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 يدعو إلى مراجعة شاملة لعملية السالمو  ...السلطة عباس يلوح بحل   .1

 لوو فووي ا وواب  20/9/2017 محمووود عبوواسا مسوواع ا ر  وواع يةفلسوو ينالة السوول شوودد رسوويس  :نيويووور 
لجم يووة ال امووة لامووح الماحوود  علوور أ  الاتووامرار اوحوواال   ر ووي دولووة ( ل72أموواا اماموواد الوودور   

يقوع الوأكود أنو   ال.ا وفوي مبوين المجاموع الودولي اانيواا فلس ين ي ابر وصمة عار فوي مبوين رتوراسيو أووا 
علر عاتق ا مح الماحد  مسؤولية قانونية وتياتية وأاالقيوة وننسوانية هنءواع  والا اوحواال ا وتم وين 

ن ال وي  ححريوة وراواع فوي دولاو  الفلسو ينية المسواقلة ح اصوماءا القودس ال ورقية علور حودود ش بنا م
 .ال1967الراحع من حزيرا  عاا 

ا لكووون اتوووامرار رفووو  الح وموووة 1967لقووود اعارفنوووا إدولوووة رتوووراسيو علووور حووودود ال ووواا ال: عبووواسوقوووا  
 1993وق نوواو فووي أوتوولو عوواا اهتووراسيلية اوعاووراذ إءووالو الحوودود يج ووو موون اوعاووراذ المابوواد  الووال  

لقود حوالرنا فوي الما وي وو نوزا  مون ممارتواي رتوراسيو ح و   فور  ال: قاسالا وأ اذ  .المو ع تساؤ 
الحقواسق اوحاالليوة فوي مد نوة القودس ال ورقيةا وقلنوا ر   والو الممارتواي توؤمع م واعر ال وداع الوود ني 

اهتوراسيلية حواحاراا الو وع الاواريخي الال  يم ن أ   احو  رلر صراد د ني عنيفا وطالبنوا الح وموة 
ا قامت 1967والقانوني للمقدتاي في المد نةا ولكن الح ومة اهتراسيليةا ومنال أ  احالت القدس عاا 

حضمءا حقرار من طرذ واحدا رفضناو في حين ا ونرفض  اليوا كما رفض  ال الح حما في ذلك مجلس 
نمراعاتءا فيءا رمراعاي حاطلة ووغية وغير قانونية مون ا منا فالقدس مد نة محالة وقراراي رتراسيو و 

البدايووة رلوور النءايووةا كمووا  ووو الحووا  حالنسووبة لالتوواي ا  اهتووراسيلي فووي القوودس ال وورقية المحالووة و قيووة 
 .الا ر  الفلس ينية
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ما تقوا حو  رتوراسيو مون ترييور للو وع القواسح الاواريخي فوي القودسا والموس حم انوة الأ   عباسوأو ح 
سجد ا قصر علر وم  الخصوصا  و ل ب حالنارا واعاداع علر مسؤولياتنا ومسوؤولياي ا رد  الم

 .الال قيقا محالرا الح ومة اهتراسيلية من مربا  ويحملءا المسؤولية الكاملة عن تداعيات 
: الفوووال يم ننوووا كفلسووو ينيين أ  نقوووف ا مضووويفاا العلووور أ  الحوووو الووودولاين اليووووا فوووي ا ووور عبووواسوشووودد 

  ووود  أمووواا  وووالا الخ ووور الووودا ح الوووال  يسووواءدذ ومودنوووا الووووطني والسياتوووي والمووواد  علووور م اووووفي ا
أر ناا وياءدد السالا وا من في من قانا وال الحا وقود نجود أنفسونا مضو رين رلور اتخواذ ا ووايا أو 
البحوووي فوووي حلوووو  إد لوووة لكوووي نحوووافي علووور ومودنوووا الووووطنيا وفوووي ذاي الوقوووت ن بقوووي ا فووواق مفاوحوووة 

فمن حقنا في  الو الحا  أ  ننظر في البداسو الاي تصوو  لنوا حقوقنوا الوقا :  لسالا وا منال.لاحقيق ا
 .الوتحمي أر نا وش بناا من تكريس نظاا ا إرتءا د

وحووي الوورسيس المجامووع الوودولي لمواصوولة تقووديح الوودعح اوقاصوواد  والمووالي لل وو ب الفلسوو يني ليووام ن 
و  كافووة رلوور رنءوواع كووو أشوو ا  الا امووو المباشوور وغيوور موون تحقيووق اوعاموواد علوور الووالايا داعيووا الوود

 المباشر مع منظومة اوتاي ا  اوتا مار  اهتراسيلي غير القانونية في أر  دولة فلس ين.
علوووور ال وووو بين  الوووودولاين ي وووو و ا وووورا حقيقيوووواا  وشوووودد علوووور أ  الاتووووامرار اوتوووواي ا  والانكوووور لحووووو  

اتووامرار الو ووع القوواسح الوقووا : ر   اتوواراتيجية شوواملةال.الفلسوو يني واهتووراسيلي ويفوور  علينووا مرام ووة 
توويدف نا لم البووة رتووراسيو إاحمووو مسووؤولياتءا ولوون نقووف م اوووفي ا  وود  أموواا الخ وور الووال   ءوودد حووو 
الوودولاين ويسوواءدذ ومودنوواا ونذا تووح توودمير ايووار الوودولاين وترتوويب الدولووة الوحوود  إنظووامين تنضوو ر 

رنءواع اوحواال   ر ونا  ووو ال: قواسالا وأردذ  .الفلسو ين الااريخيوة للم البوة ححقووق كاملوة لجميوع تو ا 
 رور  وأتاس في موامءة الانظيماي اهر اإيةا وناوقع من مجلس ا من الدولي الموافقة علر طلبنا 

 .الحقبو  دولة فلس ين دولة كاملة ال ضوية في ا مح الماحد 
وووور  ة الدوليووووة فوووواح تحقيووووق قضوووواسي مووووع حوووو   دولووووة فلسوووو ين طلبووووت موووون المح مووووة الجناسيوووو عبوووواسوذك 

وتنواصوووووو اونضوووووماا للمواايوووووق الوقوووووا :  المسوووووؤولين اهتوووووراسيليين حوووووو  اوتووووواي ا  واوعاوووووداعاي.
ايارنوووا كفلسووو ينيين وك وووربا وايوووار ال: عبووواس قووواسالا وأ ووواذ  .الوالمؤتسوووووووواي والبروتوكوووووي الدوليوووة

ا وتوذ ن   ي المساعي 1967ين علر حدود ال الح  و القانو  الدولي وال رعية الدولية وايار الدولا
المبالولووة موون ردار  الوورسيس ا مري ووي دونالوود ترامووب وأعضوواع الر اعيووة الدوليووةا والمجامووع الوودولي كووو 
فرصة مم نة لاحقيق الصفقة الااريخية المامثلة ححو الدولاينا وذلك لا ي  دولة فلسو ين ح اصوماءا 

ا موح الماحود  حال موو  عبواسوطالوب  .الموع دولوة رتوراسيو القدس ال رقية حسالا وأمنا منبا رلر منوب
كموا شودد  الحثيي والجاد من أمو رنءاع اوحاال  اهتراسيلي لدولة فلسو ين اوال  فاور  يمنيوة محودد .

 علر  رور  وقف الن اطاي اوتاي انية في ا ر  الفلس ينية المحالة كافة.
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شوو   المصووالحةا وقووا : الاليوووا أعبوور عوون ارتيوواحي وعبوور عوون ارتياحوو  لالتفوواق الووال  رعاوو  القووا ر  فووي 
الاوصو رلي  في القا ر  حجءود مصرية م  ور  هلراع ما قامت ح  حركة حماس من  لالتفاق الال  تح  

رمووراعاي أعقبووت  ووالا اونقسووااا حمووا فووي ذلووك الح ومووة الاووي شوو لاءاا واولاووزاا إام ووين ح ومووة الوفوواق 
في الق اد ونمراع اناخاحاي عامة. وفي نءاية ا توبود المقبوو الوطني من ممارتة صالحياتءا كاملة 

 .التاال ب ح ومانا لممارتة مءامءا في غز 
 20/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل"لترامب: تحقيق السالم من مصلحتنا ومصلحة  عباس .2

محموود  يفلسو ينالرسيس الوباحثواي إوين ا ملسوة الم20/9/2017 إودأي مسواع ا ر  واع :وفا – نيويور 
وينوووواق   ووووالا اوماموووواد  عبوووواسا ونظيوووورو ا مري ووووي دونالوووود ترامووووبا فووووي مد نووووة نيويووووور  ا مري يووووة.

 الا وراي الما لقة في ال ملية السياتيةا ومجمو ا و اد ال امة في ا را ي الفلس ينية.
أ  أكوو   س ترامب حقول : الأنوا تو يد موداا وقد عبر الرسيس في كلمة ل  مع إداية اللقاع عن ش رو للرسي

علر رتاحوة الفرصوة لنلاقوي للمور  الراح وة اوال  ال واا  مزيالا   نا مع الرسيس دونالد ترامب وأش رو ش راا 
ا و  لرساتوووا ا ون  د   وووالا علووور شووويع ف نموووا  ووود  علووور مديوووة فخاموووة الووورسيس ح نووو  توووي تي حصوووفقة 

 شاع هللاال. ر   ا ياا القادمة ال صر في ال رق ا وتط اال  ال اا أو اال
: نحووون وااقوووو  أ  فخاموووة الووورسيس تراموووب مصووومح علووور الوصوووو  للسوووالا فوووي ال ووورق قووواسالا وأ ووواذ 

: عبواسوقوا   ا وتطا و الا ي  ينا ت ميناي ح ننوا تنصوو رلور توالا حقيقوي موع ال و ب اهتوراسيلي.
اتبة اتومح لوي فخاموة الورسيس أ  السالا في  مصلحة لنا ومصلحة لل  ب اهتراسيليا و ءالو المنالر  

أوم  الاءاني لل  ب اهتراسيلي لمناتبة رأس السنة اليءودية الجد د ا ولامة اهتالمية لمناتبة رأس 
السوونة الءجريووة الجد وود ا و ووالو مصووادفة حلووو  أ  نحافووو ح يوود ن فووي أر ووع وع وورين توواعةا رذ  نحوون 

 .النسا يع أ  نا اي  لاإد
 20/9/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 : خطاب نتنياهو باألمم المتحدة مهاترات وتضليلالفلسطينية" الخارجية" .3

أدانت ويار  الخارمية والمرار ين الفلس ينية ا اب رسيس ح ومة اوحواال  إنيوامين نانيوا وا  :راا هللا
وقالوت  اضوليليال.ا ووصوفا  إووالالمءاترايال والال19/9/2017 أماا الجم ية ال امة لامح الماحد ا الثالااع

: ر  المءواتراي نانيوا و أصوبحت ممجوموةا ااصوة 20/9/2017 الويار ا في إيا  صدر عنءوا ا ر  واع
وأ ووافت أ  الخ وواب الي  ووس نوايووا ابيثووة  تفوواارو حوواحاال  القوودس ال وورقية عاصوومة دولووة فلسوو ينال.
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و واي إوين ال ورفين ومبياة تجاو السالاا وو يساعد علر الق مناااي وأموواع ريجاإيوة هطوالق المفا
وتوواحع البيووا : التحوودا نانيووا و عوون الاووزاا رتووراسيو إاحقيووق السووالا مووع مميووع  الفلسوو يني واهتووراسيليال.

ميرانءا حمن فيءح الفلس ينيو ا للار ية علر ممارتات  الءادفة رلور رف وا  الجءوود ا مري يوة والدوليوة 
 وتائناذ المفاو ايال.

 20/9/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لقرار وزير األمن اإلسرائيلي توسيع تراخيص السالح هارفضتعلن  الفلسطينية" الخارجية" .4
مل واد أردا   اهتوراسيليالوداالي  ا منقرار ويير الفلس ينية دانت ويار  الخارمية والمرار ين  :راا هللا

علور ال مليواي  توتيع نظاا منح تراايص حمو السالح في دولة اوحاال  ححجوة ال وما  تورعة الورد
الميدانيووة الاووي أقرتءووا الح ومووة  اهعوودامايالا فووي ا ووو  ت وو و تصوو يداا ا يووراا فووي تياتووة اهر اإيووة

الفلسووو ينيينا وتوتوووي اا لوووداسر  الم ووواركين فوووي رطوووالق النوووار علووويءح إوووالراسع ومبووورراي   ووود   اهتوووراسيلية
وال نصوورية والكرا يووة دااووو وأكوودي الووويار  أ   ووالا القوورار الخ يوور ي  ووس حجووح نمووو الا وورذ  وا يووة.

المجامووع اهتووراسيلي وفووي رأس الءوورا السياتووي وا منووي فووي دولووة اوحوواال ا ترممووةا لحملووة تحووري  
وات ة الن اق يقوا إءا أركا  اليمين الحاكح في رتراسيوا إءودذ رر واع ممءوور ح. وأ وافت: الت ابور 

 فلسوو يني رلوور  وودذ مبوواح وم وورودال. الوويار  أ   ووالا القوورار حمثاحووة تصووريح حالقاوووا يحووو  كوو مووواطن
 وحملت الخارمية الح ومة اهتراسيلية المسؤولية الكاملة والمباشر  عن  الا القرار ونااسج .

 20/9/2017 ،القدس، القدس
 

 المسجد األقصى في خطر حقيقي :وزير األوقاف الفلسطيني .5
ر   الفلس ينيةا ل ؤو  الد نيةويير ا وقاذ وا اقا  ال يب  وتف ادعيس فاد  أإو ت دى: –راا هللا 

المسجد ا قصر في ا ور حقيقويا الوداسمواا نقوو  ر  الفوراي الوال   اركو  ال والح ال ر وي والصومت الوال  
 اركووو  ال وووالح اهتوووالمي  وووو موووا ي وووجع اوحووواال  اهتوووراسيلي علووور اقاوووراذ الجوووراسح مسوووارالا ا عيووواد 

 لووالالقدس ال ر ويال فوي حود ي وناشود وطنينال.اليءودية وي جع اوقاحاماي ل دد كبير من ق  ا  المسوا
وكاللك ال رب والمسولمين للقودوا والصوال  فوي المسوجد  االمسجد ا قصر رلرالفلس ينيين ح د الرحا  

 ا قصر ت كيداا علر عرو ا  ونتالميا .
 21/9/2017 ،القدس العربي، لندن
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 التشريعيالمجلس تفعيل يطالبون ب... و اللجنة اإلدارية بحل   ن رحبويالنواب اإلسالميون  .6
 ا حووالقرار الال ووجادال ححووو  20/9/2017 رحووب النووواب اهتووالميو  فووي الضووفة الرر يووةا ا ر  وواع :القوودس

وطالوب النوواب فوي إيوا  صوحفي صودر عونءحا رسويس السول ة حاغانواا  اللجنة اهدارية في ق اد غوز .
قاإيوة حسوب موا وعود كاتواحقاق فوور   الو الفرصة والمسارعة رلر الرلراع كافة القراراي واهموراعاي ال 

كموا طوالبوا الح وموة حمباشور  عملءوا والقيواا حمءامءوا ووامباتءوا فووراا تجواو أ لنوا فوي  اللجنةال. مقاإو حو  
الق وووادا وكافوووة الجءووواي المسوووؤولة إاءيئوووة ا موووواع المناتوووبة للمصوووالحة الوطنيوووة ال ووواملةا ونيالوووة كوووو 

 لق حالحريواي ال اموةا اوعاقوا  السياتويا ونطوالق توراح ال قباي الاي تحو  دو  ذلك وااصة ما  ا
وشددوا علور  ورور  تف يوو المجلوس  الم اقلين السياتيين عمالا حمبادئ القانو  ا تاتي الفلس يني.

 الا ري ي والائاا ملسات  لرعاية مءود المصالحة وصووا رلر اناخاحاي وطنية عامة.
 20/9/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فد برلماني يزور هنية ويشيد بجهود المصالحةو  .7

يار وفد من نواب المجلس الا ري ي إرساتة أحمد ححر الناسب ا و  لرسيس المجلس الا وري يا  :غز 
وقوا  الم اووب اهعالموي للا ووري يا فوي إيووا   رتوماعيو  نيوة رسوويس الم اوب السياتووي لحركوة حموواس.

النووواب فووي تفاصوويو اوتفوواق مووع القيوواد  المصوورية  : ر   نيووة و ووع20/9/2017ا ر  وواع  أصوودرو  وووا
وأشوواد ححوور حجءووود وفوود حركووة  والجءووود الاووي إوواللت هنجوواح مءووود تحقيووق المصووالحة وننءوواع اونقسوواا.

حماس اال  ييارت  للقا ر  وت ي  الجاد والحقيقوي هنجواي اتفواق المصوالحةا وننءواع اونقسوااا ووقوف 
ود المصووورية الاوووي إووواللت لاقريوووب ومءووواي النظووور إوووين حركاوووي وامووون الجءووو م انوووا  شووو بنا الفلسووو يني.

