق
 األرضس.

مل العلس أن  لس ي در ت ر ث رحلي مف القادف ال لسطيدييف عف تمو ل السلطه ال لسطيديه حل  
 حلطه مقا مه.

عف حاله اليىا  اإلحباط يعبر ع ر حشيي ،  هو أحد اللقربيف مف الر يت ال لسطيدي مملود عباا، 
اليي تعس القيادف ال لسطيديه  سب  عدر حد ث حراك حقيقي عل  هعيد العلليه السلليه مل ححرا يل، 
 ما يعيبرر ال لسطيديون عم  اإلدارف األمر سيه بر احه د نالد ترم ، عف الزةب عل  ححرا يل، 

في الز ه الةربيه  القدا، د ن  لليراجل عف حجراءاتها اتحييطانيه،  مما ليها فرض أمر  اقل
 اليدسيل مل السلطه ال لسطيديه.

ساللونييورس حا ه اتت اه مرارا مل حشيي  ل حييزاح أكثر حوه ت ر مات  ه ر،  معرفه خل ياتها 
 السياحيه، ليد  لس ييلسف مف ذلك.

في اللملت عبد ج عبد ج، عزو اللملت الثوري لمرعه فيث،  ر يت لمده الائون السياحيه 
اليار عي ال لسطيدي قاه سلللونييورس أن سال لسطيدييف لف يبقوا ميلسسيف  اتت اقيا  السياحيه مف 
درف  احد في مل تدير ححرا يل لها،  في الوق  ذات  ندرك أندا لف نسيطيل حع ن د ليدا 

ه ر ال طوف،  ال لسطيديه مف جان   احد في مل ال ييو األمر سي ال ي يديظرنا  لملت األمف  د
 ليف حيسون لديدا حياحه جديدف، لس تيبلور  عد، نزةب  لوجبها عل  اللميلل الد لي ليلارا تىريرر 
 ن وذر عل  ححرا يل،  في الوق  ذات  فإن السلطه ال لسطيديه لف تي ل  عف مهامها في تقديس 

احي م يلغ عف حا ق ، ال دما  لاعبدا مف خ ه   اراتها  ميحساتها المسوميه، مل انيهاد خب حي
 لس تيزث معالل   عد، ليد  مدار  مث القيادف ال لسطيديه في ه ر او نهس.

يي امف حديث مسئولي فيث عف مهار جديدف للسلطه ال لسطيديه م يل ه علا عان  علي  مد  تىحيسها 
اء السلطه، ، مل ت ايد نسبه ال لسطيدييف في الز ه الةربيه  قطا  ح ف ال يف يديقد ن أد1993عار 

مدهس يعار ون حل السلطه،   ر ن  ر رف  %65، رحس أن %54  عيبر ن  ليت جيدا، بدسبه 
 قا ها،  اللمافظه عليها،  فقا تحيط   للرأي أجرار مرع  القدا لإلع ر  اتت اه في 

 أيلوه/حبيلبر.
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عيش آخر علرها، آب/أحسطت أن السلطه ال لسطيديه ت 6فيلا ذعر  ممله نيو ورعر األمر سيه يور 
 مسانه ر يسها مملود عباا بيف أبداء شعب  تيراجل  اسل عبير،  سب  معار ي  للي اح اللسلث، 
 تىكيدر الدا س عل  اليعا ن األمدي بيف السلطه ال لسطيديه  إحرا يل،  ل لك ياعر ال لسطيديون   قدان 

اش اليور بيدهس ممبطا  مل ، الثقه  قيادتهس اليي فال  في تمقيل أي حنما  حياحي،  با  الدق
نييمه تدهور   ل السلطه ال لسطيديه اليي تمول  أكثر ارتبادا  الدعس ال ارجي مف الوتيا  

 الليمدف  اتتماد األ ر بي،  حسف نوايا ححرا يل، في اتحيما ه لماجاتها اليوميه.
 ر يت اللرع  اللعاهر را د نعيرا ، أحياذ العلور السياحيه  مامعه الدماح الودديه بدابلت، 

