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 في غزة "فورا  "على تحمل مسؤولياتها الفلسطينية تحث الحكومة  "تنفيذية المنظمة" .1

فري مقرر الرساطرة بررام هللا برساطرة  عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرر الفلطرنينية اجتماعرا   :رام هللا
صدر عقب االجتماع، الطكرتير العام لألمم المتحدة  في بيان ،ودعت اللجنة التنفيذية محمود عباس.

قانونيررة بشررلن نلررب عبرراس ترروفير الحمايررة الدوليررة  مررن رجرررا اتأننونيررو غرروتيريس التمرراذ مررا يلررزم 
، بمرررا في رررا 1949ألبنررا  الشرررعب الفلطرررنيني فرري دولرررة فلطرررنين المحتلررة وتنبيررر  مواثيررر  جنيرر  لعرررام 

لررزام طرر1949ميثرراج جنيرر  الرابرر  لعررام  برراحترام القررانون الرردولي، والقررانون  اإلطررراسيليلنة االحررتال  ، وا 
 .2334وقرارات الشرعية الدولية بما في ا قرار مجلس األمن الدولي رقم  اإلنطانيالدولي 

بشلن مطؤوليات المجتم  الدولي في مواج ة طياطة حكام تل  عباسوأكدت على ما جا  في مناب 
يررار الرردولتين، وفررر  حلررو  علررى الشررعب الفلطررنيني تدفعرر  ترردمير م رلررىأبيررب وممننررات م ال ادفررة 
 .1967برت ايد"، في األراضي الفلطنينية المحتلة بعدوان للعيش في ظل نظام "األ

وأكررردت اللجنرررة التنفيذيرررة ترحيب رررا بج رررود مصرررر لتحقيررر  المصرررالحة الوننيرررة وتعزيرررز الوحررردة الوننيرررة 
 أفضرتفري ذرذا الطرياج بنتراسه ذرذه الج رود، التري واطتعادة وحدة النظام الطياطري الفلطرنيني ورحبرت 

وتمكرررين حكومرررة الوفررراج الرررونني مرررن ممارطرررة مطرررؤوليات ا  ،فررري قنررراع غرررزة اإلداريرررةاللجنرررة  حرررل   رلرررى
وصررالحيات ا دون عراقيررل، ويم ررد إلجرررا  انتمابررات عامررة تشررريعية ورساطررية وأمررر  للمجلررس الررونني 

الوفررراج الرررونني، التررري أجمعرررت علي رررا جميررر  القرررو   التوافررر  عليررر  فررري وثيقرررة الفلطرررنيني وفررر  مرررا ترررم  
 .2005 طنةفي القاذرة وا عالن القاذرة  2011 / مايوالوننية، في أيار



 
 
 
 

 

 5 ص             4413 العدد:             9/25/2017 ثنينال  التاريخ: 

                                    

بتحمرل مطرؤوليات ا كاملرة وفر  القرانون  رلرى المباشررة فرورا   الفلطرنينية اللجنرة التنفيذيرة الحكومرةودعت 
قيقية والصرديقة رلرى تعزيرز مطراعدات ا لقنراع ودون عراقيل، كما تدعو اللجنة التنفيذية كافة الدو  الش

 حكومة الوفاج الونني باعتبارذا الج ة الشرعية الوحيدة. رلىغزة، وتوجي  ذذه المطاعدات 
 24/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو يوسف: حكومة التوافق في غزة خالل أيام ورفع العقوبات بعد قدومهاواصل  .2

 الفلطرنينيةحكومرة العضرو اللجنرة التنفيذيرة لمنظمرة التحريرر، رن   ،قا  واصل أبرو يوطر : نيةمحمود ذ
وذكر أبرو يوطر   طتصل قناع غزة مال  األيام القادمة، من أجل تنفيذ االتفاج الذي جر  في القاذرة.

حكومرة طتصرل ، أن  ال24/9/2017 لر"الرطالة نت"، عقب انت ا  اجتماع التنفيذيرة الرذي عقرد مطرا  األحرد
بعد أطبوع طتدعو مصر حركتري حمراس وفرتح لالجتمراع فري القراذرة مرن أجرل االتفراج علرى  ثم   غزة أوال  

وأشار رلى أن  طتدعو القاذرة بقية الفصاسل لالجتماع من أجل تشكيل حكومة وحدة. المصالحة، ومن ثم  
 مات وتض  حلوال ل ا".رف  الحكومة مرذون بمجي  الحكومة وتمكين ا، "ف ي طتدرس تباعا  األز 

 24/9/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 آالف الموظفين السلطة تعاني من تضخم وظيفي وعجز مالي وال تستطيع استيعاب :شكري بشارة .3
حماس،  التي شكلت ا حركة الطابقة حكومةالتي عينت م البرزت مشكلة موظفي : كفاح زبون  - رام هللا

بين حركتي فتح وحماس، بعدما أعلن وزير المالية في حكومرة عقبة مبكرة أمام رنجاز اتفاج مصالحة 
الوفرراج الررونني طررلفا ، أنرر  ال يمكررن اطررتيعاب أولسررد المرروظفين، وردت حمرراس محررذرة رسرريس الحكومررة 

 رامي الحمدهللا من فشل جديد.
قا  وزير المالية شكري بشارة رن الطلنة تعاني من تضرمم وظيفري وعجرز مرالي كبيرر، وال تطرتني  و 
وأضرراش شرركري  ألر  موظرر  جديررد، فري رشررارة رلرى مرروظفي حكومررة حمراس. 50ألفررا  أو  40تيعاب اطر

للتلفزيررون الرطررمي: "الطررلنة الفلطررنينية والحكومررة تعانيرران مررن أزمررة ماليررة مانقررة، والرردين العررام علررى 
 ي". مليون دوالر لصالح ذيسة التقاعد الفلطنين 600مليارات دوالر، من ا مليار و 3الحكومة تجاوز 

 25/9/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 إحباط االنضمام فلسطين إلى "النتربول" "إسرائيل"الخارجية الفلسطينية تدين محاوالت  .4
، 24/9/2017 فري بيران ل را األحرد ،أدانرت وزارة المارجيرة والمرترربين الفلطرنينيين: تحرير رامري حيردر

مام للمنظمررررة العالميررررة للشرررررنة "اإلنتربررررو "، منرررر  الدولررررة الفلطررررنينية مررررن االنضرررر "رطررررراسيل"محرررراوالت 
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مطرؤولين طياطريين وعطركريين  واعتبرت أن ا تمشى من مذكرات االعتقا  الدولية التي قد تصدر ضد  
وأكررردت المارجيرررة الفلطرررنينية أن "اطرررتمرار طياطرررة رطرررراسيل فررري محاولرررة منررر  وحصرررار دولرررة  كبرررار.

يمثررررل رصرررررارا  رطررررراسيليا  علررررى مواصررررلة حرررررب فلطررررنين، طرررروا  علررررى المطررررتو  الميررررداني أو الرررردولي، 
االحررتال  ضررد قيررام دولررة فلطررنينية ذات طرريادة، وعاصررمت ا القرردس الشرررقية، ويعكررس فرري الوقررت ذاترر  

 النوايا الحقيقية الستالش نتنياذو اليميني اتجاه الطالم وفرص اطتسناش المفاوضات بين الجانبين".
 24/9/2017 ،48عرب 

 
 2017وحدة استيطانية منذ بداية  11,700إقامة  أقرتتل أبيب هيئة مقاومة الجدار:  .5

 11,700 رقامررة أقرررت "رطررراسيل"ن أ رسرريس ذيسررة مقاومررة الجرردار واالطررتينان وليررد عطرراش أكررد :رام هللا
مررن مررال   أمررر  وحرردات اطررتينانية  رقامررة رلررى، لكن ررا تطررعى 2017طررنة وحرردة اطررتينانية منررذ بدايررة 
وقررا  عطرراش إلذاعررة صرروت فلطررنين صررباح  ا مررن دون الرجرروع رلي ررا.طررماح ا للمطررتوننين بتقامت رر

مررال  الطرررتة  عمرةمطرررت 122ر ممننرررات ذيكليررة لرر أقرررت، رن الحكومررة اإلطرررراسيلية 24/9/2017 األحررد
 رقررار رلى رضافةة، عمر المواننين لكل مطت أراضيمسات الدونمات من  ش ر الماضية، ما يعني ضم  أ

قامةبتوطعت ا   تمرص القردس والمليرل لضرم   أمر  ذناد ممننات  أن رلى ية ل ا، مشيرا  البنى التحت وا 
 ات المقامة علي ا.عمر المطت

 مطتونن. 800عدد المطتوننين يبلغ في قلب المدينة  أنعطاش  أكدوفيما يتعل  بمدينة المليل 
 24/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ضعهم في صورة نتائج الزيارة األخيرة للقاهرةيل الفلسطينية وهنية يتصل بعدد من قادة الفصائ .6

أجر  رسيس المكتب الطياطي لحركة حماس رطماعيل ذنية، مطا  يوم األحد، طلطلة اتصاالت : غزة
 م  عدد من قادة الفصاسل الفلطنينية "ووضع م في صورة نتاسه الزيارة األميرة للقاذرة.

 : األمين العام لحركة الج اد اإلطالمي رمضان شلح، وذات  ذنية، وف  بيان صدر عن مكتب
وناسب األمين العام للجب ة الشعبية لتحرير فلطنين أبو أحمد فؤاد، ونال  ناجي ناسب األمين العام 

 القيادة العامة.-للجب ة الشعبية
واطتعر  ذنية مال  االتصا  نتاسه الحوارات م  األشقا  المصريين طوا  على صعيد العالقة 

لثناسية م  مصر الشقيقة أو مل  المصالحة الفلطنينية ومل  واق  قناع غزة واألزمات التي يعاني ا
 من ا وطبل حل ا، وكذلد المل  الطياطي والمرحلة الدقيقة التي تمر ب ا القضية الفلطنينية.
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ى ووف  البيان، فقد وض  ذنية القادة الثالثة في صورة المنوات التي من المفتر  أن تتم عل
المطتو  الثناسي م  حركة فتح، وكذلد على المطتو  العام بعد رعالن حركة حماس عن منوات ا، 

كما جر  مال  االتصا  الثنا  على الدور المصري واألمل أن تلقي  وماصة حل اللجنة اإلدارية.
اتيجية ذذه الج ود بظالل ا ريجابا، لما لمصر من موق  في القضية الفلطنينية في الطياطة واالطتر 

 وفي التاريخ أو الموق  الجررافي، وف  قول .
من جانب م عبر القادة الثالثة عن ارتياح م من موق  حماس واإلعالن الذي قامت ب  باعتباره نابعا 
عن مطؤولية وننية في ظل مرحلة منيرة، كما أبدوا االطتعداد والجاذزية للمشاركة في الحوارات 

كما رأوا من الضروري أن يكون ذناد منوات من حركة فتح  ذلد.الجمعية حا  وج ت الدعوة ل م ب
 توازي منوات حركة حماس؛ كي تنعكس ريجابا على وحدة الشعب الفلطنيني.

وعلى صعيد متصل، أوضح البيان أن  جر  مال  االتصاالت اطتعرا  ما يجر  اإلعداد ل  من 
ة األمريكية واإلجرا ات المنيرة في مشاري  تصفوية للقضية الفلطنينية، وماصة في أروقة اإلدار 

الضفة من اطتينان وت ويد بما يتنلب موقفا فلطنينيا موحدا، واالننالج من قناعة أن الشعب 
 الفلطنيني ال يمكن  التحرر دون وحدة وننية وشراكة حقيقية.

 24/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 استيعاب موظفي غزةلقد أفشلك من قرر لك عدم أبو مرزوق للحمد هلل:  .7
برزت مشكلة موظفي حكومة حماس الطابقة، عقبة مبكرة أمام رنجاز اتفاج : كفاح زبون  - رام هللا

مصالحة بين حركتي فتح وحماس، بعدما أعلن وزير المالية في حكومة الوفاج الونني طلفا ، أن  ال 
 الحمدهللا من فشل جديد. يمكن اطتيعاب أولسد الموظفين، وردت حماس محذرة رسيس الحكومة رامي

ووج  عضو المكتب الطياطي لحماس، موطى أبو مرزوج، أمس، رطالة مباشرة رلى الحمدهللا قاسال  
ل : "د. رامي الحمدهللا، لقد أفشلد من قرر لد عدم اطتيعاب موظفي غزة، واليوم قبل قدومد لرزة 

 فالوحدة أولوية".)ذناد( تصريحات مشاب ة بذراس  ال قيمة ل ا، فال تطتم  ل ا. 
جا ت رطالة أبو مرزوج بعد طاعات من تصريحات لوزير المالية، شكري بشارة، قا  في ا رن 

أل   50ألفا  أو  40الطلنة تعاني من تضمم وظيفي وعجز مالي كبير، وال تطتني  اطتيعاب 
 موظ  جديد، في رشارة رلى موظفي حكومة حماس.

 25/9/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 غزة بالتراجع عن إجراءاته ضدّ  هطالبعباس وت تستغرب تلكؤ سحما .8
اطترربت حركة "حماس" ملو بيان مركزية فتح من أي مواق  أو قرارات تتعل  بتجرا ات أبو مازن 
ضد قناع غزة والتي من المفتر  رلراؤذا بمجرد رعالن حماس من القاذرة منوات ا الوننية 

ن ا  االنقطام.والمطؤولة المتعلقة بمجريات المصال  حة وا 
ونالب النان  باطم حركة حماس فوزي برذوم رسيس الطلنة محمود عباس باتماذ قرارات ريجابية 
ومطؤولة بتلرا  ذذه اإلجرا ات كافة، مؤكدا  أن  لم يعد مبررا  أي تعنيل أو تطوي  ال طيما أن ذذه 

 اإلجرا ات تطببت بضرر كبير في حياة الناس ومصالح م.
م في تصريح صحفي الكل الفلطنيني ومكونات  ومؤططات المجتم  المدني للضرط من ودعا برذو 

 أجل رلراس ا فعليا على األر .
وتاب : على حركة فتح ضبط تصريحات ا ومواق  قيادات ا التوتيرية واالنطجام م  المزاج العام 

 مور وتطميم األجوا .الفلطنيني والتوق  عن وض  أي اشترانات اطتباقية والتي من شلن ا تعقيد األ
 24/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 األحمد: حكومة الوفاق ستتوجه إلى غزة األسبوع المقبل الستالم مهامهاعزام  .9

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومطؤو  مل  المصالحة في الحركة عزام األحمد،  :رام هللا
لى غزة األطبوع المقبل الطتالم م ام ا في القناع مطا  األحد، أن حكومة الوفاج الونني طتتوج  ر

وقا  األحمد في تصريح لر "الحياة الجديدة"، "رن الحكومة ال تنتظر رذنا  من أحد للعمل،  وفقا  للقانون.
 وأن القانون األطاطي ذو المحرد الحقيقي لعمل ا، وذذا ما يعني  تمكين الحكومة من القيام بدورذا".