 حماس وفاحا مقدراا عالياا موقف القياد  المصرية وت يءا لاحقيق الوحد  الفلس ينية.
ومدد ححر م البا  ل باس وح ومة الحمد هللا حضرور  تحمو مسؤولياتءح تجاو ق اد غز ا والبدع فووراا 

 ا ر  لاحقيق المصالحة.  ودو  ت اير في اهمراعاي ال ملية علر
 20/9/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 جبريل الرجوب ينفي التصريحات المنسوبة له حول قطاع غزة .8

نفر أمين تر اللجنة المركزية لحركة فاح اللواع مبريو الرمووبا موا نسوب لو  مون تصوريحاي  :راا هللا
ا أنو  20/9/2017 لوكالوة وفواا ا ر  واع حو  ق اد غز  والمصوالحة. وأكود اللوواع الرمووب فوي تصوريح

لح  د  ح   تصريحاي    وكالة أنباع أو رذاعة حو  المو ودا حيي رن  مومود ا   في ال اصمة 
الاركمانيووووة ع ووووق أحوووواد للم وووواركة فووووي أعمووووا  الجم يووووة ال موميووووة ا ولمبيووووة ودور  ا ل وووواب ا ولمبيووووة 
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نبووواع والصوووفحاي الصوووفراع تحووواو  إوووي الفانوووة ا تووويوية الخامسوووة. وحوووالر مووون أ  ح ووو  وكووواوي ا 
أإناع ال  ب الفلس يني حالحالر وعدا الا واطي موع   والا  والاخريب لصالح أمند  غير وطنيةا م الباا 

رنءواع اونقسواا  رلور أنباعا مؤكدا حرص حركوة فواح واللجنوة المركزيوة علور تحقيوق المصوالحةا وصوووا 
 اءا القدس ال رقية.ونقامة الدولة الفلس ينية المساقلة وعاصم

 20/9/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 اإلسرائيلية -حراك فلسطيني في أفريقيا للحيلولة دون عقد القمة األفريقية  .9
ا نا ووووو : إوووودأ عضووووو المجلووووس الثووووور  فووووي حركووووة فوووواحا وعضووووو المجلووووس الوووووطني الفلسوووو ينيا 

االلءوووا مسووووؤولي ا حوووزاب الحاكمووووة دو ا  لاقوووي  10البروفيسوووور  وووور  ديفووووزا مولوووة أفريقيوووة ت وووومو 
وقوووا  ر  مولاوووو  ا فريقيوووة تءووودذ رلوووور رموووراع حوووواراي م مقووووةا موووع ا حوووزاب السياتووووية  والم ار وووة.

ا فريقيووة الحاكمووة والم ار ووةا للحيلولووة دو  رقامووة القمووة ا فريقيووة اهتووراسيلية. وأ وواذ أحمووو رتووالة 
أموو الضورط علور الح ومواي ا فريقيوة لمقاط وة  أمناع ا حزاب السياتية ا فريقية الحاكموةا مون رلر

دولة أفريقيةا إدأ ا ح ايو يواا حاعابار وا مقورا  10القمة ا فريقية اهتراسيليةال. وأو ح أ  مولا  تا مو 
لالتحاد ا فريقي. وقا  رن  ي و   في لقاعات  موع مسوؤولي ا حوزاب السياتوية ا فريقيوة علور ال القواي 

ح و ووووالو ا حووووزاب. وأ وووواذ انوووو  الاقوووور مووووع قيوووواداي موووون اسوووواالذ الالجبءووووة الااريخيووووة إووووين حركووووة فووووا
المءمووة الاووي موواع موون أملءوواا  رلوورالديمقراطيووة الثوريووةالا الحاكمووة فووي أايو يوواا وت وورق اوماموواد م ءووا 

 وقا  ر  اللقاع تادت  الروح طيبة من الافا ح واو امااال.
 21/9/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 اإلسرائيلية - بمقاطعة القمة األفريقية يطالب تحاد األفريقيسفير فلسطين لدى اال  .11

ا نا ووو : طالووب نصوور  أإووو مووي ا تووفير فلسوو ين لوودى أايو يووا واوتحوواد ا فريقوويا الوودو  ا فريقيووة 
حمقاط ة القمة ا فريقية اهتراسيلية. وقا  ر  ت ميو ان قاد قمة توغووا الاوي كوا  مون المزموع تنظيمءوا 

اع نايجة لجءود تراكمية فلس ينية وعر ية ونتالمية إودعح مون دو  أفريقيوة. وأ واذ ال ءر المقبوا م
رفريقيوة  انوافر موع مواقوف المنظوموة ا فريقيوة الاوي تورف  احواال  رتوراسيو  - العقود قموة رتوراسيلية ر 

لارا وووي الفلسووو ينيةال. وشووودد علووور أ  السووولو  اهتوووراسيلي الو يم ووون أ   نسوووجح موووع مواقوووف الووودو  
 يقية الاي عانت من نظاا الامييز ال نصر  واوتا مارال.ا فر 
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وأكد أإو مي  علر مواصلة الجءود الفلس ينية فوي كافوة السواحاي همءوا  المحواووي اهتوراسيلية  
لا بيوووع ال القووواي موووع الووودو  ا فريقيوووةا ومقاط وووة القموووة انسوووجاماا موووع المواقوووف الااريخيوووة لووودو  القوووار  

 السمراع. 
 21/9/2017 ،لندنالقدس العربي، 

 
 الحمد هللا: تربطنا مع الصين عالقات تاريخية مميزة .11

ا فووي حفووو الووالكرى الثامنووة 20/9/2017 شووار  رسوويس الووويراع رامووي الحموود هللاا مسوواع ا ر  وواع :راا هللا
والساين لا تيس ممءورية الصين ال  بيةا في راا هللاا ححضوور السوفير الصويني ت ون شوينن ت ووننا 

وقوووا  رسووويس الوووويراع فوووي  يراع والسوووفراع والقناصوووو وال خصوووياي الرتووومية واوعاباريوووة.وعووودد مووون الوووو 
كلماوو : الرنوو  لموون دواعووي اعاووزاي  أ  أحيووي ونيوواكح الووالكرى الثامنووة والسوواين لا توويس ممءوريووة الصووين 

كمووا قووا  الوورسيسا الن ووح الا تووزا  مووالصووين كانووت و  وشوودد علوور أ  االال وو بية موون علوور أر  فلسوو ين
وأ اذا اللقود ارتب وت فلسو ين والصوين عبور الاواريبا  بنا ون ح السند لقضيانا الوطنيةال.الصد ق ل  

 ح واصر وعالقاي مميز  وعميقةال.
المبادراي والمقارحووواي الصوووينية لحوووو القضوووية الفلسووو ينية ودفوووع عمليوووة السوووالاا والإوووالحمووود هللا ورحوووب 

 ااصة مبادر  فخامة الرسيس الصينيال.
 20/9/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 فلسطين توقع على االتفاقية الدولية لحظر األسلحة النووية .12

ا في الحفو رفيع المساوى للاوقيع علر اتفاقية حظر 20/9/2017 ا ر  اع اشاركت فلس ين :نيويور 
ا ون رلنوداا أفريقيواا تلحة النووية رلر مانب نحو امسين دولوةا حموا فيءوا البراييووا والجزاسورا ومنووب 

  سيكا والنمساا ونيجيريا والكرتي الرتولي.والم
ووقع ويير الخارمية والمرار ين ريا  الموالكي علور اوتفاقيوة الاوي شواركت فلسو ين فوي إلورتءوا ح ود 
 قرار حاهمماد من أعضاع المؤتمرا حمنحءا ال ضوية الكاملة في المؤتمر حما فيءا الحق حالاصويت.

 20/9/2017 ،فلسطين أون الين
 

 سطين يصل فنزويال للمشاركة بجهود اإلغاثة الدولية في الكاريبيفريق فل .13
ال: قووا  وييوور الخارميووة والمراوور ين ريووا  المووالكي: ر  الفريووق الفلسوو يني اهلكارونيووةالا يوواا  -راا هللا 

للاوداو ال امووو والم وو  و مون ابووراع فووي اه ووواع والميواو موون الءووال  ا حمور الفلسوو ينيا وكوووادر رنقوواذ 
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د المدنيا وأطباع ماخصصين من ويار  الصوحةا إرساتوة الوكالوة الفلسو ينية للا واو  الودولي من الدفا
منسق الفريق الوطنيا قد وصو رلر فنزويال الاي تاكو  مح ة اون والق رلور من قوة الكواريبي فوور 

 وقوا  الموالكيا فوي إيوا  صوحافيا اليوواا رنو  انضوح اناءاع ا عاصير الجد د  الاي تضورب المن قوة.
تفير  دولة فلس ين لدى فنوزويال ودو   رلرالفريق وفد من أطباع فلس ينيين من فنزويالا ر افة  رلر

 عضواا. 36وأ اذ أ  الوفد الم  و من  الكاريبي وكوادر السفار .
 20/9/2017 ،األيام، رام هللا

 
 عوائق في طريق تسلم حكومة السلطة إدارة غزةتقرير:  .14

لية تسلح الح ومة الفلس ينية ردار  شؤو  ق اد غز  ح د رعال  حركة تحيط ح م: محمد عمرا  -غز  
لجناءووا اهداريووةا مجموعووة موون الم وو الي الاووي قوود تءوودد ملووف المصووالحة وت يوود اونقسوواا  حموواس حووو  

وياصووودر الملووووف ا منووووي أإووووري  ووووالو اهشوووو اليايا  رلووور مر  وووو  ا و  رذا مووووا غوووواب الاوافووووق الوووووطني.
ح الق واد و و  منظوموة أمنيوة ماكاملوة تقود وا قيواداي وعناصور محسوو ة أ  الح ومة تااسول اصوصاا 

 علر حركة حماس ح قيد  أمنية قد و تافق مع عقيد  ا مءز  ا منية الااح ة للسل ة الفلس ينية.
مع ا مءز  ا منيةا  ؤشر رلور نياءوا ريالوة كافوة  أ  قرار حماس إاسليح الق اد كامالا من رغح علر الو 

موواا عمووو الح ومووةا فوو   مووراقبين حووالروا موون تحويووو الملووف ا منووي لقنبلووة موقوتووةا رذا مووا ال راقيووو أ
 ت ثري الح ومة في ردارت  إروح وطنية تصالحية.

 
 األجهزة األمنية

رإورا يح حبيووب أ  ا مءووز  ا منيوة تاخضووع علور المسوواوى الفنووي  اوتوواراتيجيةويؤكود أتووااذ الدراتواي 
لة ا ولور لااسولح الح وموة مءامءواا ولكنءوا توا تمر قانونيوا وتياتويا حقوراراي لقياداتءا الحالية في المرح

ويقووو  للجزيوور  نووت ر  الح ومووة لوون تسووا يع  رسوويس الح ومووة أو وييوور الدااليووة الماوقووع ت يينوو  وحقووا.
تجوواوي ا موور الواقووع فووي مخالووف الملفوواي اصوصووا ا موونا رذا مووا أرادي النجوواح وتوحيوود المؤتسوواي 

ن غز  والضفةا مضيفا أ  مءمة الح ومة لن تكو  ص بة رذا ما أقوري حالءي ليواي ا منيوة الوطنية إي
 الم  لة حاليا اال  المرحلة اوناقالية قبو اوناخاحاي علر ا قو.

إوين م و الي المصوالحةا غيواب الرؤيوة  ويزيد من وصف الملوف ا منوي ح نو  ا كثور توخونة وت قيوداا 
يوووة الا اموووو موووع ا مووور الواقوووع الوووال  ت ووو و حروووز  منوووال ع ووور تووونوايا الوا وووحة لووودى الح وموووة فوووي كيف

 ححسب الباحي حال    الفلس يني مؤمن حسيسو.
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ويرمح حسيسو ححد ث  للجزير  نوت اللجووع رلور الحوو الاودريجي موع ا مءوز  ا منيوة فوي البدايوةا وعودا 
قووراراي الح وموة القريبووة موون  تنفيوال تريووراي كبيور  فووي  ي لياءووا وعقيودتءاا لافوواد  الاصووادا الماوقوع إووين

 حركة فاح و ين مواقف قياداي ا مءز  ا منية المحسو ة علر حركة حماس.
 

 ملف الموظفين
ويورى حسيسووو أ  م وو لة ال وواملين حالق وواد ا منووي تكموون م الجاءووا فووي رطووار م الجووة م وو لة مووا  زيوود 

ا  ؤكود أنو  رذا لوح 2007ا عن أر  ين ألف موظف عيناءح حركة حماس ح د تي رتءا علر الق اد عا
تاخال الح ومة قرارا وا حا إدمع موظفي حماس في تولح رواتوب مووظفي السول ةا فو   حسوط تويادتءا 

 علر غز   بدو أمرا غير واق يا.
و وووالا موووا  وووال ب رليووو  النووواطق حاتوووح نقاحوووة مووووظفي غوووز  اليوووو الزيوووا ا الوووال   و وووح أ  الح وموووة لووون 

 .2007عية الموظفين الال ن عينوا ح د عاا تسا يع ممارتة عملءا دو  اهقرار ح ر 
ويقو  المسؤو  النقاإي للجزير  نت ر  نجاح ملف المصالحة وتسلح الح ومة لمءامءا يجب أو ي وو  
علوور حسوواب ر وودار حقوووق الموووظفينا مضوويفا أ  رم انيوواي اوتوواي اب والوودمع ونيجوواد إووداسو الاسوووية 

 سب الءي لياي الوظيفية المقر .تواع لموظفي السل ة أو حماس وارد  وواق ية ح
فوووي المقاإووووا فووو   موقوووف الح وموووة موووا يا  غامضووواا فوووي شووو   ،ليووواي ت املءوووا موووع مووووظفي حمووواسا 

رنوو  موون الصوو و ة  ووح  2015اصوصووا أنءووا قالووت اووال  محاولووة توواحقة وتوواالا ردار  الق وواد عوواا 
ح نءووا مووزع موون الجءوواي ع ووراي ،وذ الموووظفين للسوول ة دف ووة واحوود ا إينمووا  نظوور  مءووز  أموون غووز  
 ال س ر  لحماس الال  شار  فيما تصف  حركة فاح الحاونقالب علر ال رعيةال.

 
 قرار سياسي

من مءا ا اعابر أتااذ ال لوا السياتية حجام ة اهتراع أحمد الوادية أ  م  الي الموظفين وا مءز  
وي اا رذا ومد قورار تياتوي لودى ا منية والم اإر وتالح المقاومة و رنامع الح ومة وغير ا يم ن تجا

واتوووادر  الواديوووة فوووي حد ثووو  للجزيووور  نوووت الرو أ  ح ووو  الملفووواي تووورتبط  الحوووركاين ح نءووواع اونقسووواا.
ح واموووو أاووورىا ف  وووافة ع وووراي ،وذ المووووظفين يحاوووا  رلووور تمويوووو اوووارميا والجميوووع ي ووورذ أ  

حموافقووة الح ومووة موون عوودمءا  السوول ة ت وواني أيمووة ماليووةا فموون توويوفر رواتووب  ووؤوع  الم وو لة ليسووت
ويضوويف أتووااذ ال لوووا السياتووية أ  ملووف تووالح المقاومووة لوو  عالقووة مباشوور  حوواوحاال  موون  فحسووبال.

مءووة ورؤيووة السوول ة الفلسوو ينية القاسمووة علوور الاسوووية السياتووية مووع رتووراسيو موون مءووة أاوورىا إينمووا 
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ي المصالحة ا اير  يم ون أ  ورأى أ   مانة مصر لاحركا ت ابرو حركة حماس ت ابرو ا ا أحمر.
 تنجح حم الجة ح   الم  الي الماوقع لءا أ  ت ار  تسلح الح ومة لمءامءا حرز .

 20/9/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 ةيحمل روح اإلقرار بفشل مشروع التسوي عباس خطاب: حماس .15
ح ومة  رحبت حركة حماس حما أعلن  رسيس السل ة محمود عباس في ا مح الماحد  عن قدوا

 الوفاق رلر غز ا مؤكداا عزمءا ال مو علر رنجاح مءمة الح ومة.
وقا  الناطق حاتح الحركةا فوي  إر واا في تصريح صحفيا مساع  وا ا ر  اعا ر  الحركة تاح ت 

 حا اماا ا اب عباس في ا مح الماحد .
بة لقاد  ويعماع وأ اذ أن  علر الرغح من أ مية الم ا  والزما  لءالا الخ اب من حيي مخاط

ال الحا وكون  ي تي ح د ا واي الحركة ا اير  في القا ر  رو أ  الخ اب يحمو روح اهقرار حف و 
ولفت إر وا رلر أ  الخ اب يحمو من ق اتاجداع  م رود الاسوية والمفاو اي مع اوحاال .

 اسو الم روعة.حقوق ال  ب الفلس يني المقاوا الال   رنو لالن ااق من اوحاال  ح و الوت
وتاحع: لاتف ف   أإو ماي  لح يفرق في ا اح  إين مقاومة ال  ب الفلس يني حاعابار ا حقا أصيال 
في ظو اوحاال  و ين اهر اب المدا  من قبو كو القوانين وا عراذ الدوليةا م دداا علر أ  

 اوحاال  أحد أإري أش ا  اهر اب.
قدوا ح ومة الوفاق لرز ا نب  رلر اتامرار الحركة في ا واي  ولدى ترحيب  حما أعلن  أإو ماي  من

المصالحة حار تصبح واق ا ملموتا؛ كي  افري الجميع للنءو  حالم رود الوطني وموامءة 
 كما مدد الناطق حاتح حركة حماس الازاا الحركة حما أعلنا  في القا ر . اوحاال .