للدراحا   تمليل السياحا  في نابلت، قاه سلللونييورس أن سحديث اللسئوليف ال لسطيدييف اللي ايد 
عف تةيير مهار السلطه ال لسطيديه   ما  ها حير عللي مف الداحيه الواقعيه، فالسلطه ال لسطيديه ت 

ها، حي  لو أراد ، علا أن ه ر السلطه تللك تةيير  مي يها،  إمسانياتها الليوا عه ت تسلث ل
ال لسطيديه تواهل اللرا حه ب ا  اللسان د ن مراجعا  جديه ألدا ها  حياحاتها اللسيقبليه، ملا 
يمعل ه ر األحاديث تقيرب مف األمديا  الا  يه له ا اللسئوه أ  ذاك، أ  اتقيراب مف نبر 

 حديث  حا ل اإلع ر ببمثهس عف عدا  ف تمعهس.الاار  ال لسطيدي، أ  رحبه اللسئوليف  ىن يسونوا 
ربلا ما يلدث اللطالبا  ال لسطيديه بيةيير  مي ه السلطه ال لسطيديه اتنيبار ت امدها مل أحاديث 
ححرا يليه  أمر سيه مقلقه لل لسطيدييف عف خيارا  بديله عف الد له ال لسطيديه، عالمسس ال اتي أ  

دقه ح ب اتتماد القومي اليهودي، الار ك  ات ي ف المسومي اليون دراليه مل األردن،  م ا
حبيلبر، عل  خطه ليهمير فلسطيديي الز ه الةربيه مقابل تعو زا  ماليه،  13اإلحرا يلي، يور 

  مبارعه ر يت المسومه اإلحرا يليه بدياميف نيدياهو لها.
عيرف  السلطه ال لسطيديه،   يعهد عللا   ىن ال طاب السياحي له ا الم ب يلثل أق   اليليف   ت ي

  العلل عل  ت ييسها،   طال  المسومه اإلحرا يليه  عدر تمو ل األمواه حل  السلطه ال لسطيديه.
تيسير ن ر ج، عزو اللملت الثوري ل يث،  أحد قادتها الليدانييف شلاه الز ه الةربيه، قاه 

السلطه ال لسطيديه خدما  أمديه إلحرا يل،  سلللونييورس أن  ست يلسف اتحيلرار بو ل تقدر في 
عاما  حيف تىحس   24  ما غ بلديه لل لسطيدييف،   م  اليوقغ عف ه ر ال يةه اللسيلرف مد  

السلطه،  عل  اللميلل الد لي أن يي هس حاجيدا ليةيير ه ر الماله السا دف دواه تلك ال يرف ال مديه، 
وبا    ةودا ، ألنها لف تسلث بيةيير الواقل القا س للسلطه مل توقعدا  ىن تلارا عليدا ححرا يل عق

 ال لسطيديه، فهو ي دمهاس.
   ر فلسطيدي، رفر عاغ هو ي   احس   ارت ، قاه سلللونييورس أن سالمسومه خ ه اجيلاعاتها 
األحبوعيه تيدارا الو ل السياحي، ليف لس ي لها مف الر يت عباا تعليلا  جديدف  إجراء تةيير 



 
 
 
 

 

 43 ص             4408 العدد:             9/20/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

مهامها الليدانيه، رحس ما نسلع  مف توجها   تسر با ، مل أندا قد ن اجى بيف حيف  آخر  طل  في 
مف ه ا الدو ، عللا  ىن أي حياحه حسوميه جديدف  الز ه الةربيه تيطل  حعداد خطب ميدانيه عل  

 األرض، ليس  ميوفرف حي  اللمظهس.
ير مسبو  مل ححرا يل، ملا قد يدفل القيادف أخيرا ... ييى ر الو ل ال لسطيدي في مل جلود حياحي ح

ال لسطيديه لليلو ث   يارا  تبد  رور ه، عمل السلطه أ  تةيير  مي يها،  لئف عان  ه ر األحاديث 
تيس  السلطه تىييدا شعبيا  ات  تعاني فقدان   تراجع ، ليدها دعوا   ماجه وليا   إمسانيا  

لسلطه، عل  األقل في  وء اعيلادها شب  اليامل عل  ليطبيقها عل  األرض،  ه ر ت تليليها ا
 الدعس ال ارجي.