و  أعما  الحكومة وارتبانات ا حا  دون وصول ا رلى القناع ذذا األطبوع، رذ وأوضح األحمد أن جد
يشارد رسيس الوزرا  رامي الحمد هللا في اجتماع للجنة الوزارية األردنية الفلطنينية المشتركة في 

 العاصمة األردنية عم ان على مدار يومين متتاليين، بصفت  رسيطا  للوفد الفلطنيني.
أن الحكومة ملتزمة بقرار الرسيس محمود عباس الذي أبلغ رسيس الوزرا  بالتوج   وشدد األحمد على

 رلى القناع واطتالم كافة الوزارات وال يسات والمعابر الحدودية.
وأضاش أن الحكومة طتتطلم فور وصول ا القناع كافة المؤططات والوزارات وال يسات، وطتبدأ 

دارة كافة الشؤون المدنية للقناع، بما في ا المعابر بالتحضير الطتسناش العمل على الفور في ر
 الحدودية م  الجانب اإلطراسيلي والمصري.
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وحو  معبر رفح، أكد األحمد أن الجانب المصري لدي  موق  واضح أبلر  للرسيس و"حماس" بلن 
دارة المعابر الشرعي ة العمل على المعبر لن يعود بشكل نبيعي، رال بعد اطتالم حرس الرسيس وا 

 لم ام ا في .
 24/9/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 زكي: القيادة الفلسطينية في حال انعقاد دائم التخاذ مزيد من القرارات لنهاء االنقسامعباس  .11

فادي أبو طعد : عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماع ا ل ا برساطة الرسيس محمود  -رام هللا 
 ر الرساطة في مدينة رام هللا.عباس، رسيس حركة فتح، في مق

بمصوص عدم اتماذ الرسيس عباس أو اللجنة المركزية لقرار رلرا  اإلجرا ات التي اتمذذا ضد و 
حركة حماس بشكل ماص وقناع غزة عموم ا بعد قرار حل اللجنة اإلدارية من قبل حماس، أكد 

يكن ب ذه النريقة، فما  عباس زكي عضو مركزية فتح في حديث م  "القدس العربي" أن األمر لم
ورد من القاذرة ثالث نقاط رسيطية، أول ا حل اللجنة اإلدارية، وثاني ا تولي الطلنة الفلطنينية للنفوذ 
على قناع غزة أي قيادة برأس واحد، والنقنة الثالثة ذي اطتكما  الحوار بين حركتي فتح وحماس 

 تم يدا  إلشراد بقية الفصاسل الفلطنينية في .
"ال نريد الدمو  في رشكاليات جديدة، فبعد حل اللجنة اإلدارية انتقلنا للنقنة الثانية وذي  وأضاش

ذذاب رسيس الحكومة والوزرا  رلى غزة لفحص األجوا  ومقرات الوزارات وتفاصيل كثيرة بعد أن 
 مررنا في انشقاج نويل األمد.

يد من القرارات اإليجابية إلن ا  االنقطام، وأعلن أن القيادة الفلطنينية في حا  انعقاد داسم التماذ مز 
ألننا ال نريد للكرة أن تبقى في ملعبنا، وللناس أن تطتمر في التندر علينا لصالح تنظيمات أكل 

 الدذر علي ا وشرب، على حد وص  المطؤو  الفتحاوي.
 25/9/2017، لندن، القدس العربي

 
على التصريحات العالمية يقتصر حتى اآلن المصالحة  حولحسن يوسف: موقف فتح  .11

 الترحيبية
دعا القيادي في حركة "حماس"، حطن يوط ، الطلنة الفلطنينية وحركة "فتح" التماذ : رام هللا

ا على منوات حماس األميرة.  "منوات جدية وطريعة" إلن ا  االنقطام وتحقي  المصالحة، رد 
مذت مواق  جادة وعملية على وقا  يوط  في تصريحات لر "قدس برس" يوم األحد، رن حماس ات

 نري  رن ا  االنقطام وتحقي  المصالحة، وكان من آمرذا حل اللجنة اإلدارية.
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وأوضح: "حماس وضعت مجموعة من المنوات لتنبي  تفاذمات المصالحة، ومن بين ا وض  
ية، جداو  زمنية محددة لمعالجة كافة ملفات المصالحة، واالجتماع لالتفاج على تشكيل حكومة ونن

جرا  االنتمابات".  وا 
ونالب القيادي في "حماس" والناسب عن ا في البرلمان الفلطنيني، بضرورة أن يطب  منوات حركت  

 وصو  حكومة التواف  الونني لقناع غزة والقيام بواجبات ا.
وبمصوص الضفة الرربية، نوه القيادي في حماس رلى أن  "ال تفري  بين أي جز  في الونن، وأن 

 ممثلوذا حاضرون في كل اللقا ات، وطيتم معالجة القضايا المتعلقة ب ا". الضفة
وأعرب حطن يوط  عن "قلق " من اطتمرار األج زة األمنية بالضفة الرربية، في حملة االعتقا  

 واالطتدعا  التي تطت دش نشنا  حركة "حماس" وبقية فصاسل المقاومة.
 24/9/2017قدس برس، 

 
 لحة الفلسطينية تسير بحقل ألغامخبير إسرائيلي: المصا .12

قا  موق  "نيوز ون" اإلطراسيلي رن التقديرات االطتمبارية اإلطراسيلية تر  أن حقو  ألرام عديدة 
حماس، من بين ا مطتقبل طالح حماس، والبرنامه و تعتر  المصالحة الفلطنينية بين حركتي فتح 

 زة الذين عينت م حركة حماس.الطياطي للحكومة القادمة، والحلو  المقترحة لموظفي غ
وأضاش المبير اإلطراسيلي في الشؤون الفلطنينية يوني بن مناحيم أن  م  مرور الوقت طيتضح 
أكثر فلكثر أن ذذه المصالحة الفلطنينية مليسة بالعديد من المشاكل المعقدة، من ا رف  حماس 

 تفكيد أطلحت ا، ورفض ا الدمو  في مفاوضات م  رطراسيل. 
بن مناحيم أن  رغم أن تل أبيب صامتة حتى اآلن لكن حماس تعتقد أن الرف  اإلطراسيلي وأضاش 

 طيلتي الحقا إلفشا  المصالحة.
وقا  بن مناحيم رن من األلرام التي قد تفجر المصالحة ما يتعل  بتحقي  الشراكة الطياطية بين فتح 

ن حماس حتى اللحظة لم تتناز  وحماس، بما في ذلد تقاطم صالحيات الحكم بين ما، م  العلم أ
 عن رغبت ا في الطينرة على الضفة بعد حكم ا لقناع غزة، حطب قول .

 24/9/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 فتح تنتقد استمرار قطع رواتب ذوي شهداء بجنين .13
انتقدت حركة "فتح" في جنين في الضفة الرربية يوم األحد قن  رواتب ذوي ش دا  من : جنين

وحمل أمين طر الحركة في جنين  ما يتطبب ل م بمعاناة كبيرة ويعد تنكرا لتضحيات م.المحافظة 
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فراس أبو الوفا  مال  لقا  احتجاجي في مؤططة رعاية أطر الش دا  والجرحى في المحافظة، 
وطلم أبو الوفا  ردارة المؤططة رطالة احتجاج  المؤططة المطسولية الكاملة عن تداعيات ذلد.

وأعلن  تحميل ا المطؤولية الكاملة لما طيحدث رذا اطتمر قن  رواتب أطر الش دا . صارمة، تتضمن
 القيادي في فتح عن تنظيم فعاليات احتجاجية حتى يتم رعادة الرواتب المقنوعة.

 24/9/2017، فلسطين أون الين
 

 : إدارة مصلحة السجون توافق على مطالبنا في النقب"أسرى الجهاد" .14
لقيادية العليا ألطر  حركة الج اد اإلطالمي في طجون االحتال  اإلطراسيلي رن قالت ال يسة ا: غزة

ردارة مصلحة الطجون اإلطراسيلية رضمت لمنالب أطراذا القابعين دامل طجن النقب الصحراوي 
 وقررت تجميع م في قطم واحد مال  األيام القليلة المقبلة.
رزة أن جلطة الحوار التي دارت بين ردارة وأضافت ال يسة في رطالة ماصة وصلت رلى مكتب ا ب

طجن النقب وقيادة الحركة كانت ريجابية ونته عن ا عدة تفاذمات أبرزذا تحقي  منالب م اإلنطانية 
وكان أطر  الج اد اإلطالمي في طجن النقب الصحراوي قرروا مو  منوات احتجاجية  العادلة.

 سيلية تجميع م في قطم واحد.تصعيدية في حا  رفضت ردارة مصلحة الطجون اإلطرا
 24/9/2017، فلسطين أون الين

 
 ة: حماس ال تستعجل استعادة عالقاتها مع سوري"الشرق األوسط" .15

قالت مصادر فلطنينية منلعة، رن محاوالت ريران للتقريب بين النظام الطوري : كفاح زبون  - رام هللا
صادر: "أثنا  لقا ات مد الجطور بين وحركة حماس لم تتوق ، وذي قديمة رلى حد ما. وأضافت الم

يران، التي جرت في لبنان بوطانة حزب هللا، جر  نقاش العالقات م  طوريا، لكن لم  حماس وا 
وتابعت: "تعتقد ريران اآلن، بعد انتماب قيادة جديدة لحماس، أن  يمكن تطوية  يحدث أي امتراج".

لكن ذلد لن يكون ط ال ، والحركة ليطت  المالفات واطتعادة العالقة بين النظام الطوري وحماس،
 مطتعجلة".

وكانت "الشرج األوطط" نشرت عن محاوالت ريرانية إلقناع حماس بتبديل موقف ا من النظام الطوري، 
 لكن الحركة اإلطالمية تحفظت على اعتبار أن موقف ا كان منذ البداية "حياديا ".

قة مفقودة في شبكة تحالفات ا في الشرج ونشرت "واشننن بوطت" عن ج د ريراني الطتعادة حل
األوطط، بتعادة التحال  بين دمش  وحماس. وقالت الصحيفة األمريكية، رن ريران وحزب هللا 
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يحاوالن ب دو  التوطط في المصالحة بين طوريا وحماس، مصوصا  بعد الترييرات في قيادة حماس 
 وتقوية العالقة م  ريران.

ت للصحيفة األمريكية، رن مطؤولين في حماس، عقدوا ثالثة وقا  مطؤو  فلطنيني في بيرو 
اجتماعات م  زعيم حزب هللا، حطن نصر هللا، إلعادة العالقات رلى نبيعت ا. وقا  أيضا ، رن  توجد 

 .ةمؤشرات ريجابية من طوري
 25/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
القطاع أو االستجابة لمطالب  ل" لتحرير جنودها.. احتال إسرائيلأمام " خيارانهناك ليبرمان:  .16

 حماس
أجر  مراطال موق  "أن آر جي" أورلي غولدكلينغ ويوحاي عوفر حوارا منوال م  وزير الدفاع 
اإلطراسيلي أفيردور ليبرمان الذي قا  رن الوض  األمني القاسم المحيط بتطراسيل يتنلب توجي  تحذير 

 رلى الدو  المجاورة ل ا من مربة تحدي ا. 
ليبرمان "أوج  نصاسحي ألعدا  رطراسيل في الجب ة الشمالية بلال يحاولوا تجريبنا أو رصدار  وأضاش

ت ديدات م ضدنا، ألننا نلمذ جمي  ذذه الت ديدات بجدية"، مشيرا رلى أن الوصو  م  حزب هللا في 
ذذب المعركة القادمة رلى مرحلة الحطم ذو ذدش قابل للتنبي  والتحق ، ألن  ليس مننقيا أن ت

 رطراسيل رلى تلد الحرب دون أن تض  بعين االعتبار أن ا تنوي الحطم الحقيقي والن اسي م  الحزب.
وزعم أن رطراسيل ماضت م  حماس في غزة ثالث حروب في األعوام األميرة، أول ا الرصاص 

، لكن النتيجة أن 2014، واألميرة الجرش الصامد 2012، وثاني ا عمود الطحاب 2008المصبوب 
رطراسيل باتت مضنرة لمو  حرب جديدة كل عامين، وربما يطتمر ذذا الوض  في غزة رن لم يتم 

 رنجاز مرحلة الحطم م  حماس، على حد قول .
، وحرب لبنان 1982وأضاش وزير الدفاع اإلطراسيلي "وفي لبنان كذلد مضنا حرب لبنان األولى 

ي فتننا طنذذب لحرب لبنان الثالثة ، وفي حا  تواصل الوض  على النحو التال2006الثانية 
 والرابعة".

 آمذ بالتعقد
أن الواق  األمني المحيط بتطراسيل آمذ بالتعقد يوما  -وذو زعيم حزب رطراسيل بيتنا-وأشار ليبرمان 

بعد يوم، ماصة عقب اندالع موجة الربي  العربي، وباتت جمي  دو  المننقة كلن ا غارقة في ذات 
لطودان، حيث األمور أو اقا  نظرة عما ذو حاصل في اليمن وليبيا والعراج المطتنق ، منالبا بتل

 ذاذبة نحو مزيد من الورنات واألزمات.
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وأضاش أن "طوريا تعيش حربا ضارية منذ طت طنوات بفعل قدوم آالش المقاتلين الشيعة من 
لمليجية تتفاقم م  أفرانطتان وباكطتان والعراج، واألطلحة الواصلة لليمن غير مطبوقة، واألزمة ا

مرور الوقت، وكل ذلد يؤكد أن الشرج األوطط يتج  بنريق  غير اإليجابي، مما يؤكد ضرورة 
 اعتماد رطراسيل على جيش ا وقدرات  الردعية".