 20/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 وزارات غزة مفتوحة لعملية التسليم وعلى حكومة التوافق تحديد موعد الوصول : أبوابحماس .16
أشرذ الءور: قا  عبد الل يف القانود الماحدا حاتح حركة حماسا لوالالقدس ال ر يالا ر   -غز  

حركا  لح تبلن حموعد رتمي لقدوا وفد من ح ومة الاوافقا لاسلح مءاا اهشراذ علر المؤتساي 
اد غز ا وفق تفا ماي القا ر  ا اير ا فيما شرعت الجءاي المخاصة في الق ادا الح ومية في ق 

 إاجءيز كافة الما لباي لاسليح الوياراي لوفد الح ومةا المقرر أ  يصو رلر ق اد غز  اال  أياا.
وأ اذ أ  حركة حماس الاي حلت وفق الافا ماي الاي أإرمت أايرا في ال اصمة المصرية 

اهداريةا الاي اعابرتءا فاح والرسيس محمود عباس طوا  الفار  الما يةا محو االذ  القا ر ا اللجنة
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ي يق ت بيق المصالحةا تناظر أ  يقوا الرسيس ح صدار مرتوا ح  و تريعا  رفع في  كو 
الاهمراعاي ال قاإيةال الاي اتخال ا  د الق ادا حسبب ت  يو تلك اللجنة. وأكد أ  تلك اهمراعاي 

قة حالموظفين والاحويالي المر ية والكءر اعا يجب أ  تاوقف فوراا م البا في الوقت الاي لءا عال
ذات  ح ومة الاوافق ح   تبادر لاحد د موعد للقدوا رلر غز  من أمو تسلح المؤتساي الح ومية 

 والوياراي.
فق ونفر القانود أ  تكو  حماس قد إلرت رتميا من أ  مءةا حموعد وصو  وفد من ح ومة الاوا

 رلر ق اد غز ا للمباشر  في أولر ا واي تفا ماي القا ر .
وت لت الالقدس ال ر يال الناطق حاتح حماسا ر  كانت  نا  ا ط لاسليح الوياراي في غز  لح ومة 
الاوافقا الاي أعلنت أو  أمس أ  لد ءا ا  ا كاملة للاسلحا فرد حالقو  الالمس لة ليست مس لة تسليح 

لح ومة الاوافقا مرى اوتفاق عليءا في اتفاق ال اطئال. وأشار الر أ  أإواب وتسلحا إو  نا  مءاا 
 الوياراي في ق اد غز  مفاوحة أماا ح ومة الاوافقا من أمو اتاالا مءامءا حالكامو في غز .

وفي السياق ذات  علمت الالقدس ال ر يال من مصادر م ل ة أ  حماس مءزي كو الارتيباي من أمو 
لح ومية في غز  للح ومةا وأنءا أع ت ت ليماي لكبار الموظفين في الوياراي تسليح المؤتساي ا

 رتمااللا امو ح  و كامو مع الفريق الويار  حا  قدوم  رلر غز ا وتقديح كو ما  لزا من أمو 
 ال مليةا وذلك ح د أ  غادر أعضاع اللجنة اهدارية أماكن عملءح.

 21/9/2017القدس العربي، لندن، 
 

 وفد مصري إلى غزة قريبًا لمراقبة تطبيق انتقال السلطة: حمدعزام األ .17
ك ف مسؤو  ملف المصالحة في حركة الفاحال عزاا ا حمد أ  وفداا مصرياا : محمد  ونس -راا هللا 

 الح ومة الرتمية. رلرتيصو الر غز  قريباا لمراقبة ت بيق اناقا  السل ة من حركة الحماسال 
اليءا وفد الفاحال مع الجانب المصر  نصت علر أ  ترتو مصر وقا  ر  الافا ماي الاي توصو 

وفداا رتمياا الر غز  لمراقبة ت بيق اوتفاق. وأ اذ: التي و  المصريو  م نا في كو ا و ا وفي 
 حا  ترامع أ  طرذ عن الافا مايا ف   مصر تاحمل  المسؤوليةال.

اوتبود المقبوا وا  يصو في اليوا ويرمح ال د د من المسؤولين أ   اوم  أعضاع الح ومة الر غز  
 ذات  وفد ح ومي مصر  لإلشراذ علر نقو الصالحياي.

 21/9/2017الحياة، لندن، 
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 المساعدة بكسر حصار غزة والمصالحة روسياأبو مرزوق: طلبنا من  .18
موتر أإو مريوقا عضو الم اب السياتي لحركة حماسا الال   .أشرذ الءور: أعلن د -غز  

لياا في تصريحاي لقنا  الروتيا اليواالا أ  حركا  طلبت من الجانب الروتي الإال   زور روتيا حا
الجءد مع اهاو  في حركة فاحا لالتاجاحة للجءد المصر  ومحاولة الافاعو أيضاا ح يجاإية مع 

 اهمراع الال  تح في المرحلة ا اير ال.
تءا لح ومة الاوافق الوطني. وكا  ي ير إاللك رلر قرار حو اللجنة اهداريةا ونقو مميع صالحيا

وقا  أإو مريوق الال  كا  قبو ييار  روتيا الحالية  من فريق حماس في القا ر ا الال  أنجز 
الافا ماي ا اير  مع فاح عبر الوت اع المصريينا رن  تح اتا را  الماريراي الدولية المومود  في 

من ا صدقاع الروس المساعد  في المن قة اال  لقاعات  مع المسؤولين الروس. وقا  الطلبنا 
المحافو الدوليةا ااصة أننا ن مو أ  تقدا روتيا مساعداي ممااي  علر  الا الص يد    الووياي 
الماحد ا في الحقيقةا و ي ترعر الافاو  إين ال رفينا تحمو كليا ومءة النظر اهتراسيلية لاتفا 

 ووياي الماحد  في  الا المجا ال.و الاالي أعاقد أ  روتيا أكف  كثيرا وأقدر من ال
وأكد كاللك أ  وفد حماس طلب من روتيا المساعد  في فك الحصار عن غز  وتقديح المساعداي 

 اهنسانيةا وااصة المساعداي ال بيةا وغير ا من المساعداي الاي  را ا الجانب الروتي مناتبة.
 21/9/2017القدس العربي، لندن، 

 

 حاليًا خطة محددة إلنجاز العملية السلمية شنطنواال يوجد لدى ": الشعبية" .19
قالت عضو الم اب السياتي للجبءة ال  بية لاحرير فلس ينا ليلر : نادية ت د الد ن -عما  

ترامبا مما ان  س دونالد االدا ر  الالقضية الفلس ينية ليست من أولوياي اهدار  ا مري يةا إرساتة 
اركيز علر ملفي كوريا ال مالية ون را ا علر حساب قضايا في ا اح  أماا المنبر ا ممي عند ال

وأ افت االدا لوالالردالا ر  الغياب المو ود الفلس يني عن ا اب ترامب كا  مقصودااا  المن قةال.
 حيي و تملك اهدار  ا مري يةا المرتب ةا را ناا أ  م رود للاسوية السلميةال.

ا أو االايا يجمع الرسيس محمود عباس ورسيس الويراع ورأي أ  المساعي الجارية لارتيب لقاع اناسي
اهتراسيليا إنيامين نانيا وا من أمو اتائناذ المفاو ايا غير المرغوب عودتءاا ححسب االدا 

 لن اليفِ  رلر نااسع ملموتةا في ظو عدوا  اوحاال  الماصاعد  د ال  ب الفلس ينيال.
 ة محدد  هنجاي ال ملية السلميةا ما عدا أفكار ونو ت رلر أن  و  ومد لدى واشن نا حاليااا ا

تاناتب مع المنظور اهتراسيلي الال  و يخر  عن ن اق ح ح ذاتي للفلس ينيينا تزامناا مع تقديح 
 الاسءيالي اوقاصادية  من رطار الالحو اهقليميال.
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راتءا الساحقايا وأكدي  رور  العدا المرا نة علر اهدار  ا مري يةا في ظو انحياي اا أتو  إنظي
لالحاال  اهتراسيليا علر حساب القضية وال  ب الفلس ينيا في رطار  ما  القو  والدعح 

 الماواصلين رلر كيان  الم حاوال.
 21/9/2017الغد، عمان، 

 
 األسرى المرضى حقول تجارب لألدوية يستخدماالحتالل "الجهاد":  .21

مس ا ر  اعا ر  تل اي اوحاال  الاهتراسيليال قالت حركة الجءاد في فلس ينا أ: راسد وفي - غز 
 تساخدا ا ترى الفلس ينيين في تجونءا كحقو  تجارب لادويةا وت املءح ح  ما  طبي ا ر.

وأكد القياد  في الحركة أحمد المدلوا اال  وقفة تضامنية مع ا ترى أماا مقر المفو  السامي 
ب أدوية علر ا ترى الال ن ي انو  أ  مر ا لحقوق اهنسا  في غز ا أ  تل اي اوحاال  تجر 

وحي المدلو المقاومة علر  رور  ال مو حقو  لانفيال  ولكن  الو ا دوية تزيد من حالاءح توعاا.
عملياي تباد  أترى من أمو تحرير كافة ا ترى من تجو  اوحاال ا م دداا علر أ  قضية 

. وقا  ر  اوحاال  العدو مجرا ويجب الاحر  ا ترى تحاو حي زاا كبيراا من  موا ال  ب الفلس يني
 وعدا الس وي علر مراسم  ححق ا ترىال.

 21/9/2017الخليج، الشارقة، 
 

 مخابرات الجيش لتسليم مطلوبي عين الحلوة.. والفصائل لتنفيذ وثيقة مجدليون ": المستقبل" .21
المصرر  الاي ش لت من  لجنة الانسيق ا منية الفلس ينية أ علمت الالمساقبوال : رأفت ن يح -صيدا 

علر ص يد من قة صيدا حاشري عملءا امس  واهتالميةقبو القوى والفصاسو الفلس ينية الوطنية 
إلقاع رسيس فرد مخاإراي الجي  اللبناني في الجنوب ال ميد فوي  حماد  في اكنة يغيب ال س رية 

ال ميد ما ر شباي ة  تر حركة فاح في من قة صيدا أمينفي صيدا. و ح وفد اللجنة رسيسءا 
واعضاع اللجنة مسؤو  ال القاي السياتية لحركة حماس في من قة صيدا ايمن شناعة ومسؤو  
حزب ال  ب الفلس يني عمر النداذ ممثال فصاسو منظمة الاحرير وممثو انصار هللا اإرا يح اإو 

الفلس ينية الم اركة السمك وممثو القوى اوتالمية محمد د  ةا وذلك ححضور قاسد القو  ا منية 
 ال قيد حساا الس د.

وذكري مصادر م ل ة ا  امواع اوماماد كانت ايجاإية ونوق ت في  كو القضايا ا منية والحياتية 
الاي تءح المخيح وا  مو ود طلب الجي  تسليح عدد من الم لو ين الباريين شرو حيزا كبيرا من 

 اوماماد. 
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ني مدد عبر اللجنة م البة القوى الفلس ينية إاسليح الم لوب   الجانب اللبنا و حسب المصادر ف
ا اب المصر  وكال من الم لو ين تاحقاا إال  إدر و ال  عرقوب. وا  م لو ا مد دا  أإوالباري 

 ا يف الر وسحة الال ن ت الب الدولة إاسليمءح ويدعر اإو داوود. 
لجنوب واللجنة ا منية الفلس ينية الاي ش لت وي ابر  الا اللقاع ا و  من نوع  إين قياد  مخاإراي ا

كارممة لجزع من مقرراي اومماد الفلس يني او ما عرذ إوالوايقة مجدليو ال الاي مرى الاوصو الي  
 .في لقاع موتع فلس يني لبناني عقد ال ءر الما ي حمبادر  من الناسب إءية الحرير  

 21/9/2017المستقبل، بيروت، 
 

 داخل المخيمات واالستقرارتدعيم األمن نان تؤكد أهمية فصائل المنظمة في لب .22
في مقر تفار  دولة  اماماعاعقدي قياد  فصاسو منظمة الاحرير في لبنا  : رأفت ن يح -صيدا 

فلس ين في إيرويا إرساتة أمين تر حركة الفاحال وفصاسو منظمة الاحرير في لبنا  فاحي أإو 
جام و  في إيا ا الأ مية وأولوية ال مو الفلس يني ال رداي وحضور مسؤولي الفصاسو. وأكد الم

دااو المخيمايا وأ مية الا او  الكامو مع أشقاسنا  واوتاقرارالموحد والم ار  وتدعيح ا من 
 اللبنانيين علر كافة المساوياي السياتية وا منية حما يخدا المصلحة الوطنية لل  بين ال قيقينال.

من أورو ا وأمري ا هحياع ذكرى مجاير صبرا وشاتيال واصوصا  وحيا المجام و  الالوفود ا تية
الاي أكدي أ مية الاضامن ال المي وا ممي مع قضية ال  ب  الكي و ننسر صبرا وشاتيالال لجنة

الفلس يني ال ادلة وندانة المجزر  الر يبة الاي ارتكبت ححق أإناع ال  بين الفلس يني واللبناني في 
 صبرا وشاتيالال.

المجام ووو  الأ ميووة دعووح تحوور  القيوواد  الفلسوو ينية والوورسيس محمووود عبوواس فووي المحافووو الدوليووة وأكوود 
 لامح الماحد  في نيويور .  72الدور  الو  ان قادتزامنا مع 

 21/9/2017المستقبل، بيروت، 
 

 قصى والتصدي للمستوطنينللمسجد األالرحال  حماس تدعو إلى شد   .23
الرحوووا  للمسوووجد ا قصووور  ووووا الخمووويسا والاصووود  وقاحامووواي دعوووت حركوووة حمووواسا ل ووود : راا هللا

 المساوطنين الاي دعت رليءا مماعاي  ءودية ما رفة.
وشددي الحركة في تصريح صحفيا علر لسوا  المسوؤو  اهعالموي فيءوا أيمون أإوو اليووا علور أ   

لمينا داعيواا  الو الودعواي الاوي أطلقاءوا مماعواي ما رفوة دااوو الكيوا  تءودذ وتوافزاي م واعر المسو
للاصووووود  لءوووووا ح وووووار السوووووبو المم نوووووة. وأردذ الر  الءجموووووة الاوووووي  ا ووووور  لءوووووا ا قصووووور مووووون قبوووووو 
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المسواوطنينا ومحواووي فوور  أمور واقوع فيوو  إاقسويم  يمانيواا وم انيوواا؛ تحاوا  مون شوو بنا وقفوة مديووةاا 
ر لوون ي سوومح وتصوودياا حقيقيوواا  لجووح اوحوواال ا ويوصووو رتووالة وا ووحةا حوو   ا قصوور توويبقر ا وواا أحموو

إاجووواويوال. كموووا دعوووا المقاوموووة فوووي الضوووفة الرر يوووةا وشوووباب انافا وووة القووودس للجوووح اوحووواال ا وعووودا 
الس وي عن اوناءاكايا الاي  ا ر  لءا ش بنا ومقدتاتنا فوي الضوفة الرر يوةا وااصوة موا  ا ور  

 ل  ا قصر من اقاحاماي مسامر  من قبو المساوطنين.
 21/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "ردع الهجمات الفلسطينيةـ"توسيع نظام منح تراخيص حمل السالح لإلسرائيليين ليقرر  أردان .24

ويير ا من الداالي اهتراسيليا غل اد أردا ا التوتيع نظاا منح تراايص  : قرركفاح ي و   - راا هللا
ل ملياي اهر اإيةالا كما حمو السالحال لإلتراسيليينا إدعوى أ  ذلك ي  و ال ماناا لسرعة الرد علر ا

وي مو القرار اريجي الوحداي القاالية في مي  اوحاال ا علر الرغح من  ماع في إيا  الخارمية.
وقبو قرار أردا ا كا  يسمح فقط لضباط الجي  من رتبة ماليا فما فوقا  اناءاع ادماءح ال س رية.

 حمو السالح اار  الثكناي ال س رية.ممن يخدمو  في الجي  حالخدمة ال ادية أو ادمة اوحاياطا ح
وقالت صحيفة اليسراسيو  يواال ر  الءدذ من قرار أردا   و موامءة ال ملياي الفردية الاي يقوا إءا 

 ا أ  إداية ما عرذ إوالانافا ة القدسال.2015شبا  فلس ينيو  منال أكاو ر  ت رين ا و ( عاا 
فاعو اريجي الوحداي الخاصة مع ال ملياي وأو حت الصحيفة أ  أردا  يس ر رلر ت زيز ظا ر  ت

 حسرعةا وأ  يصلوا تري اا رلر م ا  الحاداا الاتامراراا في نءع ت زيز ا من الفرد  وال خصيال.
 وقا  أردا : الر   الو السياتة ت زي قدرتنا علر رحباط الءجمايال.