 19/9/2017المونيتور، 
 

 عباس والمصالحة المحتملة.. استحقاقات ثقيلة! .62
 ماجد أبو دياك
 أخيرا قبل  حلاا بي ييك اللمده اإلدار ه لقطا  ح ف، اليي عان  تما ه حد رةرف أحدرها ت ل غ 

 واجباتها تمار القطا  اللماهر.حسومه رار ج عف القيار ب
مف الوا ث أن حلاا مد  مدف لس تعد راحبه في تملل مسي ليا  حدارف قطا  ح ف الثقيله، في مل 
الم ار اللطبل ال ي حرر الة  يف مف اليهرباء  أحلل أبواب تمقيل م المهس  حدِ  احيياجاتهس 

 ت تسيقيس المياف حت بها. اللمليه مف د   د اء  مواد أحاحيه احيه كيه،  حيرها ملا
 لس َتبُد السلطه ال لسطيديه جادف في تسلس القطا  ل حيلرار في لور حلاا بيعطيل الل المه، 

  مماهرتها حي  تقبل  البرنامج السياحي ال ي تيبع  السلطه في الع قه مل العد  اإلحرا يلي.
، %50  ترت ل في  نسبه البطاله لييما    تسلُّس السلطه لة ف اليور يزعها أمار احيمقاقا  حدارف شع

مل اللما فه بيزييل ححرا يل عل  مملود عباا  حعيها ألن تسيبده    حر ل  عزو اللمده 
 اللرع  ه الُلقاه مف حرعه فيث مملد دح ن.

 
 استحقاق االنتخابات

ت عبيرا في جد -ال ي  رد في مطال  حلاا  عد حل اللمده اإلدار ه  ة ف-أرار مو و  اتني ا ا  
الساحه ال لسطيديه، مف ناحيه موعدها  ن اهيها  در قه حجرا ها.  عثيرا ما دعا عباا حل  حجرا ها 
معيقدا أنها حُي رد حلاا مف اللعادله ال لسطيديه في  وء  ع ها  احيلرار اعيقاه عوادرها 

  الز ه الةربيه.
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ا فا   حلاا في الز ه، علا تاير حلي   ليف ه ا اليعو ل قد يسون ل  نيا ج عسسيه عل  السلطه حذ
 احيط عا  الرأي  نيا ج اتني ا ا  البلديه  الدقابيه.

 ت يبد  عباا  ىحسف أحوال  في  وء عدر تلسد  مف تمقيل أي نييمه  علليه اليسو ه،  سب  
ألردن( تعد  حسومه اليليف اإلحرا يلي   جود توج  للرباعيه العربيه )السعوديه  م ر  اإلمارا   ا

 إلخراج  مف اللعادله السياحيه ل الث دح ن.
 له ا، فهداك شك في أن ه ر اتني ا ا  حيع   مساني ، فيلا تيربص    حلاا  تيادد في شر ط 

 اتني ا ا   در قه حجرا ها  لا يمقل لها اتحي ادف اليبر .
ا  حلاا   دسل مل  عثيرا ما دعا عباا ل ني ا ا  في  ق  يواهل في  اعيقاه عوادر  قياد

اتحي ه تعيقالهس، األمر ال ي يمعل حجراءها في ه ر الظر ف علليه هعبه  انيمارا حياحيا 
  الدسبه لملاا.

ياير ه ا حل  احيلاه حعادف عباا الدظر في اتني ا ا ، خ وها أن م ر  القو  الد ليه  قو  
لسطيديي الداخل، ما دام  ترفر عربيه أخر  ت رض فييو عل  د ر فاعل له ر المرعه في حسس ف

اتعيراف  إحرا يل  باتت اقا  اللوقعه معها، األمر ال ي حُيدخل الساحه ال لسطيديه في د امه 
 جديدف،   معلها عر ه لليدخ   ال ارجيه.