وزعم ليبرمان أن رطراسيل ال تبحث عن مواج ات عطكرية م  حزب هللا في الشما  أو حماس في 
بشرية، اقتصادية، وطياطية، ونعلن على المأل أن  ال توجد لدينا الجنوب "فالحرب أثمان ا باذظة، 

منط للمبادرة في ذجمات مطلحة ضد أحد، لكن رن فكر أي تنظيم بتحدينا أو اطتفزازنا فلن نبقي 
كالذي  ذدو ا  لم يش د قناع غزة  1967في الحرب القادمة حجرا على حجر"، زاعما أن  "منذ العام 

 األميرة". 15يحياه مال  الش ور الر
ومتم وزير الدفاع اإلطراسيلي قاسال "بالنطبة للجنود األطر  لد  حماس في غزة فتن رطراسيل لدي ا 
اليوم مياران، رما الذذاب الحتال  القناع، أو االطتجابة لمنالب حماس، وأي ميارات أمر  تتنلب 

قبل اإلطراسيليين من مزيدا من الوقت"، محذرا من أن "أي ضروط شعبية جماذيرية رعالمية من 
 شلن ا رضعاش الموق  اإلطراسيلي الرطمي في مواج ة حماس".

 24/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : يجب إيقاف البرنامج النووي في إيرانالصاروخيةجالنت بعد التجربة  .17
ي بيد النت، يوم األحد، رن الطالح النوو جقا  وزير البنا  واإلطكان اإلطراسيلي، يوآش : ذاشم حمدان

ن  في حا  عدم وق  ريران، فطتكون ذناد  أنظمة غير مطؤولة يشكل منرا على األمن العالمي، وا 
كوريا شمالية ثانية مال  عقد من الزمان، ولذلد يجب ربقا  كل الميارات على الناولة. على حد 

 قول .
حد، وفي جا ت تصريحات غاالنت ذذه في مقابلة م  موق  صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم األ

 أعقاب التجربة الصارومية اإليرانية الجديدة.
تنرج غاالنت رلى رمكانية "عملية رطراسيلية" ضد المنشآت النووية اإليرانية، في حا  عدم رجرا  أي و 

تعديل على االتفاج النووي، وقا  رن  "ال يقترح الحديث عما يمكن فعل ، ولكن  يقو  رن  يجب على 
في حا  لم تثمر الج ود، أن تكون قادرة على الدفاع عن نفط ا بقواذا رطراسيل أن تفتر  أن  

وأضاش أن ريران تعمل بشكل متزامن في ثالثة مجاالت:  الذاتية، حيث أن ريران ال تمفي نواياذا".
األو  تمصيب مادة متفجرة لدرجة تكفي لطالح نووي؛ والثاني رنتاج أج زة تفجير تقوم بتفعيل ذلد؛ 
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ة على حمل ذذا الطالح من مال  صاروخ يصل مداه رلى ألفي كيلومتر، وقادر على والثالث القدر 
لى بع  أجزا  أوروبا وكل الشرج األوطط".  الوصو  رلى رطراسيل وا 

وتاب  أن ريران ترطخ تواجدذا في لبنان والعراج وطورية، كما ادعى أن ريران تمارس بالنتيجة 
ر، ومحاولة رحداث انقالب في ا، لمل  وض  تكون في  ضرونا على األردن بما قد يدفع ا لالن يا

 ريران على كافة حدود رطراسيل، على حد قول .
وردا على طؤا  حو  ما رذا كان ريران تشكل منرا بحجم المنر الوجودي، قا  رن ريران تق  على 

ن "حزب هللا والميليشيات الشيعية ليطت العدو نفط  الذي يبعد  1500بعد   1500كيلومتر، وا 
كيلومتر، والحديث عن منر واضح وفوري، ويجب على رطراسيل أن تجد نريقة لوق  ذلد". وأشار 

 رلى أن لدي  أفكارا بشلن ذلد، ولكن  طينرح ا في ال يسات المناطبة.
 24/9/2017، 48عرب 

 
 تصديره إلى األردن وقفللغاز ي "تمار"خلل في حقل "الطاقة االسرائيلية":  .18

 رلى، وم  ظ ور الملل تم وق  تصدير الراز "تمار"ي حقل الراز النبيعي وق  ملل ف: الناصرة
األردن تقبل ذذه المنوة بتف م. وُكش  عن  رن "تمار"وشركة  اإلطراسيليةاألردن. وقالت وزارة الناقة 

 رلىالملل  وأد مجم  الراز.  رلى "تمار"الصيانة لمنظومة نقل الراز من حقل  أعما الملل مال  
 الراز النبيعي بشكل منل .  شل تزويد
بع  المصان  بالراز المطا  الممصص  إلمداد أوامرهوزير الناقة يوفا  شناينيتس،  وأصدر

ألوقات النوارئ بطبب الملل. وعلم أن مصافي النفط في حيفا وأشدود ومصان  البحر الميت 
ابعة لشركة الك ربا ، ومصان  شركة كيل طتطتمدم ذذا الراز. وتم تفعيل طفينة الراز الطاسل الت

 مصدر الراز الوحيد.  رلىوالتي تحولت، حاليا، 
 25/9/2017المستقبل، بيروت، 

 
 بكري بسبب زيارته لبيروت وتصريحاته التي أدلى بها هناك المخرجتطالب بالتحقيق مع غيف ير  .19

ار القضاسي تل أبيب: نالبت وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة اإلطراسيلية، ميري رير ، المطتش
للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بفتح تحقي  ضد الممرج والممثل الفلطنيني، محمد بكري )من 

زيارة دولة "(، بطبب زيارت  لبيروت وتصريحات  التي أدلى ب ا ذناد، قاسلة رن  يقوم بر48فلطنينيي 
حزان، بطحب  . ونالب الناسب البرلماني من حزب ا الليكود، أورن "معادية والتحري  ضد الدولة

رطال  رلى الطجن  عاما. فيما نالب ناسب وزير اإلطكان، جاكي ليفي،  20مواننت  اإلطراسيلية وا 
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بمحاكمة بكري بت مة الميانة. وجا ت ذذه الحملة ضد بكري بطبب وصول  رلى العاصمة اللبنانية، 
لى ب ا ووص  في ا الثقافي، وبطبب التصريحات التي أد "أيام فلطنينية"ليحل ضيفا  على م رجان 
 رطراسيل بالعدو الص يوني.

بكري تجاوز المط األحمر وتعد  حدوده بزيارة دولة "وقالت رير ، المعروفة بالمواق  الشعبوية، رن 
معادية إلطراسيل، ناذيد عن تصريحات  العداسية للدولة. ولذلد يجب الشروع بالتحقي  مع  فور 

م نحوه من قبل ج ات رنفاذ القانون، يمنح مثل ذذا النوع وصول  رلى البالد. وغياب أي رد فعل صار 
 ."من النشانات الشرعية الضمنية

 25/9/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إسرائيل"كنيسة ومسجدا  تعرضت العتداءات عنصرية في  53"األمن الداخلي":  .21
مريب وعن  تل أبيب: كشفت معنيات وزارة األمن الداملي في رطراسيل، عن تنفيذ اعتدا ات ت

مطجدا وكنيطة فلطنينية، مال  الطنوات الثماني الماضية، ولم تتوصل قو   53عنصرية ضد 
 األمن رلى الجناة في معظم تلد االعتدا ات.

وجا  نشر ذذه اإلحصاسيات، ردا على اطتجواب قدم  ناسب معار  في الكنيطت )البرلمان 
لقديس رطنفانوس في دير بيت جما ، القريب اإلطراسيلي(، ايتطيد شمولي، على أثر تعر  كنيطة ا

 من القدس، العتدا  يوم األربعا  الماضي.
وحتى ش ر يوليو )تموز(  2009لعاد اردان، أن  منذ طنة جوجا  في رطالة وزير األمن الداملي، 

مكانا مقدطا للمطيحيين والمطلمين. وقد ادعى الوزير، أن غالبية  53الماضي، تم رحراج أو تمريب 
 االعتدا ات نفذت من مرضى نفطانيين، أو من زعران اطترلوا اإلذما  في الحراطة. ذذه

 25/9/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 نتنياهو مئات السرائيليين يطالبون بتسريع تقديم الئحة اتهام ضدّ  .21
سيس ؛ للمنالبة بتقديم السحة ات ام ضد ر أمسالقدس: تظاذر مسات اإلطراسيليين قرب تل أبيب، مطا  

 الوزرا ، بنيامين نتنياذو، في أطرع وقت.
وحطب موق  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فتن التظاذرة نظمت قرب منز  المطتشار 
 القانوني للحكومة، الناسب العام، افيحاي مندلبليت، بمدينة "بيتاح تكفا" القريبة من تل أبيب )شما (.
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يت؛ احتجاجا  على طلوك  بشلن التحقيقات والشكود وقصد المتظاذرون بيت الناسب العام مندلبل
ونددوا بر"طلود مندلبليت وتعامل  البني " بشلن الشكود المتزايدة التي يمكن أن  المثارة بح  نتنياذو.

 تدين نتنياذو بعد ش ادات جديدة ضده، ونالبوه بطرعة تقديم السحة ات ام بحق .
نذ بد  التحقي  م  نتنياذو التي يتم في ا التظاذر م 45 أن ذذه ذي المرة الر رلىوأشار الموق  

 للمنالبة بتطري  التحقيقات م  رسيس الحكومة. 
  24/9/2017األيام، رام هللا، 

 
 أثناء اعتقاليفي بـ"قيود ثالثية"  يعاقبنيالشيخ رائد صالح: االحتالل  .22

الشيخ راسد صالح رن  قا  رسيس الحركة اإلطالمية في الدامل الفلطنيني المحتل: القدس المحتلة
 االحتال  يعاقب  من مال  وض  قيود ثالثية أثنا  تنقل  في الطجن.

وبين الشيخ صالح في كلمة ل  بعد جلطة لمحاكمت  أن االحتال  وضعت قيودا  في يدي  ورجلي ، ثم 
 وقا : "بقيت على ذذا الحا  من طجن ريمون  ربنت القيدان بقيد ثالث نويل لربط يدي  م  رجلي .

 رلى الجلمة، حتى شعرت أن يدي تكطرت".
 24/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الخطيب: إجراءات إسرائيلية "همجية" لقتل الشيخ صالح معنويا  كمال  .23

قا  الشيخ كما  المنيب، ناسب رسيس الحركة اإلطالمية في الدامل : محمد العرابيد - الرطالة نت
اكات االحتال  متواصلة بح  رسيس الحركة اإلطالمية الشيخ راسد ، رن انت 48الفلطنيني المحتل عام

صالح في طجن "رامون" بالنقب، وذلد للتلثير على معنويات ، والضي  علي  من أجل تريب  عن 
 المش د الطياطي.

وأضاش المنيب في حديث لر "الرطالة"، "الشيخ صالح تعر  أمس األحد، مال  نقل  لجلطة 
متعمدة من طلنات االحتال ، وذلد للضرط علي  لتريب  عن المش د دامل المحاكمة النت اكات 

 ".48أراضي الر
وأوضح أن االحتال  نقل الشيخ صالح من طجن "رامون" في النقب رلى المحكمة في حيفا شما  

طاعات في طيارة نقل األطر  وذو مقيد اليدين والقدمين، "وفي ظروش  8فلطنين المحتلة، لمدة 
 ثارذا على الشيخ مال  جلطات المحكمة".صعبة ظ رت آ
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واعتبر المنيب أن نقل طلنات االحتال  للشيخ صالح بنريقة ذمجية شرطة "تطت دش اإلطا ة ل ، 
والتلثير على معنويات  من أجل امضاع  لشروط طلنات االحتال "، مبينا أن االحتال  يريد ترييب 

 دور الشيخ صالح بشكل كامل.
مة االحتال  للشيخ صالح، قاسال :" رن الشيخ يتعر  للمحاكمة ألن  يعب ر وعل  المنيب على محاك

 عن موقف  وقناعات ، ويفضح انت اكات االحتال  المطتمرة ضد الفلطنينيين".
وشدد على أن محاكمة الشيخ صالح غير عادلة كون  يتعر  النت اكات مطتمرة من االحتال ، 

 اطية تنب  من قرار طياطي ال يمت بصلة للقانون".مشيرا رلى أن حادثة اعتقال  ومحاكمت  طي
 25/9/2017، الرسالة نت

 
 البلدة القديمةبمحال تجاريا  512: االحتالل يواصل إغالق الخليلفي  رئيس الغرفة التجارية .24

قا  رسيس الررفة التجارية في المليل محمد الحرباوي، ان قوات االحتال  اإلطراسيلي تواصل  :رام هللا
 ( محال تجاريا في البلدة القديمة بالمليل بلوامر عطكرية احتاللية.512رغالج )

( تاجر في المليل اغلقوا 1,300واضاش الحرباوي إلذاعة صوت فلطنين صباح االحد، ان )
محالت م في البلدة القديمة جرا  انت اكات االحتال  المتواصلة بحق م ومن  المواننين من التطوج 

 الى اعتدا ات المطتوننين المتكررة. والوصو  للمننقة، اضافة
 24/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  

 
 في غزة هيئات فلسطينية تنظم مسيرة شعبية لدعم جهود المصالحة .25

نظم عدد من المنظمات والمؤططات األذلية المحلية الفلطنينية، أمس، مطيرة : عبد الرحيم الريماوي 
زة، بمشاركة نقابات وذيسات ومزارعين وصيادين رافعين شعارات تدعم ج ود حاشدة وطط مدينة غ

ودعا النان  باطم اتحاد لجان العمل الزراعي طعد الدين زيادة  المصالحة وتنالب بتن ا  االنقطام.
في كلمة ل  مال  المطيرة رلى تعزيز الوحدة الوننية، وتدعيم الج ود كافة إلتمام المصالحة 

 نالبا  بالبعد عن التصريحات كافة التي من شلن ا تعكير المصالحة الفلطنينية.الفلطنينية، م
وأوضح زيادة أن نبقة المزارعين والصيادين ذم أكثر الفسات تضررا  من اطتمرار االنقطام بطبب 
الحصار اإلطراسيلي المفرو  على القناع، ومن ممارطات االحتال  التي ينت ك ا ضد الصيادين 

المزارعين الذين ينل  علي م الرصاص أثنا  عمل م في أراضي م، ماصة المنان   في البحر وضد
 الحدودية من غزة.