ستا من فار  رلر وماع قرار أردا  ح د  روطاي رتراسيلية ماواصلةا قاد ا مسؤولو  وأعضاع كني
 أارىا من أمو تسليح اهتراسيليين وتدريبءح علر موامءة الفلس ينيين.

وقا  أردا  ر  قرارو تيساعد علر اوتاجاحة رلر تيناريو ايا والرد علر  جماي وعملياي رر اإية 
 ويؤمن أردا  ح ن  يجب أ  ي و  في ال وارد رتراسيليو  مدر و  وذوو مءاراي عالية. محاملة.

 21/9/2017لشرق األوسط، لندن، ا
 

 ترامب في خطابه باألمم المتحدة تملق"هآرتس": نتنياهو  .25
اعابر المحلو السياتي لصحيفة ال آرتسالا  وتي فيرترا أ  رسيس الح ومةا إنيامين :  اشح حمدا 

دونالد نانيا وا في ا اح  في الجم ية ال امة لامح الماحد ا مساع الثالااعا تملق الرسيس ا ميركيا 
ترامبا ولكن  وم  ا اح  رلر اهتراسيليينا ونلر المسؤولين في ويار  القضاع أيضاا ور ما من موقع 
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ولفت رلر أ  نانيا و دأب علر كيو المديح هتراسيوا و   و مفصو  الم اب  ح  في ملسة اتاماد.
ب المحلو السياتي ف   تحدا عن مووت  إين دو  ال الحا من أتاراليا وحار أميركا الالتينية. و حس

نانيا و لح يسع رلر نيو رعجاب الدإلوماتيين المنء ين في قاعة الجم ية ال امةا وننما اهتراسيليين 
في البالدا ولكن  لح يحي إنسبة م ا د  عاليةا    ا اح  لح ي ن في الساعاي إين الثامنة والاات ة 

 ع.مساعا وننما في تاعة ما ار  نسبياا في ال اشر  مسا
وأ اذ أ  نانيا و لح  اوم  رلر اهتراسيليين فحسبا وننما رلر المسؤولين في مبنر ويار  القضاع 

وكاب في  الا السياق تااراا أ   ؤوع المسؤولين ولدى التومءءح للبت في قضية تقديح  في القدس.
خص الال ن وسحة اتءاا  دو في القضايا الاي يجر  الاحقيق فيءاا عليءح أ   دركوا من  و ال 

 اتاراتيجييس و  لإلطاحة ح   تباب تافءة. وأ  قاسد عالمي  وا وأ  رمو دولة  وا وأ  ذار 
 هتراسيو ححيي أ  الرسيس اوميركي أإدى ل  اوحاراا في ييارت  ا ولر ح د داول  البيت ا إي ال.

من تيقو  رن   ويضيف أ   نا  من رأى في ال ر  الال  قدم  نانيا و الا اب اناخاحايالا و نا 
 الكا  في موقع الم اب  ح  في ملسة اتامادا تا تي وحقاال.

 20/9/2017، 48عرب 
 

 آيزنكوت: حسن نصر هللا سيكون هدفًا رئيسيًا لالغتيال في أي مواجهة مقبلة على جبهة لبنان .26
ر قا  غاد  ، زنكوي رسيس أركا  الجي  اهتراسيليا  وا ا ر  اعا ر  مي   ي اب :ترممة ااصة

حزب هللا أا ر عدو ل ا وأ  الجبءة ال مالية أكثر ا ور  من غير ا مع ارتفاد احاماوي 
 الموامءة.

وشدد ، زنكوي في حد ي م و  مع صحيفة  دي وي أحرونويا أ  حسن نصر هللا تي و   دفاا 
  في رسيسياا لالغايا  في أ  موامءة مقبلة علر مبءة لبنا . م يراا رلر أن  اال  الحرب ا اير 

عاماا في ي ي   11لبنا  حاو  الجي  اغايال  ونفال  جماي علر مباني كا  إداالءا ولاللك  و منال 
 في المخاإئ أتفو ا ر .

وأشار رلر أ  رتراسيو و ترغب حفاح موامءة مع أ  مءة كانتا وااصةا في ال ما  ومع حزب هللا 
،وذ ،ارين من  7وأصيب  2000قاو  الال  و  زا  يخسر الكثير من منودو في حر   حسورياا حيي

وأ اذ اللكن أ  محاووي لإل رار ح من رتراسيو من اال  الاسلو عبر الحدودا ف   حزب  منودو.
هللا ومن الف  حماس ي لمو  أنءح تيدف و  امناا غالياا..  ح ي لمو  ميداا ما  و الثمن الال  و 

مءة المقبلة تاكو  لد نا تياتة اتاخداا القو  وتاحع الو أريد الاءد دا لكن في الموا يحامو دف  ال.
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أكثر مما  ي عليءا ا  ا وقد قمنا إاحسين قدراتناا حما فيءا اوتاخباريةا ليس لد  شك في قدر  
 الجي  علر  زيمة حزب هللا واه رار ح ال.

لة وواصو الالجي  ي مو ليو نءار من أمو أمن رتراسيوا قواتنا ت مو ح  و تر  وعلني وفي كو لي
تنفال مءااا ون مو إنجاح لمنع اماال  أعداسنا أتلحة وصواريب ما ور  ودقيقة.. الجي  ي مو ححرية 
وات ة مداا وحققنا قو  ردد كبير .. في الحقيقة نفالنا مئاي الءجماي علر عد  مبءاي ولح ي ن  نا  

 رد ف و واحد و الا  ؤكد قو  الردد الكبير  للجي ال.
 اد غز ا وفااا رلر أ  الجي  اهتراسيلي  دعح مبدسياا رقامة ميناع وت رق ، زنكوي للو ع في ق

ولكن مقاإو تنفيال شروط ح عاد  مثي الجنود اهتراسيليين والمدنيين المحاجزين لدى حماس. م يراا 
رلر أ  الجي  ي  ر حقلق تجاو الو ع اوقاصاد  وحيا  الس ا  وأن   رغب في تحسينءا لما في 

 ةاا وأ  ذلك تيؤار علر الو ع ا مني وتي و   نا  واقع حيا  مد د .ذلك مصلحة ل  ااص
ا لقد نجحنا حخلق 1967وأشاد ، زنكوي ححالة الءدوع الكبير  علر حدود الق اد  و  مر  منال عاا 

قو  الردد لكن ذلك و ي ني أ  حماس توقفت حجءود ا لبناع ترتاناءا ال س رية. م يراا رلر أ  
 ع حماس تحت قو  الردد مع تحسين حيا  الس ا .الجي  يس ر هحقا

وقا  ر  الو ع الص ب في غز  الال  ت ي   حماس أمبر ا علر المصالحة مع فاح ونعال  حو  
اللجنة اهداريةا ونحن و نرى ومود ح ومة فلس ينية م ادلة رو ح ومة السل ة رغح كو أوم  

فاقءا من مد د المناطق اهتراسيلية علر و دد حماس إرد قاس في حا  ااارقت أن القصور فيءا.
 الحدود. م يراا رلر أن  يجر  ال مو ح  و كبير في الجدار الجد د علر الحدود.

كما ت رق ، زنكوي للو ع حالضفة الرر يةا م يراا رلر أ  الجي  م ني حالحفاظ علر الءدوع الحالي 
اللد نا مصلحة تامثو في ال مو ححزا  الال  تح اتا ادت  ح د تلسلة من الءجماي الفلس ينية. مضيفاا 

  د اهر اب من مءةا وتءيئة حيا  أفضو للس ا  من مءة أارىال.
 20/9/2017القدس، القدس، 

 
 "حزب هللا"صحف إسرائيلية: احتمال حرب مع  .27

دور ليبرما  قول  ر  رطالق تالح الجو جنقلت صحيفة م اريف عن ويير الدفاد اهتراسيلي أفي
حاتجاو طاسر  مسير  أرتلءا حزب هللا رلر رتراسيو أمس الثالااع دليو علر أ  لصاروخ حاتريوي 

وقالت الصحيفة ر  ليبرما  أعرب عن أمل  أو تض ر رتراسيو  منظومة الردد ،اال  في الاصاعد.
رلر او  الحروبا اللكن أ  موامءة تاال ب رليءا وإد أ  تناءي ححسح وا حا لمصلحة الجي  

 الا دو  الداو  في الافاصيو ال س رية.اهتراسيلي والدولة
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ونقلت  دي وي أحرونوي عن ويير اهت ا  اهتراسيلي قول  ر  علر ر را  أو تبحي عن اتافزاي 
رتراسيوا  نءا لن تخر  من ذلك حسالاا الف تراسيو لد ءا قدراي عس رية كبير  ونم انياي تسلحية 

 تكاي ية ونتاراتيجيةال.
إن ي ا  ر  رتقاط تالح الجو ل اسر  حزب هللا المسير  ي ني أ   وقا  الخبير ال س ر  رو  

ورأى أ  ما حصو رتالة مومءة  رتراسيو ما ية نحو رقامة حزاا أمني في موامءة ر را  موا و را.
رلر روتيا ون را  والووياي الماحد  وحزب هللاا مفاد ا أ  رتراسيو لن تسلح ح   ومود أمنبي قرب 

 حدود ا.
ي رلءا الجي  السور  وحزب هللا  غرا   -و ي من صنع ر راني-   ال اسراي وأ اذ أ  ح

 ممع الم لوماي اوتاخبارية وا منيةا قاسال ر  حزب هللا يساخدا الم ار ال س ر  في دم ق.
وأشار رلر أ  الم  لة ا تاتية الاي توام  رتراسيو تامثو في أ  اتاءداذ  الو ال اسراي قد يسادر  

 وقع من السوريين أو اه رانيينا ويؤد  ذلك لن وب موامءة عس رية.ردا غير ما
وقا  ر  الموامءة ال س رية ح يد  اليوا ولكنءا قاسمةا الويجب الحالر عند الضرط علر الزناد لدى 

 رطالق صواريب الباتريوي هتقاط تلك ال اسرايال.
بوط فنقو عن الناطق ال س ر  و اهابار  أمير إوااأما الخبير ال س ر  اهتراسيلي في موقع و 

حاتح الجي  اهتراسيلي قول  رنءح لن يسمحوا    طاسر  تاح ة لحزب هللا أو منظماي الجءاد ال المي 
 إداو  ا مواع اهتراسيلية.

 20/9/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 : الحرب القادمة ستعتمد على األنفاق "ديعوت"ي .28
حرونويال ال بريةا  وا ا ر  اعا ر  الموامءة ال س رية قالت صحيفة ال دي وي أ: القدس المحاو

وأفادي  المقبلة؛ مجءولة الموعد والم ا  ومدى القو ا تا امد علر حرب ا نفاق تحت ا ر .
الصحيفة ال بريةا ح   القواعد الحر ية في الحرب القادمة تاخالف تمامااا الحيي تادور في من قة 

 نا  مجا  كبير مداا    شيعا و الاحد د و م ا   مظلمة مدااا ومزدحمة وصرير ا ليس
ولفات رلر أ  قواي اوحاال  ووحد  الامويال الااح ة لءاا كانت قد تدر ت مؤارااا في  لاا اعال.

 الجليو الرر ي  شما  فلس ين المحالة(ا علر تيناريو اي لحرب علر غز  ولبنا  والضفة الرر ية.
مار مع مميع  500اي اض ت لءاا تمثلت حالص ود ل لو وأشاري رلر أ  الأص ب الادريباي ال

 الم دايا ولمد  أتبود من الادريب وقليو من ال  اا والماعا ومن دو  نواال.
 20/9/2017، فلسطين أون الين
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 ن االستيطان من االنهيارعليا: قانون "التسوية" يحص   للمحكمة ال "الكنيست" .29
هتراسيلي ردو علر الاماتين تقدا إءما فلس ينيو  قدا المسا ار القضاسي للكنيست ا: محمد وتد

للمح مة ال ليا  د قانو  الالاسويةال الال  يمنع  دا الوحداي اوتاي انية ويجيز مصادر  أرا ي 
الفلس ينيين  غرا  الاوتع اوتاي انيا وطالب المح مة ح  ب اولاماتين إزعح أ  القانو  أتر 

ويعح المسا ار القضاسي للكنيست  ام  الم رود اوتاي اني.هيجاد حلو  لم اكو م قد  وشاسكة تو 
في ردو لل لياا أن  حالظروذ الرا نة من المساحيو ريجاد حلو  للا قيد القانوني الال  أن  ت  ا دواي 

 القانونية القاسمةا قاسال ر  التر  الو ع تيؤد  رلر تدمير ال د د من المساوطنينال.
ر ال   نو  الداعح لقانو  الالاسويةال أتر االفا لموقف  اال   موقف المسا ار القضاسي للكنيست

مراحو ت ريع القانو ا حيي توم  رلر أعضاع الكنيست في محاولة من  لمنع المصادقة علر القانو  
 قاسال: ال القانو  حمثاحة الانقو والاحر  دااو حقو الرااال.

 20/9/2017، 48عرب 
 

 بحجة إهانته للجيشعلى فيلم إسرائيلي  وزيرة الثقافة اإلسرائيلية تشن هجوماً  .31
أ ذ ب: أاار فيلح الفوكسارويال اهتراسيلي المرشح لجاسز  أوت ار أفضو فيلح أمنبيا  –القدس 

 ا ر  اع اتاياع ويير  الثقافة مير  ريريفا الال  اعابرت  ا انة للجي .
الراح ة والسب ين من مءرما  ويح ي فيلح الفوكسارويال الحاسز ماسز  لجنة الاح يح الكبرى في الدور  

البندقية السينماسي اال  ال ءر الحاليا قصة ِحداد علر الفية ميلين من اهتراسيليين أاري فيءما 
 الخدمة ال س رية اولزامية في الجي ا وعن اوحاال  اهتراسيلي لارا ي الفلس ينية.

إريئا في لحظة ذعر. ويقوا  احط يقالو  فلس ينيا  رتراسيليو  ويظءر في أحد م ا د الفيلح منود 
وحقا ح مس  الا الخ  . واتءمت الفيلح حالارويع لو التءمة الداال و ي اتءاماي ومءت الر اليءود في 

 القرو  الوت ر حقاو اوطفا  المسيحيين وتاخداا دماسءح في طقوس مخالفة.
ي ويير  ووالد  وقالت ريريف في شريط فيد و ن رت  علر صفحاءا الخاصة علر فيسبو  الحصفا

واتءمت  ادمت في الجي  اهتراسيليا اش ر حالخجو لحصو  فيلح كءالا علر ماسز  مرموقة للرايةال.
  ريريف الفيلح ب الالا ءيرال والالكالبال فيما  ا لق حالجي  اهتراسيلي.

 21/9/2017القدس العربي، لندن، 
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 نتنياهو كاذبًا وفاسدًا لكنها ال تجد أفضل منه د  غالبية اإلسرائيليين تعاستطالع:  .31
دلت نااسع اتا العاي رأ  مد د  ن ري في تو أإيبا أمسا حمناتبة رأس السنة ال بريةا  تو أإيب:

علر أ  الرالبية الساحقة من اهتراسيليين و  زالو   رو  في رسيس ويراسءحا إنيامين نانيا وا 
لفساد. ومع ذلكا عندما تئلوا: َمن ِمن ال خصياي السياتية شخصية مخادعةا وياءمون  حالكالب و ا

 القيادية الحالية  ناتب رساتة الح ومة  أماإوا ح نءح و يجدو  أفضو من .
رنءح و يصدقو  أ   %70رنءح و يصدقو  نانيا و حين يقو  رن  غير مفسد. وقا   %54فقد قا  

أ  يساقيو من رساتة الح ومةا في حا  رن  يجب علر نانيا و  %63يوما  غير فاتد . وقا  
من مصوتي حز   الحاكح  اللي ود( رنءح لن  %25صدور وسحة اتءاا  دو في قضايا الفساد. وقا  

يصوتو  ل  فيما لو مري اوناخاحاي اليواا إو تيصوتو  لحزب ،ار. ومع ذلكا ف ندما تئلوا: أ  
اسيلية يصلح    ي و  رسيس ح ومة  حظي من إين ال خصياي السياتية الاي تقود ا حزاب اهتر 

 (.%12(ا  لي  ياسير لبيد حفارق كبير  %29نانيا و ح علر نسبة  
ودلت اوتا العايا علر أ  قو  تكاو اليمين الحاكحا حالياا من دو  ا حزاب الد نيةا تانخف  

 30ب اللي ود من مق دا. وتيءبط حز  50مق دا حالياا رلر  54فيما لو مري اوناخاحاي اليواا من 
مق دا. وفي م س ر  الوتط واليسارا يحافي الرسيس الجد د للم ار ةا ،إي غبا ا علر  24رلر 

مق دا لاكاو الالم س ر الصءيونيال حقيادت ؛ لكن  الو النايجة و تكفي هتقاط ح ح  22اتاقراروا مع 
 اليمين.

دعو  م  علر  زا نانيا وا  و ولكنا دااو صفوذ اليمين الحاكح نفس ا تومد شخصية وحيد  قادر 
 تاعرا ويير الا ليح في الح ومة الساحقة الال  قرر اعازا  السياتة ح  و مؤقت.