 تبد  اني ا ا  اللملت الوددي أكثر هعوبه  تعقيدا مف حيرها، فل ر ت ت اه ت رض ال ييو عل  
ملاا  المهاد في اللملت،  هي اليي تمسل  في القرار ال لسطيدي مد  قيار مدظله تلثيل  ا ن ل

اليمر ر ال لسطيديه، فز  عف أن  مرفوض د ليا،  ه ا يمعل حنما  ه ر اتني ا ا  هعبا أ  شب  
 مسيميل.

ه ا مل أن اتني ا ا  حن أد  حل  تلثيل  عيغ  شسلي لمرعه حلاا في اللملت فسييون أمرا ت 
ىا    لد  السلطه  القو  الد ليه،  ليدها حييون مرفو ه حذا عان تلثيل المرعه فاع  أ   ا نا.  

  ه ا حيزل الل المه رهدا لديا ج اتني ا ا !
 حييطل  ماارعه حلاا في السلطه  اللملت اليار عي  اللمده اليد ي يه لللدظله حعادف تىهيلها 

ياتها.  ل لك قد تيعرض المرعه لل حقه  تزييل في الداخل للقبوه  اليسو ه السياحيه في أحوأ تمل
  ال ارد، لدفعها للقبوه أ  اليلاهي أ  السسو  عف احيمقاقا  اليسو ه.

 قد تيعرض المرعه للما ت  شل  حدتها الداخليه  إرارف ال  فا  في ه وفها بيف الز ه  ح ف، 
 ح ف،   جود مسيو ا  م يل ه مف الادف  لما له تمر ك الل الث الل يل ه لليدظيس بيف الز ه 

  الليف في مواقغ المرعه تمار السلطه.
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 قيادة فلسطينية بديلة
 في أرداء ذلك  حيسيلر اتحي ه في تاديد قبزي  األمديه  د عوادر  ناطاء حلاا  اسل ييدي 

 إل عافها  تسهيل تلر ر م ططا  اليسو ه في اللدطقه.
ف مميطها اإلقليلي الداعس   رب ع قاتها مل عل مف قطر  حيمري مما ت  لع ه المرعه ع

 ترعيا،  ذلك حما  الزةب عل  هاتيف الد لييف  إشةالهلا  قزايا حقليليه، أ   معل المرعه تلمى حل  
 أدراف أخر   اليرحي   اليرهي  ليمقيل م المها.

ميس أد ارهلا، ليلهيد  ت شك أن ما يمري في اللدطقه ييشر حل  رحبه في تطو ل قطر  ترعيا  تم
الطر ل لليسو ه اليي تالل تطبيعا مل العد  قبل البدء في حجراءا  اليسو ه عل  األرض  حس  

 ت ور اليليف اإلحرا يلي الماكس!
 ت امدا مل افيياح برنامج الل المه حي داد مما ت  نقل قيادف السلطه مف عباا حل  ش ص آخر 

أكثر للار ط اإلحرا يليه لليسو ه،  أكثر قدرف عل  مواجهه مثل مملد دح ن، ال ي يبد  مطواعا 
حلاا  الي دي لد وذها في ح ف  الز ه،  ذلك إلنماح م طب ت  يه القزيه  إ عاف قواها 

 األحاحيه اللقاِ مه ل حي ه.
ه  له ا فإن الل المه اللطلوبه ت تهدف أحاحا حل  تمقيل الوحدف ال لسطيديه،  إنلا جر  القو  ال اعل

ل ندماد في اليسو ه السياحيه اليي تر دها ححرا يل  -تم  مبرر الم اظ عل   حدف الساحه-
  تدعلها أميرعا.