 25/9/2017االتحاد، أبو ظبي، 
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 غزة بالتراجع عن إجراءاتها ضدّ  الفلسطينية مجموعات شبابية تطالب الرئاسة .26

صاسل واالتحاد العام نالب تجم  الحراد الشبابي الفلطنيني وقيادات العمل الشبابي في الف: غزة
لل يسات الشبابية في قناع غزة يوم األحد، الرساطة الفلطنينية بضرورة التراج  عن القرارات األميرة 

ا في مؤتمر عقدت  ببيت الصحافة، حكومة التواف  بممارطة  التي اتمذت ا ضد غزة. ونالبت أيض 
ن ا  الملفات العالقة كافة وعلى رأط ا موضوع الموظفين وف  ما تم  عمل ا وم ام ا في القناع، وا 

وثمنت المجموعات الشبابية المنوات التي قدمت ا حركة حماس من أجل رتمام  االتفاج علي  طابق ا.
 المصالحة من مال  حل اللجنة اإلدارية، وم اتفت ا للرسيس أبو مازن ودعم منوات  باألمم المتحدة.

مة وشعب ا على ما يبذلون  من أجل القضية وتوج ت بالشكر الجزيل لجم ورية مصر رساطة وحكو 
وشكرت المجموعات الشبابية قنر وتركيا والمملكة العربية  الفلطنينية واحتضان م لمل  المصالحة.

 الطعودية، وكل من طاذم في رأب الصدع الفلطنيني والمحاولة في تحقي  الوحدة الوننية.
المتحدة للجنة التكافل بالقناع من أجل رنجاز كما ثمنت الدعم الذي قدمت  دولة اإلمارات العربية 

 م.2007المصالحة المجتمعية ودف  الديات لضحايا األحداث المؤطفة التي حدثت عام 
ونالبت المجموعات الشبابية الحكومة المصرية بضرورة تفعيل العمل في الطفارة المصرية بقناع 

 غزة.
رورة االطتمرار بدعم الشعب الفلطنيني والعمل كما نالبت من المجتم  الدولي واالتحاد األوربي بض

 على دعم التبعات المالية للمصالحة الفلطنينية.
 24/9/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  

 
 اقتحموا األقصى خالل العام اليهودي المنصرم مستوطنألف  ثالث وعشرون  .27

 يكل اليمنية" المتنرفة، يوم أظ رت رحصاسية نشرت ا ما تطمى "منظمات جبل ال: القدس المحتلة
أل  مطتونن اقتحموا المطجد األقصى مال  "العام الي ودي" الذي انت ى منذ  23األحد، أن نحو 

أل  مطتونن اقتحموا المطجد األقصى مال  العام الي ودي  22,552وبحطب اإلحصاسية، فتن  أيام.
بق ، والذي وصل في  عدد المقتحمين مقارنة بالعام الي ودي الذي ط %60المنصرم، بزيادة تصل رلى 

 .14,094رلى 
مقتحما، وفي  4,370وأشارت رلى أن عدد المقتحمين وصل في ش ر أغطنس/ آب الماضي رلى 

 مطتونن األقصى إلحيا  ما يطمى "تدمير ال يكل". 1,300التاط  من ذات الش ر اقتحم نحو 
 24/9/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
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 ن يؤدون طقوسا  تلمودية في ساحة الغزالي أمام المسجد األقصىمستوطنو .28

أدت مجموعة من غالة المطتوننين، صباح األحد، نقوطا تلمودية في طاحة الرزالي، أمام  :القدس
 المطجد األقصى المبارد من ج ة باب األطباط، بحراطة معززة من قوات االحتال .

صامات حاشدة ومكانا  لصالة المصلين مال  احتجاجات يشار أن "طاحة الرزالي" كانت مطرحا  العت
 المواننين على وض  كاميرات وجطور حديدية أمام المطجد األقصى منتص  تموز الماضي.

، اقتحامات م للمطجد األقصى من باب حدوقا  مراطلنا في القدس رن المطتوننين اطتلنفوا صباح األ
ماصة، ووطط تواجد ملحوظ للمصلين وانتشارذم في المراربة بحراطات مشددة من قوات االحتال  ال

 رحاب المطجد.
 24/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  

 
 غزة بعد أربعة أيام من الغالق وتتوغل جنوب القطاع معابرقوات االحتالل تعيد فتح  .29

جاري، بعد أربعة أيام من غزة: أعادت طلنات االحتال  فتح معابر قناع غزة، بما في ا المعبر الت
اإلغالج جرا  عنلة أحد األعياد الي ودية، في وقت نفذت في  عملية توغل برية على الحدود الشرقية 

وفتحت طلنات االحتال  معبر كرم أبو طالم التجاري، الواق  على أقصى الحدود  لجنوب القناع.
 الي ودية.الجنوبية لقناع غزة، بعد رغالق  ألربعة أيام بحجة األعياد 

رلى ذلد فقد نفذت قوات االحتال  عملية توغل برية على الجدود الشرقية لبلدة مزاعة جنوب قناع 
غزة. وقالت مصادر محلية رن عددا من الجرافات اإلطراسيلية واآلليات المصفحة دملت لمطافة 

 محدودة شرج مدينة مانيونس، من مال  رحد  البوابات العطكرية في تلد المننقة.
شرعت تلد القوة التي نفذت عملية التوغل بلعما  تجري  وتمشيط بمحاذاة الشريط الحدودي و 

 الفاصل.
 25/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 صندلة قرية لمجزرة 60يحيون الذكرى الـ  48فلسطينيو  .31

مطا  أو  من أمس، الذكر  الطتين لمجزرة قرية  48أحيا فلطنينيو : برذوم جرايطي - الناصرة
تلميذ مدرطة، بقذيفة لجيش االحتال . رذ أقيم م رجان في القرية،  15ندلة"، التي حصدت أرواح "ص

 .48بمشاركة جماذير واطعة من القرية ومارج ا، بدعوة من لجنة المتابعة العليا لقضايا فلطنينيي 
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رية ، وذي ما تزا  ق1967وتق  قرية "صندلة"، شما  مدينة جنين، على مط التماس، عند منوط 
 صريرة حتى يومنا. 

نفال، ال  15عاما لر  60قا  رسيس لجنة المتابعة محمد بركة في كلمت ، "رن شعبا يق  وفيا بعد و 
يمكن أن يكون م زوما، بل ذم الم زومون، ليس بقوة الطالح ألننا ال نملك ، رنما بقوة العزيمة 

كل مكان، وفي ال يسات واألنر واالرادة، وقوة الوحدة، ذذه الوحدة التي تجلت في صندلة وفي 
 الوننية، ذذه الوحدة جديرة بلن نعززذا بكل يوم وبكل دقيقة، ذذا ذو أرقى أشكا  الوفا  للش دا ".

 25/9/2017، الغد، عّمان
 

بيرزيت للمستشفى بفعل تعذيب مخابرات رام  السالمية بجامعة كتلةالنقل ممثل "الرسالة نت":  .31
 هللا
صحية للنالب أطامة مفارجة ممثل الكتلة اإلطالمية في جامعة بيرزيت، بفعل تدذورت الحالة ال: غزة

 التعذيب في طجون الممابرات بمدينة رام هللا، واضراب  عن تناو  النعام والشراب منذ أطبوع.
وقا  نجيب مفارجة شقي  المعتقل لر"الرطالة نت" رن  الحالة الصحية ألطامة تدذورت مطا  ، وجر  

 لطنين النبي في رام هللا، بعدما عجزت المدمات النبية العطكرية عن التعامل مع .نقل  لمجم  ف
مفارجة أن والده لم يتمكن من زيارة أطامة طو  يوم األحد، حيث أمبره ان  يرف  تناو  أي  وذكر

وأوضح أن العاسلة تواصلت م  المؤططات الحقوقية  محاليل نبية أو طواسل حتى يتم االفراج عن .
 الحريات، وتقدم محامي العاسلة بنلب كفالة لشقيق  ولكن الممابرات رفضت. ولجنة

 24/9/2017، الرسالة نت
 

المسجد والمخطط على مدينة القدس و  : ثالثة مجاالت يتم فيها االعتداء المدروسدارسة .32
 األقصى

والمطجد  حددت دراطة حديثة ثالثة مجاالت يتم في ا االعتدا  المدروس والممنط على مدينة القدس
وال ادفة رلى ت ويده  1967األقصى، مطتعرضة أذم رجرا ات االحتال  في المطجد األقصى منذ عام 

 وتقطيم .
ففي بحث  "األنماع الي ودية في المطجد األقصى.. اإلجرا ات المم دة للتقطيم الزماني والمكاني"، 

حتى اليوم عدوانا  2000منذ عام  أكد الباحث في الشؤون اإلطراسيلية عليان ال ندي أن رطراسيل تشن
شرطا على الفلطنينيين في ثالثة مجاالت متعلقة بمدينة القدس: التقطيم، والعز ، واطت داش 

 األقصى.
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وبين ال ندي في بحث  المنشور في مجلة شؤون فلطنينية، وأعادت نشره مؤططة القدس الدولي، أن 
اطنة زرع بؤر اطتينانية دامل ذذه الحارات التقطيم يطت دش الحارات الفلطنينية شرقي القدس بو 

من مال  مصادرة أمالد وبيوت الفلطنينيين، في حين ي دش العز  رلى رمراج األحيا  والقر  
العربية الواقعة مارج الجدار مثل مميم شعفاط والرام وحتى تلد التي تق  دامل الجدار مثل صور 

 باذر وجبل المبكر وغيرذا من حدود بلدية القدس.
أما المجا  الثالث لالطت داش، فتحدث ال ندي عن حملة ممن جة من قبل المؤططات الرطمية 

الذين ينتمي بعض م رلى ما يطمى التيار الديني -اإلطراسيلية المدعومة "بقنعان" المطتوننين 
 على المطجد األقصى ب دش مل  واق  جديد يتمثل في تقاطم المطجد م  المطلمين. -الونن

مجموعة رطراسيلية الطت داش القدس  33 دش األمير، أشار الباحث رلى تكات  أكثر من ولتحقي  ال
واألقصى، من ا مكتب رسيس الحكومة وصندوج أر  رطراسيل وأمنا  جبل ال يكل وشركة تنوير 

 الحي الي ودي.
 24/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 البريطاني نتدابيلقي الضوء على تاريخ الفلسطينيين تحت اال  "يوميات"كتاب  .33

حياة طامي عمرو"،  1945-1941قالت مؤلفة "يوميات الشاب الفلطنيني : عزيزة علي - عمان
الصادر عن المؤططة العربية للدراطات والنشر، بيروت، كيمبرلي كاتز، في كلمة للنطمة العربية من 

طيقدم  للتاريخ الكتاب، رن ا ت دي الكتاب رلى ذكر  طامي عمرو، ف و لم يكن يعلم ما الذي 
الفلطنيني في يوم ما، لكن الحرية التي انت ج ا حين كتابة اليوميات أعنتنا لمحة عن لحظات 
شمصية جدا في حيات  كرجل ياف ، كما طاعدتنا على ف م الجوانب اليومية العادية من الحياة تحت 

 االنتداب البريناني.
كي  التقت بطمير عمرو االبن مال  رحلة على تتحدث كاتز  اإلنجليزيةوفي تقديم ا للنطمة باللرة 

االطراسيلي،  -متن ناسرة ودار بين ما حوار حو  التاريخ والطياطة في فلطنين والصراع الفلطنيني
وبعد ممطة اعوام التقت طمير مرة أمر ، "وكان الوقت مناطبة النالعي على يوميات والده التي 

ب مني أن أقيم قيمت ا التاريمية بينما كنت من مكة في تعود رلى فترة الحرب العالمية الثانية فنل
 ".1967-1948اب عن القدس مال  الفترة الواقعة بين طنتي ترن ا  ك
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تضي  المؤلفة ألقيت نظرة طريعة على الممنونة المكتوبة بمط اليد، والتي تم الحفاظ علي ا بشكل 
رلى تاريخ فلطنين في القرن العشرين، جيد لمدة طتين عاما، وعرفت ان ا ذات قيمة كبيرة بالنطبة 

 وذلد بالنب  باإلضافة رلى قيمت ا العاسلية.
 25/9/2017، الغد، عّمان

 
 المصالحة الفلسطينية: ملّفا األمن والموظفين عهدة عند االستخبارات المصرية .34

ج ة،  ذكرت مصادر لر"العربي الجديد" أن  اتفاج القاذرة بين مصر و"حماس" من: غزة رر ضيا  مليل
ومصر و"فتح" من ج ة أمر ، نص  على أن تتمثل المنوة األولى للمصالحة بحل اللجنة اإلدارية 
التي شكلت ا الحركة اإلطالمية في غزة، وقد جر  ذلد فعال . وأشارت المصادر رلى أن  المنوة 

قد أعلن الثانية طتكون من قبل الطلنة الفلطنينية بترطا  حكومة الوفاج الونني رلى القناع. و 
الرسيس محمود عباس، في مناب  بالجمعية العامة لألمم المتحدة األربعا  الماضي، أن  الحكومة 

 طتصل غزة مال  أيام لتقوم بدورذا.
ويبدو أن  ملفات كاألمن والموظفين الذين عينت م "حماس" في غزة عقب طينرت ا، طيبقيان ع دة  

ن من "فتح" و"حماس" عقب زيارة الحكومة عند االطتمبارات المصرية التي طتطتضي  وفدي
الفلطنينية المرتقبة لرزة، وذلد من أجل بحث تلد الملفات. وجر  ضمنا  التفاذم على أن  األمن برزة 

 طيبقى كما ذو، لحين الحل الن اسي في الملفات األمر .
لجديد"، أن  حكومة وأكد ناسب أمين طر المجلس الثوري لر"فتح"، فايز أبو عينة، في حديث لر"العربي ا

الوفاج طتصل رلى القناع في غضون األطبوع الحالي، رذ طتعود رلى غزة من أجل القيام بم ام ا 
ومطؤوليات ا تجاه أكثر من مليوني موانن غزي، بعد رف  حركة حماس الفيتو عن عمل ا وحل 

 لجنت ا اإلدارية. 
ذكر الناسب عن "حماس" في المجلس التشريعي الفلطنيني، يحيى موطى، لر"العربي وفي المقابل، 

الجديد"، أن  الشارع الفلطنيني ينتظر اآلن ما يثبت جدية الطلنة تجاه مل  المصالحة مصوصا  
 بعد حل اللجنة اإلدارية برزة.