وت رق اوتا الد رلر ال خص ا نسب لمنصب ويير الدفادا ومرى عر  أر  ة أتماع علر من 
ن عيونءح اتا ل ت ،راؤ حا إينءح الويير الحالي واالاة أشخاص من اار  الجءاي الحز يا ولك

تا لع رلر المنصب. وقد إدا أ  رسيس ا ركا  الساإق غاإي أش ناي ا  و ال خص ا كثر مناتبة 
دور ج(ا ومن اح أفي%20ا  لي  الويير الساإق موشي  ي لو   %24لءالا المنصبا حسب اعاقاد 

ود حارا ا أن  مناتب للمنصب. وأما ال خص ا اير في القاسمةا فءو ر ء %17ليبرما ا الال  ي اقد 
الال  شرو في الما ي منصب رسيس أركا  الجي ا وويير الدفادا ورسيس الح ومةا و و علر 

 من الجمءور. %9الرغح من كو  الو ا لقابا و يساحق ال ود  رلر م اب ويير الدفاد إرأ  
 من المسا ل ة ،راؤ حا رنءح %57وفي اتا الد الرأ  السنو  الال  تجري  صحيفة الم اريفالا قا  

 .%39غير را ين عن أداع إنيامين نانيا و كرسيس ح ومةا فيما كا  عدد الرا ين عن أداس  
 21/9/2017، لندن، الشرق األوسط
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 األقصى المسجد مستوطن يقتحمون  200تشديدات إسرائيلية بالقدس و .32
س ا ر  اعا من توامد ا ا مني في القد  واشددي شرطة اوحاال  اهتراسيلي : القدس المحالة

ا البلد  القديمةا وعند أإواب المسجد ا قصر المبار ا ع ية حلو  العيد رأس السنة  المحالةا وتحد دا
 ال بريةال.

ون ري ال رطة المئاي من عناصر ا الخاصة وقواي الحرس الحدودالا في المد نة المقدتة والبلد  
اتة والمخال ةال. ال القاي ال امة واهعالا  وقا  مسؤو  القديمة ومحي ءاا حاه افة للمناطق الالحس 
ما رذ اقاحموا منال الصباح المسجد  200إداسر  ا وقاذ اهتالمية فراس الدحس لوكالة الصفاال ر  

ا قصر علر مجموعاي ماااليةا ونظموا مووي اتافزايية في أنحاع مافرقة من حاحات  ححماية أمنية 
 م دد .

 20/9/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

  االستيطان  محكمة الجنائية الدولية ضد  الأمام  اً بالغتقدم منظمات حقوقية أربع  .33
قدمت أر ع منظماي فلس ينية ت  نر ححقوق اهنسا ا  ي مؤتسة الالحقال و الالضميرال : غز ا و ا 

لحقوق اهنسا ا والمركز الفلس يني لحقوق اهنسا ا ومركز الميزا  لحقوق اهنسا ا الإالغءا 
وعيال الراحع رلر المدعية ال امة للمح مة الجناسية الدوليةا ماع في  أ  المسؤولين مدنيين المو 

وعس ريين رتراسيليين رفي ي المساوى أقدموا علر ارتكاب مراسح حربا ومراسح  د اهنسانية في 
 الضفة الرر ية المحالةا حما فيءا القدس ال رقيةال.

ة الاي تثبت أ  رتراسيو تض ءد الس ا  الفلس ينيين وقدمت المنظماي ا ر ع في إالغءا الا دل
القاح ين تحت نير احااللءا وت ر ءح رلر مراسح تن و  علر او  ءاد والفصو ال نصر ال. 
وياضمن البالي أدلة علر الترحيو الس ا  الفلس ينيين المحميين قسراا من مناطق ت نا ح ونحال  

ة تبين اهمراعاي الاي تساءدذ مصادر  ممالكاي المساوطنين محلءحالا مسا ر اا الم لوماي داعم
 الفلس ينيين وتدمير ا ونءبءا علر ن اق واتعال.

فلس يني عن عمد ومع تبق اهصرار علر  د القواي  300ويقدا البالي الا دلة الاي تثبت قاو 
ق النار ا ولح تفا  رتراسيو تنفال تياتة تقوا علر رطال2014حزيرا    ونيو( عاا  13اهتراسيلية منال 

 ال.2015إءدذ القاو في ا ر  الفلس ينية المحالة منال عاا 
 21/9/2017الحياة، لندن، 
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 باإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين السلطة الفلسطينيةتطالب لجنة أهالي المعتقلين  .34
ينية حاهفرا  راا هللا: طالبت لجنة أ الي الم اقلين السياتيين في الضفة الرر يةا السل ة الفلس 

الفور  عن كافة الم اقلين السياتيين لد ءاا ووقف تياتة اوعاقاوي واوتادعاعاي السياتية 
والا د  علر الحريايا كبادر  حسن نية تجاو المصالحة الفلس ينية. كما دعت اللجنة في إيا  لءا 

نية المقر مؤارا من قبو لوقف مالحقة الن  اع واهعالميينا ووقف ال مو حقانو  الجراسح اهلكارو 
وقالت رنءا تنظر حخ ور  رلر حملة السل ة ااصة  د أإناع  الرسيس الفلس يني محمود عباس.

الكالة اهتالمية في الجام ايا الاي كا  ،ار ا اتاءداذ عدٍد من أإناع الكالة اهتالمية في مام ة 
ءداذ الاي طالت ال  راي من إيرييتا إينءح ممثو عن مجلس ال لبةا حاه افة رلر حملة اوتا

 أإناع ومناصر  الجءاد اهتالمي.
حالة اعاقا ا فيما ياد عدد  80وأكدي أنءا رصدي منال إداية تبامبر/ أ لو  الحالي أكثر من 

حاوي  ا ر  االلءا ح   الم اقلين للا ال ب ونقو ح ضءح للمسا فيايا  210اوتادعاعاي عن 
 عن ال  اا. كما اا  عدد منءح ر راحاا مفاوحاا 

 21/9/2017، لندن، القدس العربي
 

   ساعات خمساالحتالل يحتجز رئيس بلدية يعبد لنحو  .35
اناءت قبو قليو أيمةا احاجاي قواي اوحاال  اهتراسيلي لرسيس إلدية ي بد تامر أإو  ال:وفاال -منين

 ح ر علر حامز عس ر  مريحة منوب غرب منين والاي اتامري  كثر من امس تاعاي.
ذكر الساسق مءد  أإو ح را مرافق رسيس إلدية ي بد أ  منود اوحاال  ت املوا م ءما حقسو  وأقفوا و 

المركبة علر الحامز المالكور اال  توامءنا رلر قرية ظءر المالح لاقديح وامب ال زاع إوفا  شاب 
ن  المرادر ا توفي في حادا عمو قبو حض ة أيااا وأمبروو ورسيس البلدية علر النزو ا اح طلبوا م

وقا : لقد طلبوا  وأن  اتامر حالم وا قرب الحامز ليناءي ا مر ح طالق تراح يميل  ح د مد  طويلة.
من تامر أإو ح ر مرام ة المخاإراي اهتراسيلية في م س ر تالحا علما ح نءح صادروا تصريح 

وأنءح قاموا ح  انا  الداو  رلر المن قة الواق ة الف مدار الضح والاوتع ال نصر  الخاص ح ا 
 والمس ح راما .

 20/9/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 تسع إصابات برصاص وقنابل االحتالل شرق القدس .36
أ صيب تس ة مواطنين فلس ينيين اال  الموامءاي الاي اندل ت في إلد  أإو ديس : القدس المحالة

حاتح لجا  المقاومة ال  بية في البلد ا وأفاد الناطق  شرقي القدس المحالةا صباح  وا ا ر  اع.
عية ومود  ا ر  اع اني حلبية لوالقدس إرسال ح   قواي اوحاال  اقاحمت صباح  إلد  أإو ديسا مد 

وأ اذ أ  اوقاحاا حصو حالازامن مع داو  ال الب  مسح م بوو الف الجدار ال نصر  الفاصو.
وأكد أ  قواي اوحاال  إدأي ح طالق القناإو  ءح.لمدارتءحا ما أاار حالة من الفو ر واوتافزاي لد 

الصوتية والرايية ح  و م ث ف علر ال الب والمار ينا ما أدى رلر تسجيو حاوي عد د  نايجة 
كما أك د نقو تسع رصاحاي ما إين الرصاص الحي والم اطي واوااناقا رلر  اهصاحة حاوااناق.

 ر .ال ياداي ال بي ة في أإو ديس لل ال  الفو 
 20/9/2017قدس برس، 

 
 األقصىالمسجد شهور عن  ثالثةاالحتالل ُيبعد الشيخ ناجح بكيرات  .37

أح دي شرطة اوحاال  اهتراسيليةا  وا ا ر  اعا نامح ح يراي رسيس الأكاديمية : القدس المحالة
اال  وأفاد ح يرايا أ  شرطة اوح ا قصر للوقف والارااال عن المسجد ا قصر لمد  االاة شءور.

وأ اذ لوالقدس  اتادعا  اليواا للاحقيق في مركز الالق لةال الااحع لءا في الحاب الخليوال غر ي القدس.
إرسال أ  شرطة اوحاال  تل ما  أمراا حاهح اد عن المسجد ا قصر لمد  االاة شءورا عقب اوناءاع 

 من الاحقيق م  .
ا ر افة رلر اوناقاا كي و تسير ال ملية فراي في المسجد ا قصر ريجادوأك د أ  اوحاال  ال  ريد 

ل مت ل  تاحقاا. 16الا ليمية في المسجدالا وفااا رلر أ   الا القرار رقح   في أوامر اهح اد الاي ت 
 20/9/2017قدس برس، 

 
عبد هللا " لتطور قضية القدس في المدرك الشعبي والرسمي والمقررات الدراسيةصدور كتاب " .38

 األشعل
الاي أعد ا السفير عبد هللا ا ش و أتااذ القانو  الدولي والمسا ار القانوني — وترصد الدراتة

اصوصية القدس عند ال رب وت ور  —لمنظمة المؤتمر اهتالمي لصالح مؤتسة القدس الدولية
الموقف ال ر ي ومح اي ترام   تجاو المد نةا وفي المقاإو النظرية اهتراسيلية حو  القدس وأ مياءا 

 رراي الدراتية.في المق
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 من رغححال لفت الباحي رلر أ  مسار القضية الفلس ينية أار في كو عناصر ا قو  أو   فاا 
اصوصية قضية القدسا مؤكدا اااالذ مفءوا ون اق القضية الفلس ينية من مرحلة رلر أارى 

 وااصة في المقرراي الدراتية لدو  الجوار ال ر يا وتحد دا مصر وا رد .
 20/9/2017، الدوحة، .نتالجزيرة

 
 خبراء عرب ينتقدون دعوة السيسي للفلسطينيين للقبول بالتعايش مع االحتالل .39

اناقد أكاديميو  وابراع عربا دعو  الرسيس المصر  عبد الفااح السيسي الفلس ينيين في كلما  أماا 
ي أما  وتالاا الجم ية ال اا لامح الماحد ا رلر اوتا داد لقبو  الا اي  مع اهتراسيليين ف

 ووصفو ا ح نءا الا   تياتي واتاراتيجيال.
واعابر أتااذ ال لوا السياتية في مام ة ق ر محمد المسفر في حد ي مع القدس إرسالا دعو  
السيسي للفلس ينيين للحالو حالو المصريين في عالقاءح مع رتراسيوا ح نءا المريمة و تقو عن 

رلر  لالنضمااحاالىا حيي أن   دعو الفلس ينيين مساوى مريمة كامب ديفيدا وليست نموذما ي  
السالا مع اوحاال  من دو  أ  يحدد أ  شرط لاللكا و عن مصير القدس وو ا ترى وو الالمئين 

 وو اوتاي ا  ولح  احدا عن الحصار الال  تسا ح في  مصر  د ق اد غز ال.
ن ح ور في حد ي مع القدس إرسالا وفي إيرويا أكد الرسيس الساإق لوالالمؤتمر القومي ال ر يال م 

وقا  ح ور:  علر أ  الالوحيد القادر علر ححي ردار  م ركا  مع اوحاال   و ال  ب الفلس ينيال.
الال  ب الفلس يني ش ب ل  قضية وحقوق وأر  مراصبةا والم  لة ليست عند  الا ال  با وننما 

  ي في اوحاال ال.
السيسي  ريد أ   ؤكد لل الح أن  رمو تالاا وأ   وأ اذ: الرذا كا  الرسيس المصر  عبد الفااح

إالدو كاللكا ف   علي  أيضا أ  يقو  لءح أن  طيلة ال قود الثالاة من م ا د  السالا المصرية و 
اهتراسيلية لح يقدا اوحاال  أ  تناي  للمصريين وكاللك لح يقدا للفلس ينيين أ  شيع ح د نحو ر ع 

أعاقد أ  ال  ب الفلس يني  و أدرى ح يفية ردار  صراع  مع قر  من اتفاقية السالاا ولاللك 
 اوحاال ال.

 20/9/2017، قدس برس

 

 سيف الدولة: السيسي حاول الترويج لذاته أمريكيًا ودوليًا وإسرائيلياً  .41
قا  الخبير في ال    اهتراسيليا محمد تيف الدولةا ر  رتاسو الرسيس عبد الفااح السيسي : القا ر 

وأفاد تيف الدولة في حد ي لو القدس  هتراسيليالا ترويع لالات  أمري ياا ودولياا ونتراسيلياا.لو الال  ب ا
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إرسال  وا ا ر  اعا ح   السيسي القرر منال إداية تولي  السل ةا أ  رتراسيو  ي إواإا  الرسيسية لنيو 
رفقة إالسيسي ووصف الخبير المصر ا صور   الر ا والقبو  واوعاراذ والدعح ا مري ي والدوليال.

 رسيس ويراع اوحاال  اهتراسيلي إنيامين نانيا و إو الالصور  ال ارال.
وت قيباا علر ا اب السيسي للفلس ينيين وم الباءح إوالالا اي  مع ال  ب اهتراسيليالا رأى تيف 
الدولة أ  الالءدذ من الرتالاين لل  ب اهتراسيلي والفلس ينيا  و ت وي  الفلس ينيين واهشاد  

ونوو رلر أ  الرتالة ا ولر  الا اي (؛ ناشد الفلس ينيين أ   ا لموا الا اي  مع ا ارا  إنانيا وال.
وك نءح ش ب ما رذ  رف  الا اي  مع اليءودا ل نصرية أو طاسفية أو م ادات  للساميةا وليس 

  ترق وتاحع: الكيف يم ن أ   ا اي  أ  ش ب حر مع احاال ش باا  ريح تحت ويالي اوحاال ال.
عامااا ولح  اوقف  70وطن  وطردو وشردوا وارتكب  دو كو أنواد المالاحح علر اماداد ما  زيد عن 

 وماا عن القاو وحروب اهحاد  والاصفية واوغايا  واوعاقا ا و دا المناي  و ناع المساوطنايا 
 وترقة وتءويد المقدتاي !ال.

 20/9/2017، قدس برس

 
 الحريري: ما قيل موقف سياسي ال يلزمناو  ..ال للتوطينبري يرد على ترامب بتوصية:  .41

حضري مواقف الرسيس ا مري ي دونالد ترامب أماا الجم ية ال مومية لامح الماحد  حو  : إيروي
توطين الالمئينا إنداا أتاتاا من اار  مدو  أعما  الجلسة الا ري ية للبرلما  اللبناني أمس. وكا  

ن ومئ في الووياي الماحد ا يم ننا مساعد  ع ر  ومئين في مناطقءحا ترامب أعلن الأ  ح لفة توطي
وأ  أمري ا تفضو توطين  ؤوع الالمئين في دو  اهقليح المحي ة إبالد حالا ما اتادعر رداا من 
رسيس المجلس النياإي نبي  إر ا حاتح النوابا ح صدار توصية قا  فيءا أن  التبق للمجلس أ  اتخال 

اي في ش   الاوطينال. وذكر حمقدمة الدتاور الالاي  ي أ ح من الدتاور ذات  القاإو مراي عد  توصي
للا د وا إينما مقدمة الدتاور غير قاإلة للا د وال. وتال الفقر  الطال من مقدمة الدتاور الاي تنص 
علر الأ  أر  لبنا  واحد  ولكو لبنانيا فال فري لل  ب وو تجزسة وو توطين وو تقسيحال. وأكد 

 أ مية الاوصية اصوصاا مع ومود رسيس الجمءورية مي ا  عو  في نيويور ال.ال
ورد رسيس الح ومة ت د الحرير  رار اماماع  مع الرسيس إر  حقول : اللح ي رح أحد مو ود 
الاوطين في لبنا ا فالكو ي رذ في ما اص توطين الفلس ينيين أو أ  منسية أارىا لد نا دتاورنا 

  وغير ح ي رفو  ماذا ي ني  الا المو ود حالنسبة رلينا. ر  ما قيو في ا مح وتيادتناا وا مري يو 
الماحد   و موقف تياتي و يجبر أحداا علر ال مو ح  وو  لزمناا وليس  نا  قرار دولي في  الا 
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ال   ا وفي رأ ي لن يصدر قرار دولي  لزا إاوطين  ؤوع في أماكنءحا وو داعي هع اع المو ود 
 حجم ال.أكبر من 

 21/9/2017الحياة، لندن، 

 
 لدعم المسيحيين في القدس :"سيدة الجبل" .42

حركة اوحاجا  المسيحي دااو فلس ين تاصاعد علر  أ رأى لقاع تيد  الجبوا في إيا ا ال
ممارتاي الب رير  اليوناني ايوفيلوس الثالي وتفري   ح مال  وأوقاذ الكنيسة ا راوذكسية في 

 واصوصا في القدسال. اهتراسيليةلح شركاي اوتاي ا  والاءويد فلس ين الااريخية لصا
وتاحع: الأتت م البة الماظا رين المسيحيين ال رب في الناصر ا  وا السبت الما ي وفي مقدمءح 
النواب الفلس ينيين في الكنيستا حضرور  اتاقالة الب رير  لاؤكد أ  المس لة و تحو ح قو من الحو 

 ة ا راوذكسية في فلس ين وا رد  مع الب رير  وأعوان .الجالر  لم  لة ال اسف
وناشد اللقاع والمركز ت وير للدراتايال المجامع المدني الفلس يني واللبناني والسل اي المخاصة 

 الاحر  والمبادر  هتناد حقوق أ لنا المسيحيين في فلس ين وحماية ومود ح في القدس.