 تدرك حلاا جيدا ه ا الل طب،  حيزطر للسير عل  خب رفيل مف اليوا نا  ييزلف القبوه 
ييدي حل   الل المه  فل  وا ب ممددف،   رفر علليه اليسو ه السياحيه  لا يم ظ القزيه  ت 

 اعبييها في الداخل  تمال اتها  -في ه ر اإلحيراتيميه-نماح م طب ت  ييها.  حيسيعيف حلاا 
 اإلقليليه، ميسلمه بيلاحك  قوف تدظيلها الداخلي.

مف ناحيه رانيه، تسيطيل حلاا أن تمد  مف ن وذ دح ن  إن عان  حلم  ل   احيعادف د رر في 
حلطه عباا، علا تليلك المرعه ن وذا شعبيا ت يسيهان   .  ح ف ل ك الم ار ال ي ت ر   عليها

 مف شىن أي م المه أن تلةي الم ار ال ي ي ر   الر يت ال لسطيدي عل  ح ف،  أن تزل 
عباا عل  ممك  حدارف قطا  ح ف اللثقل  اللاس  ،  تمعل  مسي ت عف حنماح ت اهلا  

 عطيلها.الل المه،  تزل حدا تحيلرار اتهامات  لملاا بي
حن مسيقبل الل المه يظل مرهونا برحبه  جديه الطرفيف  احيبعاد الليررا  ال ارجيه،  لا في ذلك 
ع ه تىرير ححرا يل  تدخ تها في الو ل الداخلي.  قد را   عباا عثيرا في تطبيل بدود الل المه 
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ليور يقغ أمار احيمقا  ، حت أن  ا2011رحس عثرف اتت اقا  اليي  قع  مف أجلها  ليت آخرها ات ا  
 حقيقي  عد أن ن ع  حلاا مد  ذر عه اتنقسار.

ُتاس ل عقبه مهله  - عل  األخص ملغ اتني ا ا  في الداخل  ال ارد-حير أن مل ا  الل المه 
أمار احييلاه ه ا اللسار، ألن  ياسل اليمدي المقيقي لد وذ الطرفيف  شعبييهلا )فيث  حلاا(. أما 

لليلثل في د ر الارده  إدراد حلاا فيها،  ح ح اللقا مه  فسيظل مف العوا ل اليمدي األمدي ا
 اليبر  أمار حتلار الل المه.

 19/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أهداف إسرائيلية معلنة لتغييب "أونروا" .63
 نبيل السهلي 

لي عل  قزيه حل  ت ييك  عاله األ نر ا الااهد األم 1993حع  ححرا يل  عد ات اقا  أ حلو في 
ال جئيف ال لسطيدييف،  لس تيوقغ اللما ت  اإلحرا يليه لمل الوعاله الل عورف البيه، بل ذهب  

الداعي ال  عودف ال جئيف  194ححرا يل حل  أ عد مف ذلك مف خ ه الدعوف حل  تةيي  القرار 
مد  شهور عدف لعمس ال لسطيدييف حل  ديارهس.  في ه ا السيا ، تددرد دعوا  ححرا يل اللييررف 

 الليمدف حل  ت ييك  عاله األ نر ا، عبر تسو ل اتهاما  عدف.
 تطر  ر يت الو راء اإلحرا يلي بدياميف نيانياهو حل  ه ا اللو و  مل ح يرف الوتيا  الليمدف لد  
األمس الليمدف، نيسي هايلي، خ ه   ارتها ححرا يل  حزها عل  الزةب عل  األمس الليمدف عي 

ظر في احيلرار علل األ نر ا،  ممه أن الل و يه العليا لاي ن ال جئيف اليا عه لعمس الليمدف تد
تعيدي  ل ييف ال جئيف في العالس، في حيف ل جئيف ال لسطيدييف  عاله خاهه بهس هي األ نر ا. 