 25/9/2017، العربي الجديد، لندن
 

 للدولة العبرّية جنرال إسرائيلّي: السيسي هدية شعب مصر  .35
قا  الجنرا  اإلطراسيلي  الُمتقاعد، الذي كان نانق ا بلطان جيش االحتال   زذير أندراوس: -الناصرة

، الُمشير عبد الفت اح الطيطي ذدية ، في صحيفة )معاري ( العبري ة، آفي بنياذو، رن  الرسيس المصري 
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انية في مصر ضمن اطتقرار المننقة، شعب مصر إلطراسيل، الفت ا رلى أن  تصد ي الطيطي للديمقر 
 للدولة العبري ة. اطتراتيجيةوذذه مصلحة 

، أوفير فنتور، فقا  رن  تل أبيب حققت رنجاز ا  أم ا الباحث في مركز أبحاث األمن القومي  اإلطراسيلي 
الحد  كبير ا بصعود الطيطي، الفت ا رلى أن  ذذا اإلنجاز تمثل في تقليص مكانة القضية الفلطنيني ة و 

من مكانت ا في الجد  العربي  الع ام، مشير ا رلى أن  الطيطي حرص على التقليل من شلن الموضوع 
 الفلطنيني  بحجة االذتمام بالشلن المصري  الم اص.

وشدد فنتور على أن  رطراسيل اطتفادت من الحرب التي شن  ا الطيطي على جماعة اإلموان المطلمين 
تفادت ا من حرص القاذرة على تعمي  التعاون االقتصادي  وتكريس وحركة حماس، عالوة على اط

.  التنبي  الطياطي  والثقافي 
، آفي ريطماروش، قا  في -( اإلمباري  WALLAُمحلل الشؤون العربي ة في موق  ) ” تحليل  “العبري 

ا أن   الزعيم العربي  األشج  ف ي المننقة، نشره على الموق  أن  الرسيس المصري  الطيطي أثبت مجدد 
فقد تجرأ وفعل ما يحاو  اآلمرون فعل  نوا  الوقت من تحت رادار وطاسل اإلعالم واالجتماع بقادة 

 رطراسيليين، من بين م رسيس الحكومة بنيامين نتنياذو ووزير األمن أفيردور ليبرمان.
د  الُمحلل، الذي اعتمد على مصادر في تل أبيب، على أن  لقا  نتنياذو والطيط ي ليس األو  ، وشد 

، مم ا  لكن يبدو أن  الطيطي يشعر اآلن باألمان الكافي والضمان لمكانت  دامل مصر والعالم العربي 
 جعل  يكش  عن عقد لقا  ك ذا، على حد  تعبيره.

وطاج قاسال ، نقال  عن المصادر عين ا، رن   حتى ذذه المرحلة، غير واضح ما الذي قيل في الررفة 
في الوقت عين  رلى أن   من البدي ي أْن يكون النرفان ناقشا العالقات بين البلدين، بين ما، ُمشير ا 

 وكذلد التنطي  األمني  بين رطراسيل ومصر في قضية شب  جزيرة طينا .
وكش  الُمحلل النقاب عن أن  المطؤو  اإلطراسيلي  الذي جلس في اللقا  ذو رسيس مجلس األمن 

كان يعلم بن ” الشاباد“وظيفت  الطابقة كرسيس للمننقة الجنوبية في القومي  ماسير بن شابات، وفي 
شابات أكثر من أي  شمص  آمر رلى أي  حد   تطتمدم حماس معابر حدود غزة م  رطراسيل ومصر 

حين ا عشرات الحاالت من ” الشاباد“من أجل تونيد بناذا العطكرية في قناع غزة. وأضاش: كش  
 ام من معابر الحدود، تطتمدم لتحطين وتنوير منظومة طالح حماس.ت ريب مواد متعددة االطتمد

 24/9/2017، ، لندنرأي اليوم
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 "السرائيلية"مصريين تجنسوا بـ ثالثةإسقاط الجنسية عن : القاهرة .36
أعلن رسيس مجلس الوزرا  المصري، شري  رطماعيل، قرارات رطمية : القاذرة: محمد نبيل حلمي
مواننين حصلوا على الجنطية اإلطراسيلية، دون ترميص من  3مصرية عن أمس، بتطقاط الجنطية ال

 الطلنات الممتصة، وذي وزارة الداملية.
ال يجوز لمصري أن "المنظم للجنطية المصرية، فتن   1975لطنة  26وبحطب نص مواد القانون 

 ."يتجنس بجنطية أجنبية، رال بعد الحصو  على رذن يصدر بقرار من وزير الداملية
عاما ، وذم كل  25وتضمنت القرارات رطقاط الجنطية المصرية عن المواننين الثالثة وجميع م دون 

(، والطيد 1994(، وشقيقت  نورذان أحمد الصحابي )مواليد 1993من يوط  أحمد الصحابي )مواليد 
 (.1996أحمد ربراذيم )مواليد 

 25/9/2017، ، لندنالشرق األوسط
 

 الالجئين "توطين"يحات ترامب بخصوص صمت رسمي على تصر عّمان:  .37
موق  ولي الع د األمير حطين بن  األردنيالبرلمان  أعضا أيد عدد من : ماص -عمان -رأي اليوم

 عبدهللا في قو  الحقيقة للمجتم  الدولي والتوق  عن مجاملت .
تصدي وتم التلكيد على دعم ح  الشعب الفلطنيني في تقرير مصيره وقيام دولت  المطتقلة وال

المننقة  ربقا واإلنطان وتعمل على  األر لطياطات االحتال  الص يوني العنصرية التي ت دد 
 مشتعلة.

ضجة واطعة عندما مانب المجتم  الدولي قاسال بان  أثارتاألمير الشاب قد  وكانت مصارحة
لفقيرة ذي التي كلمات المجاملة لبالده ال تبني المدارس وال تدعم ميزانية بالده مؤكدا بان الدو  ا

 تطتضي  ماليين الالجسين.
الحكومة األردنية عن التعلي  رطميا على دعوة الرسيس دونالد ترامب  امتنعتحصل ذلد فيما 

الطوريين في بالد الجوار وطط تعاكس في تفطير تصريحات ترامب بالمصوص  "تونين الالجسينر"ل
 ضجة واطعة في األردن ولبنان. أثارتات على ذامش مقابلت  م  الملد عبدهللا الثاني وذي تصريح

 24/9/2017، ، لندنرأي اليوم
 

 باسيل: سنعطي لكل لبناني أصيل ومستحق هويته .38
قانون رعادة الجنطية فتح النري  "أكد وزير المارجية اللبنانية جبران باطيل أن ": الحياة" –بيروت 

تح  ذويت  اللبنانية، أكان ما قبل لطلطلة من اإلجرا ات طنعمل علي ا لنعني كل لبناني أصيل ومط
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 الفلطنينيين، أو كان ابنا  ألم لبنانية من دون ت ديد لبنان بالتونين )في رشارة رلى الالجسين 1921
 ."من أم لبنانية(، أو كان صاحب مدمات جليلة للبنان

على نزع  أننا طنعمل"وشدد في الجلطة االفتتاحية لمؤتمر الناقة االغترابية في الس فيراس، على 
الجنطية عن كل أجنبي غير مطتح  ل ا، قضت ظروش التقصير الطياطي رعنا ه رياذا، وطنبقى 

ألو  مرة في ". وقا : "ننواج  موجات اللجو  والنزوح التي تجتاح ذويتنا الوننية لنحمي ا من التوني
 24، الر21ت الرتاريخ لبنان، صدر قانون يعيد الح  بالجنطية رلى كل لبناني ورد اطم  على طجال

أمنح بموجب ذذا القانون ألننوني الزعني وف  ما ذو ". وأضاش: "، وأثبت أصول  اللبنانية32والر
 ."من عمره، وأطلم  الجنطية 80، وذو في الر"ذدية حيات "يقو  

 25/9/2017، الحياة، لندن
 

 تونس تطالب بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة .39
مميس الج يناوي مال  المداوالت العامة رفيعة المطتو  للجمعية نالب وزير المارجية التونطي 

يجاد تطوية شاملة تضمن ل  حقوق  بتقامة ، العامة الجمعة بتن ا  االحتال  اإلطراسيلي لفلطنين وا 
 دولة مطتقلة ذات طيادة وعاصمت ا القدس الشري .

 24/9/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مليون دوالر 15بـ  "نرواو األ "المارات تدعم  .41
أعلنت دولة اإلمارات عزم ا تقديم حزمتين من مطاذمات الدعم المالي لألمم المتحدة، األولى : وام

مليون دوالر وطتمصص لوكالة األونروا إلعانت ا على تنفيذ برامج ا األطاطية تجاه  15بقيمة 
ر وطتمصص لدعم أنشنة ذيسة األمم مليون دوال 15الالجسين الفلطنينيين.. والثانية مماثلة بقيمة 

 المتحدة للمرأة على مد  الطنوات الثالث المقبلة.
 25/9/2017، الخليج، الشارقة

 
 ترتفع وسط بحر من العداء! "إسرائيل": صداقة البحرين و"ميدل إيست آي" .41

ا رطراسيلي ا في المنامة رح ب بمنط الب "ميد  ريطت آي"قالت صحيفة : راجي زيدان حرين رن  وفد 
؛ ما يمكن  المواننين البحرينيين من زيارت ا، واألذم من "رطراسيل"القاضية بفتح منوط النيران م  

د بالمقانعة العربية لر ، رضافة رلى تقارير تفيد بتنشا  لجنة "رطراسيل"ذلد أن  الملد البحريني ند 
 مشتركة بين البلدين لإلشراش على مشروع متح  للتطامح الديني.
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، أن  بعد عقود من المعارضة للص يونية والدعم غير "شبكة رصد"بحطب ما ترجمت وأضافت، 
على أعتاب أن تصبح أولى دولة مليجية  "الصرر  "المقي د للقضية الفلطنينية، يبدو أن البحرين 

 ، وقا  مطؤو  دبلوماطي رن  ذذه المنوة طتتم العام المقبل."رطراسيل"العالقات م   "تنب  "
ا من ريران "ن ران"لرسيس لذلد وكان الطبب ا ا متزايد  ، وما تعتبره النمبة الطنية في البحرين ت ديد 

الشيعية وحزب هللا؛ زاعمين أن  ذذه التحركات البحرينية قد ت دد بفر  مزيد من االنقطامات في بلد 
 يواج  بالفعل االنشقاج بين الحكام والطكان ذوي األغلبية الشيعة.

في  دو  مليجية أمر  عالقات طرية م  مطؤولين رطراسيليين؛ لتفادي الطمط  وفي الوقت الذي ُتنشئ
والنقد العام، فالبحرين جعلت ا على المشاع، واطتمدمت حكومت ا االنشقاج في المجتم  مبرر ا 

 للتحركات؛ بادعا  حماية األمن الونني من العدوان اإليراني!
ميد  "حادثات اإلطراسيلية البحرينية األميرة، لروقا  مطؤو  حكومي دبلوماطي من ل  على علم بالم

، رن  ذناد اتصاالت رفيعة المطتو  بين المطؤولين الحكوميين في البلدين تركز على "ريطت آي
تباد  الزيارات بين رجا  األعما  والشمصيات االجتماعية والدينية ذات النفوذ؛ وذذا طيعقب  

 ين البلدين.اإلعالنات الرطمية عن الصفقات التجارية ب
وقا  المطؤو  رن  ذذه التحركات جزٌ  من واق  جديد في الشرج األوطط؛ فعلى طبيل المثا ، لم يعد 

د أمن البحرين أو تتآمر  "رطراسيل"الرسيس الطوري بشار األطد منبوذ ا من الجمي . مضيف ا أن   ال ت د 
 علي ا؛ لكن ريران تفعل.

على ح  عندما قا  رن  بشار ليس عدو ا لفرنطا واإلناحة  الرسيس الفرنطي الجديد كان"وأضاش أن  
 ."ب  ليطت أولوية، ونحن نؤمن بالمبدأ نفط  م  رطراسيل؛ ألن مصالح بالدنا تلتي أوال

، وُتشج   الحكومة األسمة "المدينة المحتلة"ذذا بالرغم من اطتمرار الحديث عن القدس باعتبارذا 
 ."سيلرطرا"لطنوات على الدعوة رلى تدمير 

م تعازي  باللرة اإلنجليزية رلى  "مالد بن أحمد"قالت الصحيفة رن  وزير المارجية البحرينية و  قد 
في طبتمبر من العام الماضي؛ بطبب وفاة رسيط ا الطاب  ورسيس الوزرا   "تويتر"، عبر "رطراسيل"
 ؛ وذو األمر الذي صدم مواننين في البحرين."شيمون بيريز"

ا على األحداث  "رطراسيل"يه عالقات دبلوماطية رطمية م  وال تقيم دو  المل حتى اآلن، ولم تعل   أبد 
 الجارية في ا، ولم تعب ر عن تعانف ا م  أي  من الشمصيات الحكومية اإلطراسيلية.

 25/9/2017، موقع رصد، القاهرة
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 الصبر عباسعد خطة تسوية جديدة ويطلب من ترامب ي  : هآرتس .42
": ذكرت صحيفة عبرية، صباح اليوم األحد، أن الرسيس األمريكي دونالد اإللكترونية "األيام -رام هللا 

 ترامب يعك  م  ناقم  لشؤون الشرج األوطط على بلورة منة تطوية جديدة للحل الطلمي.
وقالت صحيفة "ذآرتس" العبرية رن ترامب نلب من نظيره الفلطنيني محمود عباس التروي والتحلي 

 ماذ منوات من شلن ا عرقلة المنة التي يعك  ناقم  على بلورت ا.بالصبر، وعدم ات
وبينت أن ترامب أبلغ عباس بالمنة مال  لقاس  على ذامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم 
 المتحدة األطبوع الماضي، ووعده بعر  البيت األبي  لمنة تطوية جديدة مال  األطابي  القادمة.

رأط  مبعوث  الماص للشرج األوطط "جيطون غرينبلت" وص ره "جيراد فيما يعك  ناقم ترامب وعلى 
كوشنار" على بلورة المنة التي ش دت تقدم ا مال  الفترة األميرة، رال أن  يرف  تحديد طق  زمني 

 لنرح ا.
 24/9/2017، األيام، رام هللا

 
 ناشرون يهود يخيفون الناخبين األلمان من المسلمين .43

اليوم رلى صنادي  االقتراع لإلدال  بلصوات م في االنتمابات البرلمانية، وطط  توج  النامبون األلمان
 تموي  من اإلطالم يتبناه أحد األحزاب المشاركة عن نري  معلومات مزيفة.