 21/9/2017بيروت،  المستقبل،
 

 ال يمكن أن نقبل أن يقوم الكيان الصهيوني الذي يهدد المنطقة والعالم بالسالح النووي روحاني:  .43
محمد المالحجي: صرح الرسيس اه رانيا حسن روحانيا أ  ر را  الحالية  ي الدولة نفسءا الاي 

وحسب وكالة المءرال لانباع  أنقالي اليءود طوا  الااريبا وأنءح ال  ب نفس  الم روذ إدعح اليءود.
الااح ة لمنظمة الدعو  اهتالمية اه رانيةا قا  روحاني اال  كلما  في الجم ية ال امة لامح 

وأشار رلر أ   الماحد  النحن الدولة نفسءا الاي أنقالي اليءود طوا  الااريبا ونحن ذلك ال  ب نفس ال.
لر ا ارين حالقو ا ر را  و تريد اتا اد  رمبراطورياءا من مد دا وأنءا و تريد أ  تفر  مال باا ع

وأنءا الو تريد أ  تصدر اورتءا حالسالحالا مضيفاا أنءح يفاحو  القلوب إوات ة اقافاءح ومال بءح 
 وحضارتءح.

وأو ح أن  و يم ن أ  نقبو أإداا أ  يقوا الكيا  الصءيوني الال   ءدد المن قة وال الح حالسالح 
ال  وب الداعية للسالاا م دداا أ  الال الح اااار النوو ا وأو  لازا ح   من القوانين الدولية إنصح 

مسار السالا كما اااارت  ر را  أيضااا واوتفاق النوو   و مسار السالا وا و  فريد  من نوعءا في 
  الا ال الح الما يا الال   ئن من وط   الفو رال.

 21/9/2017القدس العربي، لندن، 
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 "إسرائيل"سارع خطى التطبيع مع ت :مصادر مقربة من القصر الملكي في البحرين .44

 .رتراسيومصادر مقر ة من القصر الملكي في البحرين تسارد ا ر الا بيع مع  : أكديالمنامة
تفار   أو قاا إزيار  المنامة وتفقد الم ا  الال  تاقاا علي   رتراسيلياوفدا  ر وقالت المصادر 

 حيي تاكو  البحرين فقط وامءة. أيضاتاكو  حملحق تجار  وعس ر  تاحع للس ودية  رتراسيلية
وك ف م لق رتراسيلي حاري النقاب عن رقداا نظاا الح ح البحريني مؤاراا إاكثيف اتصاوت  ح رفع 
المساوياي الرتمية في رتراسيوا إءدذ ال مو علر الم تسة الاباد  الاجار  والزياراي المابادلة إين 

مني لموقع اليسراسيو حالسالا عن مصدر رتمي ونقو إن كاتبيتا الم لق السياتي وا  الجانبينال.
رتراسيلي قول  ر  الالبحرين ت ب ر في الواقع عن مواقف الس ودية الحقيقية تجاو رتراسيوالا م دداا علر 
أن  و يم ن اوفارا  أ  رقداا البحرين علر  الو المواقف تجاو رتراسيو ماع من دو  الحصو  علر 

 الضوع ا اضر من الريا .

 21/9/2017لدوحة، ا الشرق،
 

 " تطالب برفع المعاناة عن األسرى الفلسطينيينالعربية "الجامعة .45
الريط الصليب ا حمر حالاداو لرفع  أإوالقا ر : طالب ا مين ال اا لجام ة الدو  ال ر ية أحمد 

ووقف اوناءاكاي الماصاعد  ا الم انا  عن ا ترى الفلس ينيين في تجو  اوحاال  اهتراسيلي
ولقواعد القانو  الدولي  1949قءح والاي تمثو ارقاا وا حاا وصريحاا وتفاقية منيف الراح ة ل اا حح

اهنساني. وشدد أإو الريط في الوقت ذات  علر  رور  م الجة ا و اد اهنسانية الص بة الاي 
 ت ي ءا عد  دو  عر ية اال  المرحلة الحالية ااصة الدو  الاي ت اني نزاعاي مسلحة.

علر  ام   اع ذلك اال  لقاع ا مين ال اا و يار ماورر رسيس اللجنة الدولية للصليب ا حمرام
 للجم ية ال امة لامح الماحد .  72 وأعما  الدور  ال

 21/9/2017الشارقة،  الخليج،
 

 والسعودية ودول أخرى  "إسرائيلـ"حنا بتحقيق السالم سيكون ممتازًا لانجترامب لعباس:  .46
عند لقاس  الرسيس  أكدالرسيس ا مري ي دونالد ترامب  ا أ 21/9/2017بيروت، ، رخبااأل ن ري

 نا  رم انية ميد  أكثر من الأ  علر  ام  الجم ية ال امة لامح الماحد  عباس الفلس يني محمود 
نجحنا إاحقيق السالا الأ اذ ترامب: ر  و  .الأ  مر  مضت لاحقيق السالا في ال رق ا وتط



 
 
 
 

 

 31 ص             4409 العدد:             9/21/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

مااياا للجميعا هتراسيو والس ودية ودو  أارى ت مو ح  و ص ب مداا لاحقيق  الا تي و  ا مر م
 .الوأمامنا احاما  ميد

  مءاي تياتية رتراسيلية أ ذكري صحيفة م اريف أ  ،21/9/2017القدس العربي، لندن، وذكري 
اهدار   والدو  ال ر ية والووياي الماحد ا ك فت عن نية الرتراسيوالم ل ة علر الاحركاي إين 

 .المقبو ا مري ية ح قد مؤتمر رقليمي في الخريف
 

 اللجنة اإلدارية بخطوة "إيجابية وجيدة" حل  قرار حماس الصين تصف  .47
رحبت الصين ححو حركة حماس اللجنة اهدارية في ق اد غز ا واصفة الخ و  : صفا –ح ين 

وا الصيني الخاص لل رق ورأى المب  الريجاإية وميد  وتافق مع م الب ال  ب الفلس يني.وإ
أ   نا  عوامو داالية واارمية الف رعال  حماس المفامئ لحو اللجنة ا ا وتط قونن شياو شنن

 اهداريةا واصفاا ا تباب إوالالم قد ال.
 20/9/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 ض حل  يتقو ت لأي خطوا تثبيطل برنامج للمساعدات القانونيةتدعم بريطانيا  :إدوين سموأل .48

 الدولتين
قا  الماحدا حاتح الح ومة البري انية في ال رق ا وتط وشما  أفريقياا ردوين تموأ ا علر  ام  

للجم ية ال امة لامح الماحد  في مد نة نيويور ا ر  إري انيا من أكبر الجءاي المانحة  72الدور  الو
في  70مال ين ومئ فلس ينيا من إينءح  5ونرواا الاي توفر الخدماي ا تاتية لنحو ا لوكالة 

 الا ونرواالقدمت المملكة الماحد  دعماا لو 2015و 2011الماسة من ت ا  غز ا مضيفاا أن  إين عامي 
 تضمن رلحاق نحو نصف مليو  طفو فلس يني حالا ليح تنوياا.

لاخفيف من وط   الدولاينا وا مليو  مني  رتارليني لدعح ت بيق حو   2.5وأو ح أ  إري انيا تقدا 
اوحاال  وحماية الفلس ينيين ا كثر   فااا وذلك من اال  إرنامع مد د للمساعداي القانونية 

 ءدذ رلر تثبيط الخ واي الاي تضر رم انية السالا أو تقو  رم انية حو ا 2017-2016ل امي 
 الدولاينا ومنع تد ور ا مور علر أر  الواقع.

مليو  مني  رتارليني  17احد  اتاثمريا حالا او  مع المجامع الدوليا كما أشار رلر أ  المملكة الم
ا ه فاع ال احع المءني علر قواي ا من الوطني الفلس ينيا كما قدمتا من اال  2008منال عاا 

مليو  مني  رتارليني لدعح الانمية الفلس ينية اال   420ويار  الانمية الدولية البري انيةا أكثر من 
م انا  الفلس ينيين الال ن ي ي و  تحت اوحاال  ال. وأكد ردوين تموأ  أ  2016-2011 الفار  إين
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وا حة للجميعا وحو  الا الصراد ليس فقط  دفاا رسيسياا لح ومة المملكة الماحد   ننا أصدقاع 
  للفلس ينيين واهتراسيليينا وننما  و من المصالح الوطنية للمملكة الماحد ا حيي يساخدا الما رفو 

 .الالجمود في  الا الصراد وتيلة للا رذ والاجنيدا ولد نا ممي اا مصلحة ااإاة في حو  الا
 21/9/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 في مخيم عين الحلوة األونروا تحتفل بإنجاز مشاريع بنية تحتية لخدمة الالجئين الفلسطينيين .49

ر الاحاية في مخيح عين الحلو  الممولة وكالة الا ونرواال ح نجاي م اريع البن : احافلتوفا –إيروي 
من اوتحاد ا ورو ي ومن مءاي مانحة أارىا إرعاية مد ر شؤو  الوكالة كالود و كوردونيا 

 و م اركة رسيسة ح ثة اوتحاد ا ورو ي في لبنا  السفير  كريساينا وتن.
في عين الحلو  علر  الش ري حالقلق من تداعياي الموامءاي الماكرر  وقا  كوردوني اال  الحفو:

حيا  المدنيين و يوتءح واصوصا علر ا طفا ا لكن ا ونروا تاسامر في دعمءح والوقوذ رلر 
وأردفت: المن اال   السفير  وتن الوقوذ اوتحاد ا ورو ي رلر مانبءحال. أكديمن مءاءاا  مانبءحال.

مس نا فضال عن ت  يو عاسالي الحصو  علر  206الم اريع الاي نخاامءا ا  ا أتيح  كثر من 
 كامو لثماني عياداي صحية وتزويد ا حا اااا وننجاي أنظمة مد د  للازويد حالمياو وتصريفءاال.

مليو   ورو لا  يو  10.5وذكر إيا  صحفي ويد اال  الحفو أ  الاوتحاد ا ورو ي تا ح حمبلن 
فة في مخيح عين مساكن ومركز صحي وتحسين البنر الاحاية للمياو والصرذ الصحي والنظا

الحلو ا كما تا ح دعم  في الحد من ا اار البيئية السلبية لنظح البنر الاحاية الماد ور ا وعزي 
كما قدا الصندوق الس ود  للانمية ووكالة  حصور  مباشر  نوعية حيا  الالمئين وظروفءح الصحية.

 البنر الاحاية في المخيح.مال ين ومليوني دوور تواليا  عما   7الا او  الدولي الياحانية 
 21/9/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 البنك الدولي يتفقد مشروع معالجة المياه العادمة شمال قطاع غزة .51

ااااح وفد من البنك الدولي ييار  تفقدية امادي  ومين لم رود م الجة المياو ال ادمة شما  : غز 
تل ة المياو ف ن  من الماوقع أ    حسب إيا و  ق اد غز  الال  تنفالو تل ة المياو الفلس ينية.

ألف مواطنا ومن اح تابدأ  300يساكمو م رود المح ة نءاية ال اا الجار  وتيخدا أكثر من 
 مرحلة الا ريو الاي تاماد عامين.

 20/9/2017، فلسطين أون الين
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 : حصار قطر بدأ بجريمة قرصنة وكالة األنباءالقطري النائب العام  .51
ال اا الق ر  علي إن ف يس المر  أ  حصار ق ر لح ي ن قضية تياتية إو قانونية  أكد الناسب

مرى تسييسءاا إدأي إالفيق أحاد ي  مير ق ر ال يب تميح إن حمد ،  ااني رار قرصنة وكالة 
وقا  المر  في  ا نباع الرتمية الق ريةا مو حا أ  ذلك اوااراق مريمة قانونية م املة ا ركا .

فية إنيويور  ا ر  اع ر  ق ر ق  ت شوطا كبيرا في الاحقيقاي ولح  بق توى اتاكما  ندو  صح
 ح   الم لوماي لك ف الافاصيو الكاملة حو  من قاموا حاوااراقاي.

وقا  المر  ر  عملية القرصنة وتلفيق الاصريحاي مريمة قانونية ارتكبءا أشخاص حاولوا اوااباع 
تءح في الرما  وأمسامءح ترى حال ينا مو حا أنءح م روفو  دوو علر طريقة الن اا فو  وا رؤو 

 وأشخاصا. 
وأعلن المر  أ  الءيئاي الماخصصة في ق ر إدأي تحقيقاي مناسية فيما مرى منال الو لة ا ولرا 
ونجح المحققو  في الوصو  رلر الماورطين وأرقامءحا مؤكدا أ   الو الجريمة لن تمر دو  عقاب. 

 اا الق ر  أ  ال الح كل  يخضع مرتكبي الجراسح اهلكارونية ل قو اي صارمة قد وذكر الناسب ال
تصو رلر المؤ دا ما ءدا إاقديح الماورطين في اااراق وكالة ا نباع الق رية وتلفيق أحاد ي غير 

 صحيحة  مير ق ر لل دالة.
 20/9/2017نت الدوحة،  الجزيرة

 
 بالمصالحة والوحدة طي صفحة االنقسام.. الفشل ممنوع ومرحباً  .52

 أحمد قريع
ل لءا من محاتن الصدذا وحسن ال الع وحدوا ا  تارافق الالكرى السنوية الخامسة والثالاو  
لمجزر  صبرا وشاتيال المروعةا مع الب رى إبزوي فجر فلس يني مد دا وظءور حارقة امو تلوح في 

مما  نبريا وا  فت القضية  ا فق القريبا ح ي صفحة اونقساا الم ؤومةا الاي طالت أكثر
الفلس ينية كما لح يض فءا شيع ،ار علر مدى السنواي ال  ر الما يةا و تيما وا  طي 
اونقساا يمثو ا و  و إد منءا لاحقيق المصالحةا واتا اد  الوحد  الوطنيةا اومر الال   ؤكد علر 

وراد  الاي و تقءرا وا  لد نا ا  لدى ال  ب الفلس يني مخزوناا من الصبر الال  و  نفالا ومن ا
م يناا و  نضب من القدر  علر م اود  الاقدا الر اومااا وتحقيق مزيد من اونجايا رغح الجراح 

 الراعفةا والحصار وال الاحاي الاي تجو عن الوصف.
نقو   الا ونحن نساقبو ا ابار ال يبة ا تية من القا ر ا المب ر  حقرب طي صفحة الخالذ 

إين مناحي الوطنا وانءاع اوو اد ال اذ  إين رفقاع الكفاح  د اوحاال ا في ا و   البري 
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طا  اناظار ا من مانب كو من ظلوا  را نو  علر م د  الوطنية الفلس ينية الال  و يصدأا وعلر 
الروح الوااحة لءالا ال  ب ال ظيحا تماماا علر نحو ما تجلر علي  اومر قبو اياا م دودايا حين 

اجاإت قياد  حركة المقاومة اوتالمية  حماس( لإلراد  الفلس ينية الجام ة ححو اللجنة اوداريةا ات
وتم ين ح ومة الوفاق من القياا حمءامءا في الق اد دو  عواسقا فضالا عن القبو  ح مراع 

 اوناخاحاي الرساتية والا ري ية.
 