را   اليمر ر الواحل  ليع    اللسع  اإلحرا يلي في ت ييك األ نر ا، اتهس نيانياهو الوعاله األمليه أخي
الدطا   د ححرا يل، مايرا  في الوق  ذات  حل  أن  جودها ي اقس ماسله ال جئيف ال لسطيدييف بدت  

 مف حلها.
دعوف ححرا يل حل  حل  ت ييك  عاله األ نر ا جاء   عد أيار مف انط   الملله الي ميه  د األمس 

يث اتهل  األمس الليمدف  اليمي  لل لسطيدييف، األمر الليمدف،  اليي قادتها الس يرف نيسي هايلي، ح
ال ي أرار حعماب حسومه نيانياهو.  ال ف  أن ه ا اليمر ر اإلحرا يلي  د األ نر ا لس يسف األ ه 
مف نوع ، حذ حبل أن دلب  ححرا يل في السدوا  القليله اللا يه مف مارعيف أميرعييف اليمرك 

يه، ميهله حياها  اليمر ر عل  اإلحرا يلييف تارف،  بيدر ت مداهج في  اتمار حلةاء ه ر الوعاله الد ل
مدارا الوعاله ُتعلف المرب عل  ححرا يل تارف أخر .   لمظ الليا ل لإلع ر اإلحرا يلي  اقي  
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اللر ي  اللقر ء اليمر ر الللدهج مف حسومه نيانياهو،  في شسل خام    ر الدفا  أفيةد ر 
 أل نر ا،  ممه عدر القيار  الومي ه اليي أنائ  مف أجلها.ليبرمان  ةيه ت ييك ا

في مقابل اليمر ر  الدعوا  اإلحرا يليه لي ييك  عاله أ نر ا الااهد األملي الوحيد عل  الديبه، لس 
تلل تلك الدعوا  هد  حيمابيا  في أر قه اللدظله الد ليه، حيث رد الدادل  احس  عاله األ نر ا، 

 ر ما  نيانياهو    راء مف حسومي   القوه سحن مسيقبل الوعاله ت يلسف كر ت حيديت، عل  ت
تقر رر في شسل أحادي المان ، مايرا  حل  أن الملعيه العامه أقر  في عانون األ ه )ديسلبر( 

تلديد ت و ر األ نر ا ر ث حدوا  ح افيهس، فيلا اعيبر الل وض العار لوعاله األ نر ا، بيير  2016
ألغ د ل  500 قاءها دليل عل  ال ال في حل القزيه ال لسطيديه، ميعدا  أن أكثر مف  كر دبوه، أن

فلسطيدي تجئ.  في ه ا السيا ، تاير اللعطيا  حل   جود حيه م ييف تجئ فلسطيدي خ ه 
ييرع  ن في األردن  حور ه  لبدان فز   عف الز ه الةربيه  قطا  ح ف  في  2017العار المالي 

 لبعيدف،  رله خلسون في اللئه مدهس مف األد اه د ن ال امسه عارف مف العلر.اللدافي ا
  لسف الم ر  ىن  عاله األ نر ا حاهل  )مد  انياار خدماتها( حل  حد عبير في تمسيف خيارا  
ال جئيف اليعليليه  ال ميه في مدادل عللياتها، حيث تاير دراحا  ال  أن معدت  اليعليس بيف 

هي األعل  في اللدطقه العربيه نظرا  تنياار مدارا األ نر ا في شسل عبير في مدادل  ال لسطيدييف
تلرع  ال لسطيدييف.  به ا اللعد ، يعيبر احيلرار عللها  ر رف حنسانيه  أخ قيه ملمه، خ وها  

 مل معده الدلو السساني السدوي اللرت ل ل جئيف ال لسطيدييف حل  حيف عودتهس.
دعوا  ححرا يل اليي لس تيوقغ مد  شهور عدف لي ييك  عاله األ نر ا تددرد في حيا  يبق  القوه حن 

مما تتها اليي لس تيوقغ البيه ليةيي  شاهد أملي عل  نيبه ال لسطيدييف  ن ي مسي ليه ححرا يل 
، السياحيه  القانونيه عف بر   قزيه ال جئيف ال لسطيدييف، حذ تعيبر قزييهس مف القزايا الموهر ه

ال ادر  194اليي أهدر  األمس الليمددددف قدددرارا  عديدف في شىن حلها،  في اللقدمه مدها القرار 
 عف الملعيه العامه  الداعي حل  حل عودف ال جئيف ال لسطيدييف حل  ديارهس في أقرب  ق  ملسف.