وأشار الكاتب لي فانغ في مقا  نشره موق  "ذي رنترطبت" األميركي رلى بروز حزب جديد، ذو حزب 
 ني المتنرش بزعامة بورن ذوك .البديل من أجل ألمانيا اليمي

ن  يعتمد في الترويه لحملت  على معلومات  وقا  رن ذذا الحزب يشارد في ذذا الطباج االنتمابي، وا 
 مزيفة مناذضة لإلطالم والمطلمين.

وأضاش أن الم تمين باالنتمابات من األلمان ربما كانوا يتوقعون أن تتدف  من روطيا فيضانات من 
 إلشعا  وطاسل اإلعالم ووطاسل التواصل االجتماعي لدعم ذذا الحزب المتنرش.األمبار المزيفة 

لكن أحد كبار الناشرين على شبكة اإلنترنت ذو من يق  ورا  المعلومات المزيفة لصالح ذذا الحزب 
المتنرش، وذو موق  أميركي كبير على شبكة اإلنترنت تمول  بشكل كبير وترأط  المانحة األميركية 

 نينا روزينوولد المناذضة لإلطالم والمطلمين. الي ودية
وأوضح الكاتب أن ذذا الموق  يطمى "غيتطتون رنطتيتيوت"، أو موق  مع د غيتطون الذي يرني 
ش األلمان من اإلطالم والمطلمين، ويركز  االنتمابات األلمانية، ويواصل نشر المعلومات التي تمو 

رن ذذا الموق  يقوم بتموي  األلمان من بنا  المطاجد، بل  على رمافت م من الالجسين والم اجرين.
 ويعرب عن المشية من انقرا  المطيحية.
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وتزعم رحد  القصص في موق  غيتطون التي انتشرت كالنار في الش يم بلن ألمانيا كانت "تصادر 
 المناز  الطتمدام ا للم اجرين".

 24/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

قنا عليها في محاربة الرهابقطر: اتهامات دول الحصا .44  ر يائسة وتفوَّ
ردت قنر على ات ام الطعودية والبحرين ل ا في الجمعية العامة لألمم المتحدة بدعم : )األناضو (

وأعربت البعثة القنرية لد  األمم  اإلرذاب، مؤكدة أن ا تتفوج علي ما في محاربة ذذه الظاذرة.
دعا ات الدولتين في كلمات ما، أمس، للدوحة بدعم اإلرذاب. المتحدة، يوم األحد، عن اطترراب ا من ا

 واعتبرت أن ذذه االت امات "بانلة"، وتلتي في رنار "حملة تشوي  طمعة قنر، ودملت مرحلة اليلس".
وقا  نال  راشد آ  مليفة، الطكرتير الثاني في البعثة، رن  "من المطتررب أن يت م وفدا الطعودية 

اب، وذي التي يتفوج طجل ا في جمي  األصعدة، بما في ذلد مجا  مكافحة والبحرين، قنر باإلرذ
وبي ن أن "أي ادعا ات تطعى رلى  اإلرذاب، على طجل الدو  التي وج ت ل ا ات امات بشلن اإلرذاب".

وأضاش "رن ذذه  التلميح بوجود صلة بين قنر واإلرذاب، ادعا ات بانلة وال أطاس ل ا من الصحة".
تي في طياج الحملة المررضة التي تطت دش قنر، التي بدأت بجريمة قرصنة رلكترونية االدعا ات، تل

ررذابية، ومرت بابتزاز بع  الدو  التماذ نفس اإلجرا ات ضدذا، واطترال  المنابر الدينية لشرعنة 
 الحصار الجاسر، ووصوال  لمرحلة اليلس، التي دفعت م لشرا  رعالنات تجارية لتشوي  طمعة قنر".

 24/9/2017، لعربي الجديد، لندنا
 

 بغداد وأنقرة وطهران تبدأ حصار كردستان اقتصاديا   .45
بدأت ريران وتركيا والعراج الرد على اطتفتررا  األكراد اليرروم، بمررحاصرة كردطررترران ": الحياة" –برداد 

قليم أو المرادرة، واتف  اقتصاديا ، وأغلقت ن ران وأنقرة مجال مرا الجوي أمام الناسرات القادمة رلى اإل
طيحدث "الرسيطان حطن روحاني ورجب نيب أردوغان، مال  اتصا  ذاتفي على أن ذذا االطتفتا  

، فيما نالبت برداد حكومة كردطتان بتطليم ا المنارات والمواق  الحدودية، "فوضى كبيرة في المننقة
 (.2)راج  ص اإلقليمومنعت اي نرش من شرا  النفط مباشرة من 

حاو  رسيس اإلقليم مطعود بارزاني أمس نملنة موانني  رلى أن مواق  الدو  المعارضة لالطتفتا  و 
، مطتبعدا  وقوع صدام مطلح م  الجيش "ليطت ن اسية... والمجتم  الدولي طيقبل األمر الواق "

فشلت في  . لكن ذذه المحاولة"اإلقليم تلمر في رجرا  االطتفتا  على االنفصا ". وقا  رن "العراقي
الوصو  رلى كركود، حيث تطود حا  من الترقب والموش، وحيث اندلعت اشتباكات محدودة بين 
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، بزعامة الرسيس الطاب  جال  نالباني، بعض م م  "االتحاد الونني"مطلحين ينتمون رلى حزب 
اد االطتفتا  وآمرون ضده. وأصبح واضحا  أن ما بعد االطتفتا  لن يكون كما قبل ، وطيض  برد

وأربيل أمام تحديات وأمنار جديدة في الدامل، ويصبح المجا  أمام التدمالت الدولية واإلقليمية 
أكثر، مصوصا  أن ريران وتركيا تجريان مناورات منفصلة قرب الحدود العراقية الشمالية، وقاسد 

 في ط ل نينو . "الحشد الشعبي"يعقد لقا ات م   "الحرس الثوري "
الفطاد "لعراقي حيدر العبادي على تصريحات بارزاني وات م القيادة الكردية بر ورد رسيس الوزرا  ا

ملكا  ل ذا وذاد يتصرش في ا كيفما يشا  "، م ددا  بلن برداد لن تطمح بلن تكون البالد "وطو  اإلدارة
. ونالبت برداد األكراد بتطليم المواق  الحدودية والمنارات كما نالبت "من دون حطاب للعواقب

 لدو  األجنبية بوق  تجارة النفط م  اإلقليم.ا
وأكد بارزاني مال  مؤتمر صحافي أمس، االطتمرار في رجرا  االطتفتا  على االنفصا ، مشددا  

اإلقليم طيتفاو  بعد رجرا  "، وتاب  أن "فقد األمل بالعودة رلى تجربة فاشلة م  العراج"على أن  
برداد لمدة عام أو عامين، ما يشمل االتفاج على الحدود االطتفتا  على رجرا ات فد االرتباط م  

، مشيدا  بمطتو  "صداما  مطلحا  م  الجيش العراقي". وأضاش أن  ال يتوق  "والنفط والراز والمياه
 ."البيشمركة طتداف  عن نفط ا رذا تعرضت ألي اعتدا "التعاون مع ، لكن  زاد أن 

أيلو  )اليوم  26طننتظر "ية ومن الت ديد بمعاقبة اإلقليم وقا : وقلل من تلثير المواق  الدولية واإلقليم
مواق  الدو  المعارضة غير ن اسية "، مؤكدا  أن "التالي لالطتفتا ( لنعرش من طيكون أشد عدا   لنا

 ."والمجتم  الدولي طيقبل باألمر الواق 
نؤكد ". وقا : "وطو  اإلدارة الفطاد"ووج  العبادي منابا  رلى الشعب الكردي ات م في  طياطيي م بر 

اليوم أننا لن نتملى عن مواننينا األكراد وقد رفضنا ونرف  الدولة الناسفية والدولة العنصرية، 
وطيبقى العراج لكل العراقيين ولن نطمح بلن يكون ملكا  ل ذا وذاد يتصرش في  كيفما يشا  من دون 

ي العزيز أن معظم مشكالت اإلقليم داملية ما يجب توضيح  لشعبنا الكرد". وزاد: "حطاب للعواقب
وليطت م  برداد، بالتالي فتن ا طتتفاقم م  دعوات االنفصا ، فالصعوبات االقتصادية والمالية في 

اطللوا المطؤولين في اإلقليم أين تذذب أموا  النفط ". وأضاش: "اإلقليم من نتاج الفطاد وطو  اإلدارة
برميل يوميا  أي ما يعاد  رب  النفط المنته في بقية العراج.  أل  900وذم اطتولوا على ما يقارب 

لماذا ال يدفعون رواتب الموظفين في اإلقليم، على رغم تمفيض ا رلى مطتويات ُدنيا م  أن م 
يحصلون على كميات نفط أعلى بكثير من نطبة الطكان مقارنة ببقية مدن العراج، ونحن ذنا في 

قتصادية الكبيرة وُكلفة الحرب الباذظة لم نمف  الرواتب ولم المركز وعلى رغم الصعوبات اال
لماذا ال تدمل واردات النفط في حطاب واضح معلن ينل  علي  المواننون كما ". وتطا  : "نوقف ا
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نفعل نحن ذنا في الحكومة المركزية، ولماذا ال يطمحون بالرقابة على األموا  العامة؟ ال يجوز أن 
لألشماص واألحزاب وأن ُتدف  الرواتب وال بات لألنصار وُيترد بقية  تكون ذذه األموا  ملكا  

 ."المواننين
في األثنا ، بدأت ريران رد فعل ا على االطتفتا  معلنة غل  مجال ا الجوي أمام الناسرات من رقليم 

لي ، ونفذت قوات ا مناورة قرب حدود اإلقليم، وأعلن حزب نالباني أن  ني القص  اإليرا"كردطتان وا 
 ."ركز على قر  تابعة لناحيتي بالياكايتي وحاجي عمران الحدوديتين

وم  ورود أنبا  عن رعالن المنوط الجوية التركية وق  رحالت ا رلى اإلقليم طرت معلومات مطا  
. وُنظمت في رطننبو  تظاذرات ضد االطتفتا  "أكثر تشددا  "أمس أن أنقرة طتتمذ رجرا ات أمر  

 حرد لوقف .تدعو الجيش رلى الت
حو  شكل الدولة الكردية المرتقبة،  "اتفاج مبادئ"من ج ة أمر ، أعلنت اللجنة العليا لالطتفتا  

 ."طتكون فيديرالية تحفظ حقوج الطكان من كل المكونات"مؤكدة أن ا 
 25/9/2017، الحياة، لندن
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، أنلقت مصر تعويم طعر صرش الجني  2016لث من تشرين الثاني )نوفمبر( في الثا: عدنان كريمة
بليون دوالر، في انار  12بنا  لنصحية صندوج النقد الدولي، وكشرط من شرون  لمنح ا قرضا  بر

؟ وماذي نتاسج ا أذداف اش را ، في تحقي   11. ف ل نجحت ذذه المنوة بعد رصالحاتطلطلة 
 الطلبية واإليجابية؟

أذم الطلبيات المباشرة يكمن في تفاقم التضمم وارتفاع كلفة المعيشة، رذ رن المصريين  أند في ش ال
التضمم فقد  أمامطروا تقريبا  نص  قوت م الشراسية نتيجة تدذور طعر الجني  بمعد  النص  تقريبا . 

ج الذين وصفوه فقط قبل التعويم، ما أحدث قلقا  لد  مبرا  الصندو  13في المسة، مقارنة بر 35بلغ 
ذيكلة الفسات  أعادفي المسة، األمر الذي  10اقل من  رلىبلن  منير جدا ، منالبين بضرورة مفض  
في  30مليونا  وتعاني من نطبة فقر مرتفعة تتجاوز الر 92االجتماعية في دولة يزيد عدد طكان ا على 

مط الفقر الذي حدده البند جني ا ، يدمل تحت  34من يقل دمل  اليومي عن  أنالمسة، م  العلم 
جني  )ما  1200الحد األدنى لألجور فقد حددت  الحكومة بر  أمادوالر لليوم الواحد.  1.9الدولي عند 

ماصة، فيما  أودوالرا ( ش ريا ، لكن  غير منب  في كل المؤططات، طوا  كانت حكومية  67يعاد  
 ن طوج العمل المصرية.جني  ش ريا ، في قناع كبير م 500 رلىيصل بع  الرواتب 
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التعويم، وأذم نتاسج ا يكمن في الثقة المحلية واإلقليمية والدولية التي  ريجابياتفي المقابل، تبرز 
بليون دوالر في فترة ثمانية أش ر. وحققت  60من  أكثرحصدت ا مصر واطتناعت بفضل ا جم  

 7.8دوالرية في تاريم ا بلرت  البنود المصرية في تموز)يوليو( الماضي وحده، اعلى معد  تدفقات
بليون دوالر، ما أكد قدرة القناع المصرفي على تلبية نلبات الزباسن كافة، وترنية حاجات الدولة 
من النقد األجنبي، وطداد االلتزامات المتوجبة على بع  المديونيات، وكذلد تمويل التجارة 

ي لد  البند المركزي الذي طجل رقما  المارجية، فضال  عن المطاذمة برف  مطتو  االحتياط النقد
كان علي  عام  ( الماضي، متجاوزا  ماأغطنسبليون دوالر بن اية آب ) 143بليونا  و 36قياطيا  بلغ 

 بليون دوالر. 36)قبل الثورة( والبالغ  2011
 المطؤولون ذللوا ل ذه النتيجة، ووصفوذا بلن ا تعكس النجاح الكبير لمنة الحكومة في تعويم طعر

قوة االحتياط النقدي ذي اذم  أنصرش الجني ، والقضا  على المضاربة في الطوج الطودا . وبما 
ضمانة لمن  تدذور طعر الصرش، فتن ارتفاع أرقام ذذا االحتياط، تطاذم في رف  قيمة العملة 

، وأن يش د النص  2018بليون دوالر منل   50 رلىيصل  أنالمصرية. ومن ذنا يتوق  مبرا  
جني ا ، م  تراج  كبير في معدالت  14 رلىني من  انمفاضا  ملحوظا  في طعر الدوالر، ليصل الثا