ا حانفااح تاا والوصو  رلر تفا ماي مدية و أعرذ تلفاا أ   نا  ال د د من القضايا الاي يجب ححثء
رم ة عنءاا وا   نا  الكثير من الاخوفاي الم روعةا المؤتسة علر تجارب تاحقةا حيا  احاما  
اناكاتة  الو الخ و  المباركة مر  اارىا وا  الالاكر  الفلس ينية مليئة حخيباي اومو الماكرر ا مراع 

الاي ارت مت داسماا حالحساحاي الصرير ا وتح مت علر صخر   ف و ال د د من المحاووي الم اإءةا
الاداالي الخارمية الل ينةا غير ا  ما نحن حصددو ا  ا و  د الاجر ة الالاتية المر ا أمر مخالف 
عن كو تواحق ا نايجة عدد و حصر ل  من الماريراي الاي راحت تملي نفسءا إنفسءا علر الجميعا 

الم ي ية في الق اد المحاصرا وقو  الضرط المصر  علر تاسر  حما في ذلك ترد  اوو اد
اوطراذ الم نية حضرور  وا مية الافا ح وحسح القضايا المخالف عليءا واوتفاق ح  نءاا والحامة 

 المو وعية لاص يد الكفاح ال  بي  د اوحاال  واوتاي ا .
مجرى الحالة الفلس ينية المثقلة إروح وأحسب ا  ردود الف و ا ولية علر  الا الا ور اويجاإي في 

الا اؤا والاحد ا وما تلءع ح  ألسنة ال امة من مخاوذ اياع مخاطر ال ود  الر نق ة الصفر مر  
ح د أارىا تقدا الدليو الساطع علر  رور  أاال  الو الخ و  الاصالحية حجدية كاملة من مانب 

س اوايرا حار وا  احاا  اومر الر مزيد من الكو الفلس ينيا واومسا  عليءا حالنوامال حار النف
الانايوي المابادلةا واقاضت المصلحة ال ليا غ  البصر عن ال ن ناي المحاملة من  نا و نا ا و 
تيما اذا كا  الثمن مساحقاا الر  الا الحدا وكانت ال واسد الوطنية كبير  إءالا القدرا وكا  طي 

 ومراكما  من منجزاي في مرحلة اوتا صاع واونسداد  الو. صفحة اونقساا اكبر ما نسا يع تحقيق 
ما أود قول  في  الو المناتبة الباعثة علر البءجةا والا د د علي  إروح المسؤولية الوطنيةا ا  كو 
المؤشراي المو وعية ت ير الر اننا اماا فرصة تاريخية كبرى هنءاع اونقساا والاقدا علر طريق 

ر من ذ  قبوا وا  الف و ممنود علر المنظمة والسل ة وفاح وحماس وكو المصالحة الوطنيةا اكث
الفصاسو الوطنية واوتالمية اوارى المخاطبة إءالو اللحظة الفارقة في حياتنا السياتيةا حيي 
تضافري  الو المر  م  ياي مدية اكثر من ا  وقت مضر لاحقيق مثو  الا الاحو  الال  و مفر 
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لر ما تبقر إين ا د نا من م اتب حاتت مءدد  حقاا مع اتامرار  الو الحالة من ا اذا اردنا الحفاظ ع
 الم ينة للجميعا  الو الحالة الاي قلت فيءا مراراا؛ انءا الدمامة الاي تبي  ذ باا في حجر اوحاال .

أشد ما  دعونا الر الافاؤ   الو المر ا وم اكسة المخاوذ والحالر الم     في النفوس الملااعةا ا  
لراححين من طي صفحة اونقساا  ح كو اوطراذ الم نية إال اتاثناعا وا  الر ح السياتي وفيرا ا

ويفي  علر الكوا نا يك عما يحقق  للقضية الوطنية الم اركة من ادماي  ي في امس الحامة 
ال  ش و لءا في  الو ا ونة ال صيبةا اقلءا اتقاط الر اناي اوتراسيلية علر اتامرار  الا اونقساا ال

نكبة مد د  في قلب النكبة القديمةا وا  ف الحالة الوطنيةا وقو  الصور  الفلس ينية اماا ال الحا 
 وأماا انفسنا ايضااا اصوصاا في  الو المرحلة الاي ان رو فيءا ال رب عنا لصالح قضيا ح الداالية.

ي  الو المرحلة ال صيبةا وعلي ا تقاضي المسؤولية الجسيمة الملقا  علر كوا و القاحضين علر ممرا
ا   بنوا علر  الو الخ و  ا ولية المءمةا ا  لح اقو  الا اوااراق الكبير في مدار اويمة القاسمة 
علر مدى عقد كسيف من الزمنا تناإزنا االل  ح و اولقاب السيئةا وتبادلنا في  كو المفرداي 

ورتءا   منداي اارميةا ولح يحصد ا  منا اوتافزاييةا حما في ذلك تءح الافريط والكفر والخيانة وا
م سب ي اد ح ا او يحقق عاسداا لصالح القضيةا اومر الال  يقدا لنا درتاا إليرااا مفادو ا  الافريط 
حالوحد  الوطنية  ي الءدية الثمينة والمجانية الاي تلقا ا ال دو الم ار  إنفس ابيثةا وراح يساثمر 

 ااحع الم ءد السريالي حقلوب واممة وعيو  مفاوحة.فيءا إال توقفا ونحن ممي اا ن
في اااا  ال الم ال ة ال املةا أود تكرار القو  والا د د علي  إال ملوا ان  ممنود علينا الف و  الو 
المر ا ونحن نرى اوشقاع في مصر  باللو  كو  الو الجءود الم  ور ا ون ا د  الو اللءفة في الق اد 

 ي ية مزريةا فاقمءا اونقساا اكثر ف كثرا وم لءا مساحيلة في واقع المحاصر للخرو  من او اد م
اومرا وفوق ذلك كل  ادرا  الحقيقة اويلية؛ و ي ان  اذا لح نساعد انفسنا فلن يساعدنا أحدا فما 
حالك اذا تح تف يو مءود ال قيقة الكبرى مصر ال زيز  علينا ممي ااا وايبنا ،ما  ش بناا وعدنا الر 

للوا عن الماسبب في ت  يد اونقسااا وال ود  الر داسر  اوتءاماي وال  و ا فيما اوعداع تباد  ا
 افرمو  عليناا وو  امنو  لنا توى المزيد من النجاحاي في تح يح السفينة الاي تبحر إنا وتط كو 

  الو اونواع واوا ار المءلكة.
 20/9/2017القدس، القدس، 
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 ن مصير اتفاق مكة المكرمة!والخوف م« حماس»و« فتح» .53
 صالح القالب
تفاعلوا حالخير تجدووا لكن في ال مو السياتيا اصوصاا حالنسبة  و اد كا و اد الفلس ينية 
الاي حح ح عوامو كثير  تخضع لا ايراي ما دد ا عر ية وغير عر يةا و مجا  رطالقاا للافاؤ  

« فاح» ن بق علر ما مرى أايراا إين حركاي  والا اؤاا فا مور تحسمءا الحقاسق المؤكد ا و الا
ا حجءود مصريةا حيي تح اوتفاق علر تنفيال اتفاق القا ر  وملحقات ا الال  كا  قد أ إرا «حماس»و

 .2011إين  اتين الحركاين في القا ر ا في عاا 
ا ف   2007في عاا « حماس»وللاخلص من كو ما ترتب علر ذلك اونقالب ال س ر  الال  نفالت  

الرسيس الفلس يني محمود عباس  أإو ماي ( قد أصرَّ علر أ  ي و  البدع إا بيق  الا اوتفاق ححو 
ا البد لة «حركة المقاومة اهتالمية»ا الاي  ي في حقيقة ا مر ح ومة «اللجنة اهدارية»ما يسمر 

  كا  أح ع ما للح ومة ال رعية الاي أتق ءا اونقالب الدمو  ،نف الالكرا الال  و  زا   وصف ح ن
رلر حوِ   الو اللجنة « حماس»شءدت  نزاعاي الانظيماي الفلس ينية واالفاتءا. و  الاا فقد حادري 

اهداريةا لكن حما أ  ال ياطين تكمن في الافاصيوا ف   مجرد  الا الحو ليس كافيااا و و و ي ني 
رنامع ح ومة الوحد  تصر علر أ َّ إ« فاح»أ   الو الخ و  غدي علر إرِ  ا ما ا ما دامت 

الوطنية  و إرنامع منظمة الاحريرا في حين أ  حركة المقاومة اهتالمية تصر علر ح   
الا د الي اه افية علر  الا البرنامع الال  مرَّ علي  حار ا   أكثر من تاة أعواا شءدي 

 الدولي.مساجداي كثير ا رْ  علر الص يد الفلس ينيا ونْ  علر الص يد ال ر ي واهقليمي و 
ر ما  نا ا حار إين الفلس ينيينا من  رى أ   الو مس لة ش ليةا وأن  غير مءح كثيراا أ   بقر 

ا أو تجرى علي  «فاح»إرنامع ح ومة الوحد  الوطنية  و إرنامع منظمة الاحريرا كما تريد حركة 
ي ا كثر وحقيقةا ر   الو المس لة  «. حماس»مد د ا كما ت الب حركة « ر افاي»و« ت د الي»
إين  اتين الحركاينا والسبب  و أ  حقاع إرنامع ح ومة الوحد  الوطنية  و إرنامع « االفية»

ا ي ني عملياا اوتامرار ح ملية السالا علر أتاس «فاح»منظمة الاحريرا كما تريد قياداي حركة 
 ال ءير .« اتفاقياي أوتلو»

تفاقا ولاللك فقد ت ركت م الجا  وماماعاي وحقيقةا ر َّ  الا اهش ا   و أص ب رش اوي  الا او
وحقة إين  اتين الحركاين الفلس ينياين في مصرا من المفار  أ  ت ار  فيءا حاقي الفصاسو 
الفلس ينيةا اصوصاا الجبءة ال  بية لاحرير فلس ينا والجبءة الديمقراطية حقياد  نايف حواتمةا 

مبءة الاحرير »قر  و مجرد أتماع ليس أكثرا كووالحزب ال يوعي الفلس ينيا حيي ر  حاقي ما تب
أحمد  -القياد  ال امة  -الجبءة ال  بية »و« الصاعقة -طالسع حرب الاحرير ال  بية »و« ال ر ية
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علر ق اد غز  أكثر من ع ر  أعوااا وقد ابت حالنايجة أ  « حماس»لقد مرَّ علر تي ر  «. مبريو
لمسلمين الال ن ف لوا ف الا ذري اا في اوحافاظ حح مءح  الو الحركةا الماكئة علر ررا اهاوا  ا

لمصرا مءي   للءدا أكثر مما  ي مءي   للبناعا وأنءا رغح كو ا موا  الاي انءالت عليءاا من ر را  
ومن ح   الدو  الخليجيةا قد أافقت في م الجة م  الي الفلس ينيين في  الا الق اد. و الااليا 

الاي كانت قد قالت فيءا أكثر مما قال  مالك في « فاح»ل ود  رلر حركة ف ن  لح ي د أمامءا رو ا
من فوق ا إرا  ال اليةا  2007الخمرا والاي كانت قد رمت أعضاع ا ومناسبيءا في انقالب عاا 

 و  رق إداسية لح تكن قد عرفاءا أ  صراعاي فلس ينية تاحقة.
أصبحت أكثر واق ية ح د  الو الاجر ةا « حماس»و ناا ف   ما يجب اهشار  رلي  أيضاا  و أ  حركة 

أ  تجر ة نحو ع ر  أعواا من الاخبط والامحوراي واونقساماي الداالية والصراد الما اظح إين 
قياداي الدااو وقياداي الخار ا و ين ما يسمر الجناح ال س ر  الااحع عملياا لمصادر تمويل  

سياتة ا مر الواقعا واقارب كثيراا من مصر ومواقفءا السخيا والجناح المدني الال  أظءر الازاماا ح
وصدامءا مع رر اإيي مماعة اهاوا . ولاللكا ف نءا لح تجد مناصاا من اوتاجاحة لإلمالعاي 

. 2011المصريةا والموافقة علر  الو الحلو  الاي كانت تاملص من تنفيال اا اصوصاا في عاا 
قد أصبحت  ي إدور ا م يومةا نظراا « فاح» ا ف  َّ و ال بعا و الا يجب أ  يقا ا رغح ص و ة قول

هحساتءا حف و اتفاقياي أوتلو وعملية السالاا واتامرار اهتراسيليينا اصوصاا في عءد  الو 
الح ومةا ح ومة إنيامين نانيا وا حقضح ا را ي الفلس ينية المحالةا اصوصاا في الضفة الرر يةا 

الفلس يني( ح نءا أصبحت مصاحة حال يخواة و الار و. ول  ور ا  أ  حركة الاحرير الوطني 
رغح انقالإءا الدمو  عليءا في « حماس»و الااليا ف   عليءا أ  تاخلر عن كبرياسءاا وتمد  د ا رلر 

ا ورغح أنءا حقيت ت ارد ا حالمبادراي الاوحيدية والانسيقيةا دو  أ  مدوىا و ال أ  2007عاا 
  الرسيس الفلس يني محمود عباس قد غدا أكثر اتا داداا لاقديح المزيد اتاجاحة. اح وفوق  الا كل ا ف 

من الانايوي لءالو الحركة المنافسةا للاخلص من تءمة اهتراسيليين للفلس ينيين ح نءح  نقسمو  علر 
أنفسءحا وأ  رتراسيو و ت رذ مع َمْن ِمْن  ال ن ال رفين الماناحرين ت قد اتفاق السالا الال  يضرط 

لح كل  عليءا من أمو توقي  ا للاخلص من  الا الصراد الال  اتا ا  أكثر من الالياا والال  ال ا
 حاي ي ابر أطو  صراد عرفا  الكر  ا ر ية.

مجبرتين علر القبو  إءالا « حماس»و« فاح»ر َّ  الا مانبا وأما الجانب ا ار الال  م و حركاي 
مس لةا وذلك     الا اونقساا الفلس يني قد اوتفاقا فءو أ  مصر غدي أكثر حسماا رياع  الو ال

أدى مع عامو الوقت رلر أ  يصبح ق اد غز  عبئاا كبيراا علر ا من المصر ا إينما حاتت القواي 
الال  ت اظح رتنادو ح د انفجار ا يمة « اهاواني»المصرية تخو  حر اا  روتاا ف لية مع اهر اب 



 
 
 
 

 

 38 ص             4409 العدد:             9/21/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

مجا  لإلحقاع علر الو ع الفلس يني كما حقي علي  منال الق رية. و  الاا ف ن  لح ي د  نا  أ  
. وعلر اعابار أن  لن ي و   نا  رذعا  من قبو  اتين الحركاينا ف   القا ر  2007انقالب عاا 

تاض ر  اال ا مور إيد اا وقد ت ود للسي ر  المباشر  علر  الا الق ادا علر غرار ما كانت علي  
 .1967 ( عاا ا مور قبو احاال   ونيو  حزيرا

يا ترى تابقر « حماس»والسؤا   ناا ح د كو  الا اوتا را ا ون راد كو  الو الحقاسقا  و:  و 
ملازمة إءالا اوتفاقا وتقبو أ  تكو  قو  عادية في حركة النضا  الفلس ينيا ومزعاا من منظمة 

ا اوتفاق كمصير الاحريرا مثلءا مثو غير اا أا أنءا تا ود رلر نءجءا الساإقا فيصبح مصير  ال
ا و الاالي ف  َّ كو ما مرى في  الا 2014ا واتفاق عاا 2011اتفاق م ة الم رمةا ومصير اتفاق عاا 

 ا تبود ا اير تيصبح مجرد قفز  في الءواعا وتا ود حليمة رلر عادتءا القديمة ! 
« حماس»م  لة ولاللكا وفي النءايةا وفي كو الحاويا ف ن  و إد من ا اال ح ين اوعابار أ  

ا تاتية والف لية  ي أنءا و تزا  ترتبط حالانظيح ال المي لإلاوا  المسلمينا وأنءا مامس ة ح القاتءا 
مصرا وأ َّ لءا قياد  في الخار ا علر رأتءا االد م  وا مقاإو قيادتءا في « راوا »الااريخية إو

لر انقسامءا رلر تيارين؛  ما  الا الدااوا الاي علر رأتءا رتماعيو  نية؛ وكو  الا حاه افة ر
الايار المافا ح مع مصرا الال  علر رأت  موتر أإو مريوقا وذلك الايار الما دد المرتبط ححراس 
الثور  اه رانية و حسن نصر هللاا الال  ي لق علر نفس  اتح الايار ال س ر ا حيي  واصو رمويو 

 الانقو إين  احية إيروي الجنو ية وطءرا .
 21/9/2017وسط، لندن، الشرق األ 

 
 هل تنجح؟«.. تفاهمات األضداد» .54

 عوني صادق
الافا ماي الاي أعلن عنءا في القا ر   الا ا تبودا إين وفد  حماس( والسل اي المصريةا والاي 

رلر الوامءةا « المصالحة الفلس ينية»رحبت إءا السل ة الفلس ينية والفصاسوا أعادي مو ود 
  حقرب الخرو  من مسانقع اونقساا فرصا ا اصوصاا أ   حماس( وافقت وأع ت من  ريد أ   افاع

الاي كانت قد ش لاءا « اللجنة اهدارية»علر م الب  فاح( والسل ة الفلس ينية الثالاة و ي: حو 
رلر مباشر  مءامءاا ونمراع اناخاحاي ت ري ية « ح ومة الوفاق الوطني»هدار  الق ادا ودعو  

 فقة  فاح( علر رلراع ال قو اي الاي فر اءا علر الق اد.ورساتيةا مقاإو موا
إدايةا ودو  رغبة في تبد د مومة الافاؤ  الاي تادي ا مواع نايجة هعال   حماس(ا ن ير رلر أ  

ر   الا اهعال  ي تي اتاجاحة للجءود المصريةا حقياد  مءاي المخاإراي »الحركة في رعالنءا قالت: 
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يراا عن الحرص المصر  علر تحقيق المصالحة الفلس ينية وننءاع ال امةا والاي ماعي ت ب
 الا ي ير رلر أ  ا مر ماع مفرو اا علر الحركةا وكا  المفرو  أ  تبادر رلر ما «. اونقساا

وافقت علي  مرغمة إدافع المصلحة الفلس ينية وليس تحت الضرط. في كو ا حوا ا لندد ا    الو 
   ح. الجزسية المءمةا ولنناق  ا

لقد ماع اهعال  ا اير في أعقاب تفا ح تبق  إين  حماس( والمخاإراي المصريةا وقيو في حين  
تمت إين القياد  الفاحاو  محمد دحال  والحركةا اح ح دو تفا ح إين « تفا ماي»رن  ماع ح د 

حماس(ا الحركة والمخاإراي المصرية. مع ذلك رحبت السل ة الفلس ينية وحركة  فاح( ح عال   
وأعلن الرسيس محمود عباس نيا  رلراع ال قو ايا كما أعلن عزاا ا حمدا عضو لجنة  فاح( 

 المركزية ا واي ونمراعاي تااح مساقبالا وتائناذ محادااي المصالحة. 
السؤا  الم روح ا  ا  و:  و تصمد  الو الافا مايا و و تاجد طريقءا رلر الانفيالا و الاالي  و 

حة  الو المر   م روذ أ  ا طراذ الثالاة المنخرطة في  الو الافا ماي ليست تاحقق المصال
ا ف   ما مرى «الافا ح وعدا الافا ح»منال تنوايا ونذا كا  لكو منءا أتباح  في حالاي « مافا مة»

ا ما يحمو مخاطر الا ثر وال ود  رلر المر ع ا و  في «تفا ماي ا  داد»يم ن أ  ن لق علي  
فمثالاا أمبري أو اد غز  اوقاصادية واوماماعية الاي أصبحت تءدد حاونفجار حركة أية لحظة. 