 20/9/2017، الحياة، لندن
 

 حزب هللا"ال تسعى إلى "الحسم" في مواجهة "حماس" و"" سرائيل"إ .64
 يوحاي عوفر 
هل حُي زل الميش اإلحرا يلي فع   سح ب جس  سحلااس؟ ه ا حير أكيد البيه. خ ه مدا رف ال يلل 
في القيادف الالاليه ُحلل في األحبو   ن غ األحبو  األخير ف أكثر مف مرف م طلث المسس. قبل 
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ر مرف ُأخر  معرعه مل فيرف رادعه، أي ي القيادف الالاليه: سلف تيون ه فاللدا رف قاه  ا ب عبير 
 توجي   ربه حر عه قو ه  لا في  الي ايه لزلان حدوا  دو له مف الهد ء في انيظار المسسس.

 في ه ا األحبو ، قاه أحد قادف ال ر  اليي شارع  في اللدا رف: سمهليدا هي حخزا  )ح ب ج( 
س.   فقا  لي م ، فإن اليعليلا  اليي تلقاها في ج ءا   راء ج ء،  تدمير بديي  اليمييه،  قيل قادت 

اللدا رف هي حخزا  سح ب جس.  أ  ث: سحذا لس أ طر في نهايه القياه حل  تقديس تو يما  فإن 
ه ا حسسس.  علليا ، حذا حا لدا أن ن هس ما هو المسس، فالمواب لف يسون قادعا ،   لسف اتعيقاد أنهس 

فاللق ود هو أن الطرف الثاني تلق   ربه قاهله حل  حد  عددما ييمدرون عف حسس عسسري 
 انهيار تدظيس سح ب جس أ  سحلااس.

عاما ،  شارع  في  قوا  عبيرف  19اللدا رف الواحعه في القيادف الالاليه هي أ ه تدر   لل يلل مد  
هدف نظاميه  اإل افه حل  عارا  اوتف مف اتحييادييف، للماكاف حرب  د سح ب جس. 

اللدا رف، علا أعلف الميش في بداييها، اليمرك   ورف تاب  ما يمري في أيار مواجهه،  قد اخيبر في 
اللدا رف، مف بيف أمور أخر ، حيدار وها  حخ ء مسيوددا ، مل جدود تابهوا  لدنييف،  ع لك 

 تةيير مسان قيادا  عسسر ه تيعرض حل  هملا   اللدفعيه  بال وار خ. 
  ذلك تزلد  اللدا رف مماكاف علليه تسلل حل  مسيودده، تىتي مف  عدها تعليلا  مف  اإل افه حل

اللملت الو اري الل ةر لاف حرب  إخزا  سح ب جس. ليف الو ل في الواقل حيسون م يل ا . 
 عل  ما يبد  فإن المسس العسسري في اللعرعه اللقبله لف ي ل حل  حد اليقو ر. حن الي ر ما  

اإلع ر في األحبو   ن غ األحبو  األخير ف هي أحاحا  شعارا  قو ه، ليف اللواجهه في  حا ل 
العسسر ه اللقبله اليي حيدخل فيها ححرا يل لف تيدي حل  تقو ر سح ب جس  سحلااس،  لف تمقل 

 في نهاييها حسلا  مطلقا ، بل ربلا تمقل فقب هورف ن ر جيدف.
حدوا  عل   3يسود الهد ء عل  المد د الالاليه،  بعد   عد مر ر عقد عل  حرب لبدان الثانيه

علليه سالمرف ال امدس يسود الهد ء في جدوب الب د،  األشهر األخيرف عان  مف أهدأ الاهور مد  
حدوا .  إحرا يل لس تمقل المسس في هاتيف اللعرعييف، بل  جه  فيهلا  ربه قاحيه، ليدها 