 في المسة. 17نحو  رلى أيالنص ،  رلىالتضمم 
الرسيس عبدالفتاح الطيطي كان األكثر تفاؤال ، عندما أعلن صراحة في  أنوالفت في ذذا المجا  

 رلىان  لن يرضى طو  بلن يقفز االحتياط النقدي  اإلطكندرية،مؤتمر الشباب الذي عقد أميرا  في 
 بليون دوالر. 350
المتفاسلين يراذنون على اطتمرار تدفقات الدوالر، عن نري  مزيد من القرو  من  أنشد في  ال

مؤططات التمويل الدولية، وجذب االطتثمارات األجنبية في الديون المصرية، مطتفيدين من الفارج 
 أنفي المسة، حتى  18تجاوز  الذي، وارتفاع طعر الفاسدة "المنمف "جني  الكبير في طعر صرش ال

المقيمين في مصر، أقدموا في األش ر األميرة على بي   أوحاسزي العملة األميركية من المصريين 
 احتيان  النقدي. رلىبع  مدمرات م التي اشتراذا البند المركزي وأضاف ا 

اد بالنتاسررره اإليجابية الترري حقق ا برنامه اإلصالح االقتصادي صنررردوج النقد الدولرررري الذي أش
قيمة الشريحتين  رلىبليون دوالر، تضاش  12المصري، يطتعد لدف  الشريحة الثالثة من قر  الر
تطلمت ا مصر بين تشرين الثاني)نوفمبر(  أناألولى والثانية والبالرة أربعة باليين دوالر، طب  

)يونيو( الماضي، وكذلد يطتعد البند الدولي لدف  بليون دوالر من أصل  ، ون اية حزيران2016
قر   أصلمليون دوالر من  500 "بند التنمية اإلفريقي"قر  التزم ب  للحكومة المصرية. وطيدف  

 تع د ب .
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ذلد، ذناد ديون مترتبة على مصر عن نري  رصدار طندات دولية، وباعت في كانون  رلى رضافة
ر( الماضي طندات دولية بلربعة باليين دوالر على ثالث شراسح، وفي أيار )مايو( بثالثة الثاني )يناي

باليين دوالر، فيكون المجموع طبعة باليين دوالر مال  ش رين. وتطتعد حاليا  لبي  طندات باليورو 
ن ثالثة بقيمة تراوح بين بليون وبليوني يورو قبل ن اية الطنة، وتطت دش وزارة الما  نرح طندات بي

ذا كان الَدين المارجي لمصر زاد من 2018وأربعة باليين دوالر مال  الرب  األو   بليون  53.4. وا 
يتضاع  حجم ، م   أنبليون بعد طنة، فمن النبيعي  73.9 رلى، 2016دوالر في آذار)مارس( 

صدار الطندات الدولية.  اطتمرار مطيرة القرو  وا 
لَدين الحكومي ذو من ضمن أبرز أذداش برنامه اإلصالح الذي الطينرة على ارتفاع ا أنوعلى رغم 

بليون  200أكثر مرررن  رلىاتفقت علي  مصر م  صنررردوج النقرررد، فتن حكومة القاذرة تتوق  ارتفاع  
جذب االطتثمار في الديون المحلية  أذمية. ولكن مرررر  أمررررذ 2018 - 2017دوالر في الطنة المالية 

على موازنة الدولة التي تطتنزش الفواسد نحو  رضافيةيرتب أعبا   أنفتن ذلد من شلن  في االعتبار، 
لالطتثمارات،  11في المسة لألجور، و 20في المسة لطياطة الدعم، و 28في المسة من ا، في مقابل  32
 في المسة لنفقات أمر . 5لشرا  الطل  والمدمات، و 4و

أبقت تصنيف ا  رذمميبا ،  "موديز"ة واإليجابية، جا  تقرير وكالة في ضرررو  كل ذررررذه التنورات الطلبي
ذذا التصني  ناب  من رؤيت ا  أن، مؤكدة "مطتقرة"م  اإلبقررررا  على نظرة مطتقبلية  "3B"لمصر عند 

بلن  يتال م م  وض  األمنار االستمانية لمصر، ومن أن األمنار الصعودية والنزولية على 
 ."متوازنة"التصني  

 25/9/2017، الحياة، لندن
 

 كيف يواجه الفلسطينيون فشل حل الدولتين؟ .47
 د. فايز أبو شمالة
منالبة الدكتور صاسب عريقات بالحقوج المتطاوية للمطلمين والمطيحيين والي ود بديال  عن حل 

ذذا ما عاما  من المفاوضات الفلطنينية اإلطراسيلية، و  24الدولتين يمثل اعترافا  ضمنيا  بفشل تجربة 
اعترش ب  الطيد محمود عباس عالنية في مناب  األمير في األمم المتحدة، حين قا : تدمير ميار 

 البحر بحقوج متطاوية!! رلىالدولتين طيضعنا أمام ميار الدولة الواحدة من الن ر 
لقدرة ميار الدولة الواحدة ال ترضى عن  رطراسيل التي عملت على تدمير ميار الدولتين، وإلطراسيل ا

والنفوذ والتفوي  لعدم نرح ميار الدولة الواحدة بشكل أكثر نجاعة من تدميرذا الفعلي  واإلمكانية
لميار الدولتين، ولد  رطراسيل عشرات الميارات لتجاوز ذذا النرح، وقد أعدت نفط ا جيدا  لمواج ة 
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( لدولة رطراسيل، ذذا الميار، ولدي ا عشرات المقترحات؛ من ضمن ا؛ اإلعالن عن ضم منان  )ج
 وترد منان  )أ( تلتح  رداريا  باألردن، وقد م دت األر  لذلد.

الشعب الفلطنيني يق  اليوم أمام واق  جديد، وحقاس  قاسمة على األر ، تفر  علي  دعوة 
المجلس الونني الفلطنيني لالنعقاد فورا ، ال ب دش اعتماد البيان الطياطي الذي عرض  الرسيس في 

نما ب دش  عريقات، وكماتحدة، كما ينالب الدكتور صاسب الم األمم ينالب الطيد جبريل الرجوب، وا 
يرفل  اإلقليمية، والاتماذ القرار الونني الذي يتجاوز الواق  الفلطنيني الممزج، ويراعي المتريرات 

 عن أماني وتنلعات الشعب الفلطنيني، وذذا يطتوجب شرنين:
عاما  من  24ة الفلطنينية مشكورة بفشل حل الدولتين بعد تجربة الشرط األو : كما اعترفت القياد

المفاوضات العبثية، على القيادة الفلطنينية االعتراش العلني بفشل التجربة التفاوضية ذات ا، بما ل ا 
 وما علي ا من آثام وأضرار وآثار مريرة؛ لما تز  عالقة في حل  القضية الفلطنينية.

كرة االنتمابات التشريعية والرساطية في الضفة الرربية وقناع غزة كميار الشرط الثاني: عدم نرح ف
نما نرح فكرة انتمابات المجلس الونني  فلطنيني يحدد شكل القيادة المناطبة للمرحلة القادمة، وا 
حيث أمكن، والتواف  على بقية األعضا  حين تتعذر االنتمابات، وذلد ألن القضية الفلطنينية ال 

ة والضفة وحدذم، بل ذي قضية ماليين الالجسين والنازحين في المنافي، وعلي  فتن تمص طكان غز 
المنلوب ذو ترتيب البيت الفلطنيني من مال  رعادة الروح رلى منظمة التحرير الفلطنينية، 

 ومجلط ا الونني، ذلد الجطم الناظم للشعب الفلطنيني في الدامل والشتات.
يب المطار الطياطي ذي األقدر على تمثيل مصالح عموم الشعب رن قيادة منظمة التحرير بعد تصو 

، حين رفعت من فلطنيني الشتاتالفلطنيني، وذذا ما يريظ رطراسيل التي عمدت رلى التملص من 
 القضية على طكان غزة والضفة الرربية. وصالحيات ا، وقصرتشلن الطلنة الفلطنينية 

لدولتين في  دغدغة لألنماع اإلطراسيلية، ويؤكد على رن نرح فكرة الدولة الواحدة بديال  عن حل ا
قصر القضية الفلطنينية على فلطنيني الضفة الرربية وقناع غزة فقط، من ذنا يلتي دور كل القو  
الوننية الفلطنينية، وكل التنظيمات والكفا ات، وعموم الشعب الفلطنيني للتحرد ضد فكرة الدولة 

 تي اننلقت من أجل ا منظمة التحرير الفلطنينية.الواحدة، والعودة رلى األصو  ال
 24/9/2017، ، لندنرأي اليوم
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 "حماس" تنتظر خطوة عّباس بعد حّل لجنتها الدارّية .48
 عدنان أبو عامر

أيلو /طبتمبر حل  اللجنة اإلداري ة في قناع غز ة  17بصورة مفاجسة، أعلنت "حماس" فجر األحد في 
لت ا في آذار/مارس   إلدارة شؤون قناع غز ة.التي شك 

رعالن "حماس" جا  مال  تواجد قيادت ا الطياطي ة في مصر برساطة رطماعيل ذنية رسيس مكتب ا 
أيلو /طبتمبر  19-9الطياطي، وعدد من أعضا  المكتب الطياطي للحركة، وامتدت الزيارة بين يومي 

 ن على حدود غز ة وطينا .للتباحث م  الممابرات المصري ة حو  المصالحة، ومعبر رفح، واألم
أيلو /طبتمبر رلى أن  حل  اللجنة يلتي اطتجابة للج ود  17وأشارت "حماس" ببيان صحافي  في 

ن ا  االنقطام، وأن  ا أبدت اطتعدادذا للحوار م  "فتح"  المصري ة الحريصة على تحقي  المصالحة وا 
حكومة الوفاج للقدوم رلى قناع  حو  آلي ات تنفيذ المصالحة وتشكيل حكومة وحدة ونني ة، ودعت

 غز ة للقيام بواجبات ا فورا .
وقا  مطؤو  العالقات العربي ة في "حماس" أطامة حمدان لر"المونيتور": "رن  أذمي ة حل  اللجنة اإلداري ة 

نقاط، أن  ا جا ت من حماس مباشرة، وأتت في طياج ونني  عام يتعل   بمصالح الشعب  3تكمن في 
 ، وحصلت في أجوا  طياطي ة أفضل بين حماس ومصر. رن  حل  اللجنة ذو جز  من الفلطنيني 

مت ا حماس رلى المصري ين إلتمام المصالحة. واليوم، منلوب من الرسيس محمود عب اس  مبادرة قد 
ذا تنك ر ل ا ورف  المضي بالمصالحة، فطيكون الماطر األو    التجاوب م  منوة حماس، وا 

 بتنجاز المصالحة". واألكبر، لكن ي متفاسل
أضاش لر"المونيتور": "رن  الكرة اآلن في ملعب عب اس، ومنلوب من  أن يثبت حرص  على مصالح 
لزام حكومة التواف  القيام بواجبات ا، والتراج  عن المنوات العقابي ة التي  شعبنا، مصوصا  في غز ة، وا 

نتمابات عام ة، وتفعيل بنا  منظ مة أضر ت بالفلطنيني ين، والشروع في تنفيذ اتفاج المصالحة با
 التحرير الفلطنينية".

أيلو /طبتمبر  17فور حل  "حماس" لجنت ا اإلداري ة، مرجت ردود الفعل عن مطسولين فلطنينيين في 
بة بالقرار، ولقد عب ر رسيس الطلنة الفلطنيني ة محمود عب اس عن ارتياح  لحل  اللجنة، وتمكين  المرح 

 مارطة صالحي ات ا في غز ة.حكومة الوفاج من م
كما اعتبر المتحد ث باطم حكومة الوفاج يوط  المحمود أن  حل  "حماس" للجنة منوة باالت جاه 
الصحيح. وثم ن عضو المجلس التشريعي  القيادي  المفصو  من "فتح" محم د دحالن حل  "حماس" 

 ي بالمصالحة.للجنة ألن  ا أزاحت الذراس  التي وضع ا محمود عب اس شرنا  للمض



 
 
 
 

 

 35 ص             4413 العدد:             9/25/2017 ثنينال  التاريخ: 

                                    

وكذلد، أصدرت بقي ة الفصاسل الفلطنيني ة مواق  ترحيبي ة بمنوة "حماس" كالجب تين الشعبي ة 
.  والديمقراني ة لتحرير فلطنين وحركة الج اد اإلطالمي 

أيلو /طبتمبر بعب اس، وأك دا  18وأجر  رسيس المكتب الطياطي  لر"حماس" رطماعيل ذني ة اتصاال  ليلة 
التفاذمات التي تم  االت فاج علي ا في القاذرة مال  األيام األميرة، التي شملت حل  ضرورة تنفيذ

 حماس للجنة اإلدارية.
من ج ت ، قا  عضو المجلس الثوري  لر"فتح" ورسيس لجنة الشؤون الطياطي ة في المجلس التشريعي  

ة م م ، لكن   ال يزيل ألراما  تنتظرنا عبد هللا عبد هللا لر"المونيتور": "رن  قرار حماس حل  اللجنة اإلداري  
إلتمام المصالحة، أذم  ا، كيفي ة اطتالم حكومة الوفاج م ام ا في القناع، ألن   يعني تنح ي حماس 

طنوات على طينرت ا علي ا، بجانب  10جانبا  عن حكم غز ة، وذي مطللة ليطت ط لة علي ا بعد 
يجاد آلي ات حو  مشكلة الطالح في القناع، الذي يجب ضبن  بتفا ذم الجانبين، فتح وحماس، وا 

 مطتقبل موظ في القناع، بما يمدم الصالح العام، من دون ظلم أحد".
 18ونالب عضو اللجنة المركزي ة لر"فتح" ووزير األشرا  العامة الفلطنيني  الطاب  محم د رشتي ة في 

مصالحة، ألن  الفرصة مؤاتية وبقو ة أيلو /طبتمبر حكومة الوفاج بالتوج   رلى غز ة فورا  إلتمام ال
ة طتعمل على تشويش المصالحة، من دون أن يذكر من  لنجاح ا ذذه المر ة، رغم أن  ج ات عد 

 يقصد بالضبط.
أيلو /طبتمبر اطتعدادذا لتطل م مطؤولي ات ا في غز ة، وأن  لدي ا المنط  19وأك دت حكومة التواف  في 

على صعيد تطلم كافة مناحي الحياة برزة، وبما يمكن ا من القيام الجاذزة والمنوات العملي ة لذلد، 
بواجبات ا تجاه طكان القناع، والتمفي  من معانات م، دون أن تقدم الحكومة شرحا تفصيليا عن ذذه 

 المنط والمنوات.
الترحيب بمنوة "حماس" حل  اللجنة اإلداري ة لم يقتصر على الفلطنيني ين، بل وصل أيضا  من 

أيلو /طبتمبر أن  قرار "حماس" م م   18رقليمي ة ودولي ة، رذ أعلنت وزارة المارجي ة التركي ة في  أنراش
 لتحقي  المصالحة وطيطاذم في شكل ريجابي  بتحقي  اطتقرار المننقة.