رلر مباشر  مءامءا والقياا « ح ومة الوفاق» حماس( علر قبو  ما قبلا . و ي ر  كانت قد دعت 
اار  أ  مساسا وأ  « المقاومة وتالحءا»إوامباتءا في الق ادا رو أنءا اشارطت أ  تكو  

 و تقبو  فاح( والسل ة الفلس ينية مثو  الا »منية تاظو في قبضاءا. والسؤا : المساسو ا 
  كاللكا  و اناءتا ح د كو اوتءاماي الاي كانت مصر تومءءا لحركة  حماس( في «الو ع

مو ود اهر اب وا ر ا علر  ا من القومي المصر (  و و حقاا وصدقاا اناءر  الا الخ ر  
في الافا ماي الحاصلةا ون  لح يظءر في صور  ا ابار  و « شريك راحع» وأايراا وليس ،ارااا  نا 

الاي يسامر حصار ا للق اد وتسامر اعاداعاتءا علي ا ما موقفءا من عدا المساس « رتراسيو»
حالمقاومة وتالحءا  و و تقبو أصالا أ   افق الفلس ينيو   وما  و دور  الانسيق ا مني( في غز   

 مصر في كو  الو ا مور  « مانة»و و تقبو 
كو تلك ا تئلة تمثو في واقع الحا  قضايا وم  الي م لوب ريجاد حلو  لءا تر ي مميع 

قناإو »ا طراذ الم نيةا وليس ذلك حا مر السءو إو ي اد ي و  من المساحيوا وكلءا عبار  عن 
ع أ  طرذ من  الو ا إو ويسا ي«المافا مين»يم ن أ  تنفجر كلءا أو ح ضءا في وموو « موقوتة

ا طراذ أ  يسقط الافا ح الال   اح وقاما ي اع! ر  الارحيب والافاؤ  واهعالناي لن تلري  الو 
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ا و  أولر علر طريق »ال قباي والقناإو الموقوتةا ولاللك عندما يقا  ر  اهعال  عنءا ليس توى 
 زاسد!يحمو في طيات  محاولة لابريد الرؤوس الحامية حف و الافاؤ  ال« طويو

ر  رنءاع اونقساا وتحقيق المصالحة الفلس ينية مس لاا  مو رياا  في الو ع الفلس ينيا و مدا  
 ي صاحبة الكلمة ا ولر في شب ة ال القاي القاسمةا و ي « رتراسيو»في ذلك. وعندما تكو  

ومخ  اي كاللكا ف ن  من النافو القو  ر  شيئاا و يم ن أ   احقق ر  لح يخدا تياتة وأ داذ 
تحقيق المصالحةا  ا لب ترييراي مالرية في طبي ة ال القاي المفرو ة ومواقف «! رتراسيو»

ا طراذ الم نيةا والاخلص من كو اوتفاقاي والافا ماي القاسمة فلس ينياا وعر ياا مع الكيا  
 «!رتراسيو»الكولونيالي ال دواني الاوت ي ال نصر  المسمر 

 21/9/2017الخليج، الشارقة، 
 

 فجيعة التطبيع عربيًا وأخالقياً  .55
 د. علي محمد فخرو
 ا أ  الووياي الماحد  ا مري ية والسل اي الصءيونية في فلس ين المحالة قد نجحاا في تريير 

من أر  فلس ين الااريخية وت ريد المال ين من  %90طبي ة الصراد الااريخي مع عدو اغاصب 
ءيوني للمساوطناي في أر  أ و فلس ين  وميااا وينكر ش بءاا وو  زا  يمضي في الاوتع الص

ترييرو من صراد  د عدو … علر الم رد ن الفلس ينيين حق ال ود  رلر وطنءح ومساكن أمداد ح
اتا مار  اتاي اني رلر  رور  دولية لالعاراذ حسل ا  في فلس ين وللا بيع الااا الظالح م   ومع 

 مؤتسات .
قي والقيميا الال  يحرص في البداية علر كاما  عار ذلك السقوط رلر وك و تاقط في ال ءر ا اال

أ  تفضح  عيو  الاجسس وألسنة ال ماتةا وفقدا  الحساتية تجاو الخجو وال  ور حالالنب وت نيب 
الضميرا ف   ا نظمة والجءاي والمؤتساي وا فرادا الال ن كانوا  بنو  مسور الا بيع في البداية 

 اا و ال أ  نود من تقديح ا تباب المومبةا أو الظروذ القا ر  او  راريةاافية وتحت منح الظال
أصبح الانكر للرواحط ال رو ية القومية واهتالمية وا او  اهنسانيةا واهعال  عن ذلك مءاراا ومن 
دو  اوذ من أ و أو ع ير  أو ش ب أو مجامع أو د ن أو الازاماي أاالقيةا  و الءدذ الساسد. 

كو من  ريد أ  تساضيف  وتاسو اهعالاا هشباد نرمسيا  وغرورو أو لابرير تاريخ   وأصبح
اوتاخباراتي والاجسسيا أو لالتازوا لءالو الجءة أو تلكا علر اتا داد أ   بيع نفس  في توق 

 النخاتة ا مري ي أو الصءيوني أو ال ر ي أو أ  توق نخاتة  دفع.
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أو اوتانكار تلك قاتية فا  المصاب م تاو  وكارايا فلقد أصبح رذا كانت كلماي ال ااب أو النقد 
تالكير تلك ا صواي الن اي في أر  ال رب حالازاماي ا او  ال ر يةا أو اهتالميةا أو اهنسانية 
و امالعاي القيح ا االقية تجاو المال ين من اهاو  ال رب الفلس ينيين الم رد ن في كو أصقاد 

من الرمود رلر ديار ،حاسءح وأمداد حا المسجونين ل قود إال محاكمايا المنء ين  ا ر ا الممنوعين
و ح وقوذ أماا حوامز ا من الصءيونية المجرمةا أصبح الاالكير و يفيد وو  اخ ر تم ءح 

ية شرير .  وأحصار ح رلر  مير  و نفس ا أصبح ما فناا ملوااا إنزواي شي انية أنانية تاد 
ع وو الاوم  رلر المؤتساي القومية الم اركةا كالجام ة ال ر يةا ومنظمة ما عاد تالكير  ؤو

الاضامن اهتالميا ومجلووووس الا ووواو  الخليجيا وما حقي من اوتحاد المرووووار يا وو طرح ا تئلة 
دا ما عاد علر ويراع الخووووارمووووية ال ووورب أو المسلمين أو/علر مؤتسة القمة ال ر ية مع ا تف ال د 

كو ذلك  ؤد  رلر نايجة في وطن عر ي فقد البوصلة القومية الم اركةا وأصبح كو مزع من  
 يمارس اوتاقال  السياد  الااا عن حقية ا مزاع.

ليس امامنا  نا رو الاوم  رلر مجام اتنا ال ر يةا حيي المؤتساي المدنية الاي تدافع عن ال رذ 
والوطنية واهتالميةا وحيي المواطن ال ر ي ال اد  الال  لح  الوا  والكرامة واولازاماي القومية

حاوناءايية السياتيةا إو  ؤمن ح رو ا  وأاوت  مع ش ب فلس ين الم رد الم الب المنءكا ناوم  
رلر مجام اتنا لاقوا إدور ا الم لوب في تصحيح مسار  الا النكوص القومي المفجعا وفي مساعلة 

يفاار المجرا نانيا و ال الح  ومياا ح نءح م لوا الكالحة الصءيونية في ار   مجانين الا بيع الال ن
 ال رب تبدو وك نءا حقيقة.

ما يجب أ  نناءي ح   و الاوم  رلر اواو  الفلس ينيين والمؤتساي الفلس ينية لنس لءحا  و 
ارتكاب  يسا ي و  أ   لبوا الدور الم لوب منءح في مساعد  تصحيح ذلك المسار والاوقف عن

 ا ا اع والخ ايا الاي يسا ملءا المنادو  حالا بيع كحجة ومبرر 
 21/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 فلسطين من جديد إلى أروقة األمم المتحدة .56

 د. صبحي غندور
أشب  ح ركة مسا مة لءا مم ياءا ال مومية الاي تلاقي تنويااا لكن  -كانت ا مح الماحد  و وو تزا 

 ا و يد رسيس  ال ملي.«مجلس اهدار »لفاعلة تكو  في قراراتءا ا
 ويخ ئ من  نظر لامح الماحد  حرير  الو النظر ا أو  اوق ع منءا القياا إدوٍر فاعٍو ،ار.



 
 
 
 

 

 42 ص             4409 العدد:             9/21/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

علر الساحو الرر ي  1945فلح تكن صدفةا أْ  ي و  ت تيس  يئة ا مح الماحد  قد مرى في ال اا 
ح تكن صدفةا أيضاا أْ  ي و  مقر  ا في الساحو ال رقي ا ميركي في مد نة تا  فرانسيس وا ول

و  ا ميركي حمد نة نيويور . وطب اا ليس  و تخاعا أميركياا أ  تكو  ر ع ميزانية ا مح الماحد  تاحص 
 من الميزانية ا ميركية.

رسيس مجلس ردار   الو ال ركة »فواشن ن  ي منال ت تيس ا مح الماحد  تحاو  عملي اا منصب 
وما من دولة داسمة ال ضوية في مجلس ا من اتاخدمت حق  النق  كما «. ا مة الدولي ةالمس

 اتاخدما  الووياي الماحد .
وكح  ي مفارقة ا   أ  ي و  دونالد ترامبا صاحب الخبر  في ردار  شركاي واتاثماراي ماليةا 

امح الماحد  عن رؤية ردارت  رسيساا للووياي الماحد ا لياحد ا في افاااح دور  الجم ية ال ام ة ل
 لإلصالحاي المن ود  لءالو المنظ مة الدولية!!.

رو  ي من  واشن ن أرادي في م لع  الا القر  الجد د أ  تكو  ا مح الماحد  أدا  تنفيال لما تقر 
حروب وتياتايا لكن  الا ا مر لح ي نا ولن ي و ا تءالا في عالٍح عانر الكثير من تداعياي 

ولي  حد المحورينا احَّ ومد نفس  ي اني أكثر في ظو  الحرب البارد   وتياتة اوتاق اب الد 
د ا ق اب  ما ا   حد ي  ولي وت د  ا لكن «اهصالحيين الدوليين»ا حادية الق بية. فالاواي  الد 

 «!.مجلس ردار  ا مح الماحد »تبقر ال بر  في تركيبة 
ر أروقة ا مح الماحد ا رغح تكرار  الا ا مر ع راي  ي القضية الفلس ينية ت ود من مد د رل و ا

د  ح    حقوق  المر اي في ال قود السب ة الما يةا دو  تنفيال الحد  ا دنر من قراراٍي دولية ما د 
ال  ب الفلس ينيا والال  ي اني ح ض  المقيح علر أر   من عسف اوحاال ا و  ض  ا ار من 

 ال الح  كثر من تب ين عاماا.ظلح وقءر اللجوع والا ر د في حقاد 
سة دوليةا كانت  ي الاي شر عت  ولماذا تكو   نا  ،ما  ومرا ناي علر نااسع أفضو من مؤت 

الجد د علر احاراا وتنفيال أ  « الوليد ا ممي»الومود اهتراسيلي علر أر  فلس ينا ولح ت جبر  الا 
ي محا د رذا كا  ترامب قد أك د ت  يدو قراراي صادر  عنءا! . وكيف يم ن المرا نة علر دور أميرك

 لنءع نانيا و ولما  ي علي  غالبية القوى السياتية اهتراسيلية؛ من رفٍ  لوقف اوتاي ا .
ولالنسحاب من القدسا ولحق  ال ود  للفلس ينيينا ولم لب الدولة الفلس ينية المساقلة علر كو 

مساقبلية إين « عملية تالا»إءا أ  مفاو اي أو  الضفة الرر ية وغز ا و ي القضايا الكبرى الم ني ة
 ال رفين الفلس يني واهتراسيلي !
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اح  كيف ي مو الفلس ينيو  حموقف أميركي فاعو رذا كانت حا ر اهدار  ا ميركية الساحقةا الاي كا  
 علر رأتءا أو اماا قد تجن بت ممارتة أ   رط ف لي علر رتراسيو رغح الابا ن مع ح وماءا ح   

 المساوطنايا فارام ت واشن ن ولح تارامع تو أإيب !.
و و ترا ن ردار  ترامب ا  ا والفءا قوى الضرط اهتراسيليةا علر اتاثمار نااسع ما حدا ويحدا 
في البالد ال ر ية من االفاٍي وصراعايا ومن تءمي  للقضية الفلس ينيةا ومن حروب أ لية 

ا من أمو تحقيق الا بيع مع رتراسيو قبو انسحاإءا من كو  عر يةا ومن غياب لمرم ية عر ية فاعلة
 ومن قياا الدولة الفلس ينية المساقل ة !. 1967ا را ي ال ر ية المحال ة في ال اا 

لقد أصبحتا في السنواي ا اير ا مس لة المفاو اي المباشر  إين رتراسيو والسل ة الفلس ينية  ي 
( لح تكن قاسمة!. 1993و اي  منال اتفاقية أوتلو في تبامبر تنة من  الو المفا 24القضيةا وك    

إينما الضرط الدولي الم لوب علر الح ومة اهتراسيلية يحاا  أو وا رلر  رط فلس يني وعر ي علر 
واشن ن وعلر المجامع الدولي عموماا من اال  توفير وحد  موقف فلس يني مدعوا عر يااا ومارافق 

قاي الحاصلة إين رتراسيو و    الدو  ال ر يةا ومع اتامرار حق  ايار مع تجميد كو أنواد ال ال
 المقاومة المسل حة وال  بية  د  اوحاال  اهتراسيلي.

و    و تكو   نا  أ  مفاو اي فلس ينية مع رتراسيو ما لح  اح  الوقف الكامو وال امو لكوِ  
رنءاع الحصار القاسح علر ق اد غز  .  عملياي اوتاي ا  في كو  ا را ي المحال ةا ر افةا رلر

 إاللك تكو   نا  مصداقية للموقفين الفلس يني وال ر ي.
ية داعمة     رط دولي  ا «ا مح الماحد »من ود من « م نو  »وتكو   نا  ا واي عر ية مد 

 ا.أو من أ   طرٍذ دولي يس ر ف الا لاسوية تياتية للصراد ال ر ي/الصءيوني المفاوح منال ماسة عا
في المقاإوا ف    رتراسيو لح ترا ن أإداا في كو  ال قود الما ية علر أ  دوٍر لامح الماحد ا إو 
المرا نة اهتراسيلية  ي ا   علر انقساماي وصراعاي في الجسح الفلس يني وفي عموا المن قة 

ح رتراسيو ا وكما تدع2010ال ر يةا وعلر تجزسة دو  المن قةا كما حدا في السودا  في ال اا 
 حالياا الدعو  لدولة كردية مساقل ة علر حساب وحد  كياناي عر ية.

وحيي تجد رتراسيو مصلحةا كبير  في ا حداا الدموية الجارية في الم رق ال ر ي وان  اتاتءا علر 
المقاوماين اللبنانية والفلس ينية. وقد عجزي المواقف ا ميركية وا ورو ية في الساإق عن تحقيق ما 

 تريدو من رتراسيوا فكيف حما  اوم ب علر رتراسيو القياا ح  تجاو الفلس ينيين وال رب !.
 21/9/2017، البيان، دبي
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