 أد  حل   قغ حد   الدار.  توهل  حل  آليه مدظله إلنهاء القياه
 ريقه احيراتيميه الميش اإلحرا يلي، اليي نار  قبل عاميف، تعرض ما هو المسس ال ي جر  
المديث عد  في األحبو   ن غ األحبو  األخير ف. ت تقو ر لدسح ب جس  ت لدسحلااس في ال طب 

 العسسر ه،  المسس لف يسون مطلقا   قادعا .
يراتيميه الرحليه للميش اإلحرا يلي اليي يلسف مراجعيها عل  شبسه اإلنيرن ، فإن  فقا  لوريقه اتح

سمبادئ العقيدف األمديه الودديهس هي: اإلن ار  الرد   الدفا   المسس. ييمل  الد ر  المسس مف 
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خ ه نماح الي و  العسسري في تمقيل أهداف اللسيو  السياحي،  عل  اللسيو  الييييسي مف 
  اله  له  العد  في عل مواجهه. حن أحد ال  وه الر يسيه في الوريقه هو معرعه مف خ ه حلما

أجل تمقيل المسس،  جاء في : سعل  اللسيو  اتحيراتيمي  في مدطل علليه مف ه ا الدو  يم  
السعي حل  تمقيل اني ار مف خ ه   ل يسلث   رض  قغ حد   نار عل  العد ، أ  تسو ه 

مف موقغ قوف يسيدد حل  حسس عسسري، أ  حل  عدر قدرف العد  أ  عدر رحبي  في حياحيه انط قا  
 مواهله القياه.   ساهس الد ر ال ي يسيدد حل  المسس مساهله مهله في حيماد الرد  أ  تمديدرس.

حن المسس اللطلوب تيييسي،  احي دار قوف تيدي حل  شل حرادف العد   قدرت  عل  مواهله القياه 
جاء في الوريقه: سحييون اإلنما ا  األحاحيه في المسس في مواجهه عد  مثل سح ب جس  اليمرك،   

 سحلااس: شل القدرف مف خ ه تدمير قوا  العد ،  تقليص فعلي لقدرت  عل  اللت  المبهه 
الداخليه اإلحرا يليه  الوهوه حل  أهداف تعيبر في نظر العد  ذا  أهليه،   رب حرادف العد  في 

 ر القياهس.احيلرا
 تاير الوريقه حل  أن تقو ر سح ب جس أ  احي ه قطا  ح ف ليسا ج ءا  مف المسس،  أن  عددما 
ُتزرب قدرا  الطرف الثاني أ  تدمر قوا  العد   تقلص القدرف عل  حلما  األذ   المبهه الداخليه 

 أن ه ا حسس  ال عل. اإلحرا يليه، فإن  يلسف حيدها حع ن حسس ححرا يلي، ليف ليت مف الليعد
في الواقل، فإن الميش حيرح  في تمقيل اللهله اليي فر ها علي  اللسيو  السياحي،  في 
الوهوه حل  درف السهس ال ي ُرحس ل  في ال را ب،  اليقيد  األهداف اليي   ع  ل . في نظر 

ايه  حمل الميش هس ا يسون المسس. ت يبد  أن هداك مف هو مسيعد علليا  لللزي حي  الده
سح ب جس في لبدان حي  آخر هار و لدي . يمري في الميش  اللسيو  السياحي حوار  احل  اىن 
العقيدف  ال طب العل نيه للميش عددما ت ل األ امر. اللملت الو اري الل ةر هو ال ي يوج  قادف 

  رسحاء الليحسييف الميش  اىن ما ي علون ،  إنهاء القياه مل سحنما ا  جيدفس حير ي عل  ما يبد
األمديه  السياحيه في الموله اللقبله أيزا .  حيسون المسس مف خ ه تمقيل ال طب الييييسيه اليي 
  عها اللسيو  السياحي للميش، ت أكثر مف ذلك.   لسف القوه  م ر حن  ليت هداك مف يرح  

 في الدخوه في مةامرف تيطل  احي ه مدادل في لبدان أ  في قطا  ح ف.
 " العبري nrgعن موقع "
 19/9/2017، األيام، رام هللا
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