 17كما أثنى المنط   الماص لألمم المت حدة لعملي ة الطالم في الشرج األوطط نيكوالي مالدينوش في 
دا  على أذمي ة معالجة الوض  اإلنطاني  المنير في غز ة.أيلو /طب  تمبر على قرار "حماس"، مشد 

وقد أعلن عضو المكتب الطياطي  لر"حماس" موطى أبو مرزوج، وذو المشارد في مباحثات القاذرة، 
أيلو /طبتمبر، أن  مطؤولين غربي ين، لم يذكر أطما ذم، أبلروا "حماس" أميرا  برف  الفيتو  17بر

 األميركي  واإلطراسيلي عن رتمام المصالحة.
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مطارات في  -من ج ت ، قا  رسيس المركز الفلطنيني  ألبحاث الطياطات والدراطات االطتراتيجي ة 
ر، لكن   م م ، وفي حاجة  رام هللا ذاني المصري  لر"المونيتور": "رن  حل  حماس للجنت ا اإلداري ة متلم 

ا  رجرا ات  العقابي ة ضد  غز ة، والشروع في حوار ونني  بزمن رلى منوة مقابلة من عب اس بتلر
قصير، وأمذ الدروس من فشل الج ود الطابقة للمصالحة، وطيكون المبر طي سا  رن مانلت فتح في 
ذلد، األمر الذي طيقابل بتعنيل من حماس التي تريد أن تعرش على ماذا طتحصل مقابل التمل ي 

 القناع. ولذلد، فتن  النري  أمام الوحدة الونني ة ليطت طالكة". عن طينرت ا االنفرادي ة على
رغم الترحيب بحل  حماس للجنت ا اإلداري ة، لكن  المماوش الفلطنيني ة قاسمة لد  االقتراب من 

ألفا  الذين عي نت م "حماس" بعد  40تفاصيل اتفاج المصالحة، ومن أذم  ا مطتقبل موظ في غز ة الر
 .2007في أواطط عام  طينرت ا على غز ة

ولقد أك د نقيب الموظ فين في غزة يعقوب الرندور لر"المونيتور" أن  "أي  مصالحة ال توف ر حالًّ لمشكلة 
الموظ فين لن تنجح. ولذلد، يجب على الطلنة الفلطنيني ة تطوية أوضاع م المالي ة واالعتراش 

ة، وننالب بدمه موظ في غز ة في الج از باطتحقاقات م الوظيفي ة، ألن  ذلد بو ابة نجاح المصالح
وبعده. وذنا، تتحم ل حكومة  2007الحكومي  الفلطنيني  وتوحيد الكادر الوظيفي  للموظ فين قبل عام 
 الوفاج مطؤولي ات ا بصرش الرواتب لجمي  موظ في غز ة والضف ة".

اقات المصالحة الطابقة منذ عام وأميرا ، رغم أذمي ة منوة "حماس" بحل  لجنت ا اإلداري ة، لكن  فشل اتف
، يجعل الفلطنيني ون متوج طين قلقا  من عودة "فتح" و"حماس" رلى المرب   األو  . ولذلد، فتن  2006

اطتبشار الفلطنيني ين ميرا  بمنوة "حماس" اإليجابي ة، ال يعني أن  م باتوا قاب قوطين أو أدنى من 
ة، م  أن  قرار "حماس" ينزع ال ه ب ا عب اس للتضيي  على غز ة.مصالحة جاد   ذراس  التي تحج 

 24/9/2017المونيتور، 
 

 اتفاق المصالحة وسالح المقاومة .49
 د. صالح النعامي
يحمل اللقا  العلني بين الرسيس المصري عبد الفتاح الطيطي ورسيس الوزرا  الص يوني بنيامين 

طبوع الماضي دالالت عميقة، نتنياذو على ذامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة األ
 تتعد  مجا  العالقات الثناسية بين تل أبيب ونظام الحكم الحالي في القاذرة. 

ويطتدعي نمط العالقة الشمصية بين الطيطي ونتنياذو االذتمام بشكل ماص، حيث رن  يتجاوز 
ن كانت و  طاسل اإلعالم بكثير ناب  العالقة الذي يمكن أن ينشل حتى بين أكثر الدو  تقاربا. وا 

اإلطراسيلية قد كشفت حتى اآلن عن حدوث اجتماعين طريين بين نتنياذو والطيطي، فتن التقدير 
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الطاسد لد  المعلقين الص اينة يتحدث عن رجرا  المزيد من اللقا ات التي لم يكش  النقاب عن ا 
 بعد.

تنياذو على رجرا  ويتحدث المعلقان الص يونيان بن كاطبيت وأمير تيفون عن حرص الطيطي ون
 اتصاالت ذاتفية مرة كل أطبوع تقريبا. 

وقد كان من الالفت أن الطيطي مرج عن نوره مال  اللقا  من أجل التدليل على مد  انطجام  
ليس م  نتنياذو فحطب، بل أيضا م  أعضا  وفده. لدرجة أن  تباد  النكات بالعربية م  الجنرا  

 مي لنتنياذو، وذو الذي تم تعيين  قبل ش رين فقط. مسير بن شابات، مطتشار األمن القو 
وقد كان بن شابات يشرل قبل ذلد منصب قاسد لوا  الجنوب في ج از الممابرات الداملية 

. ومن مال  موقع  ذذا، فقد كان بن شابات المطؤو  عن تصميم الحروب الثالث األميرة "الشاباد"
 طاكني ا. رؤوسعلى  على قناع غزة، وذو صاحب نظرية تدمير المناز 

ومن الواضح أن اللقا  يدلل على أن الطيطي يدف  لألمريكيين بالعملة اإلطراسيلية، حيث رن ذذا 
اللقا  جا  بعد قرار اإلدارة األمريكية تجميد بع  المطاعدات للنظام في القاذرة. وقد أراد الطيطي 

رنوا من أجل تجميد المطاعدات من مال  ذذا اللقا  محاولة اطترضا  أعضا  الكونررس الذين ض
 للقاذرة بطبب طجل نظام ا الطيئ في مجا  حقوج اإلنطان.

فالطيطي يريد من مال  ذذا اللقا  ريصا  رطالة لحلفا  رطراسيل في الكونررس أن اطتقرار نظام  
إلطراسيل. وذي الرطالة التي عبر عن ا الطيطي في لقاس   االطتراتيجيةيمدم في األطاس المصلحة 

 م  قادة المنظمات الي ودية األمريكية قبيل لقاس  م  نتنياذو.
رن حرص الطيطي على رمراج العالقة الشمصية م  نتنياذو من الطر رلى العلن في ذذا الوقت 
تحديدا يشي بناب  التحوالت على مواق  أنظمة الحكم العربية، وال طيما أن ا جا ت بعيد تباذي 

 العالقة م  الحكام العرب. نتنياذو بتنور غير مطبوج على 
التي تربط نظام الطيطي ونظم الحكم العربية القريبة من   االطتراتيجيةرن ناب  التحال  والشراكة 

بتطراسيل يفر  على الفلطنينيين وحركة حماس تحديدا تومي الحذر والحينة من مرامي دور ذذه 
 األنراش في ج ود المصالحة الفلطنينية.

المصالحة، رال أن  يتوجب في الوقت ذات   إلنجاحيتوجب بذ  كل الج ود ال ادفة فعلى الرغم من أن  
التلكد أال يفضي رلى تمكين الكيان الص يوني من تحقي  مارنة مصالح  في القناع من مال  

في تل أبيب قد أشارت رلى عدد من  االطتراتيجيالتوانؤ العربي، وال طيما أن محافل التقدير 
 تحطن من فرص دف  حماس للتملص من طالح ا. االشترانات التي 
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فقد أوصت دراطة صادرة عن مركز أبحاث األمن القومي اإلطراسيلي بلن تتولى دولة اإلمارات 
 العربية تحديد م مة تمويل مشاري  رعادة اإلعمار، مقابل التزام حماس بالتملي عن طالح ا.

ة رطراسيل على تحقي  مارنة مصالح ا في من الواضح أن اطتنفار بع  نظم الحكم العربية لمطاعد
قناع غزة وضمن ذلد المس بطالح المقاومة يوجب على الفلطنينيين جميعا التحرد إلحبان  من 
مال  تجنيب اتفاج المصالحة أية اشترانات تطاعد تل أبيب واألنراش العربية التي تطير في ركاب ا 

مصالحة تلمين طالح المقاومة وأال يكون على تحقي  أذداف ا. لذا يتوجب أن يضمن كل اتفاج 
 مجاال للمطاومة في الوقت الذي تعربد رطراسيل.
 احذروا أداة نتنياذو العربية إلحباط المصالحة.

 25/9/2017، السبيل، عّمان
 

 السيسي.. سباق الزمن والتطبيع .51
 منى عبد الفتاح

، يطود ترق ٌب قبل أن تنت ي الفترة الرساطية لحكم الرسيس المصري، عبد الفتاح  الطيطي، بعد أش ر 
مشوٌب بالحذر من أن  مجلس الرساطة يم  د لتمديد الفترة الرساطية بدال  من رجرا  انتمابات. ول ذا 
ازدادت وتيرة تحركات الطيطي، ومحاوالت  لفت األنظار بمواقف  وتطجيالت ، ولم تطعف  الحكمة يوما  

ر المش د الطياطي مارجيا .  في التفري  ما بين الدعاية الشمصية دامليا    والرغبة في تصد 
أحدث ذذه المواق  نصح  الشعب الفلطنيني أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، أميرا، بقبو  
التعايش م  اإلطراسيليين، مطتش دا  بتجربة مصر في الطالم، ثم في ذوجة حماط ، عمل على رلرا  

مة الموانن اإلطراسيلي جنبا  رلى جنب م  أمن وطالمة الموانن الفلطنيني فجلة بقول  "أمن وطال
 الموانن اإلطراسيلي".

أما ما طب  ذذا الحدث من لقا  بين الطيطي ورسيس الوزرا  اإلطراسيلي، بنيامين نتنياذو، في 
نيويورد، فلم يكن بحاجة لترويج  ووصف  بالعلنية، ألن   في علم الكافة ردراٌد ال تشوب  ذر ة شد في 

ت العالقة بين ما منذ بدايات ا. فالطيطي منذ كان وزيرا  للدفاع في ع د الرسيس المنتمب، محمد مطارا
مرطي، كان يحرص على الحفاظ على عالقات  طلمية م  رطراسيل، وأظ ر موق  المؤططة األمنية 

مية العطكرية انقطاما  على الحكومة بتصني  البدو الج اديين في طينا ، وحركة المقاومة اإلطال
دين لألمن القومي المصري. ولما لم تتمك ن المؤططة العطكرية من ترجمة ذذه المواق   )حماس( م د 
وغيرذا رلى منط طياطية، عملت على رناحة الرسيس محمد مرطي الذي كان عقبة في وج  ذذه 

لعطكري في التصنيفات. وعلى الرغم من التكتم على تفاصيل كثيرة، رال  أن  تلييد رطراسيل االنقالب ا
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، كان ملفتا  لالنتباه، مصوصا أن   جا  بعد فتور  ش دت  العالقة بين رطراسيل 2013يوليو/ تموز  3
 ومصر مال  فترة الرسيس مرطي.

ولم يظل في ني الكتمان أيضا  لقا  نتنياذو بالطيطي في القاذرة، والذي تم في ُجنح الدجى واطتمر 
وز الماضي، فقد كشفت عن الزيارة صحيفة ذآرتس حتى طاعات الفجر األولى في يونيو/ تم

اإلطراسيلية، وأوضحت أن  ا جا ت في رنار التم يد لمناقشة منة لمبادرة طالم ماصة بالمننقة، 
 تتضمن االعتراش بتطراسيل دولة ي ودية، واطتسناش المفاوضات م  الفلطنينيين. 

توج  العلني م  رطراسيل ذو عالقة ذروبية من باد  الطيطي رطراسيل تلييدا  بتلييد، وما ُيطمى اآلن ال
األزمات التي صنع ا حكم  في مصر، وأكبر ذذه األزمات االقتصادية المانقة يتمثل في اطتشرا  
الفقر وتضاع  المشكالت المعيشية وارتفاع معدالت البنالة. وبطبب طياطات  االقتصادية، تحولت 

 قات ا الدولية.مصر في ع ده رلى دولة  تطتجدي اإلعانات بعال
أما أزمة المصومة م  المعارضة، بشقي ا اإلطالمي والعلماني، وما تحمل  من مواق  وأيديولوجيات 
واضحة، فيقابل ا افتقار مؤيدي الطيطي ألي مواق  فكرية، مما طاذم في رعادة تطوي  العالقات 

 ذو اإلطالميون.المصرية اإلطراسيلية، باعتبارذا ضرورة  بعد صناعة عدو رقليمي مشترد 
ذناد أيضا  األزمة اإلقليمية، مكافحة اإلرذاب، وقد فر  تزايد وتيرة العن  في شب  جزيرة طينا  
طراسيل. ولم تقتصر العالقات بين ما على الجانب األمني  المشاركة األمنية بين مصر وا 

، حيث  زار وزير المارجية واالطتمباراتي، فقد طعى النموح الدبلوماطي المصري رلى لعب دور  مواز 
 المصري، طامح شكري، رطراسيل، والتقى نتنياذو في القدس المحتلة.

دات تناقص حصة مصر من مياه النيل، مقرو ة  م   كما تبرز أزمة طد الن ضة في رثيوبيا، وم د 
زيارة نتنياذو دو  حو  النيل، مصوصا المعارضة من ا لمنالبات مصر بحصة في مياه النيل، 

رواندا وتنامي الدور اإلطراسيلي، ما اطتدعى تنمين الرأي العام بلن  مصر ما زالت تحافظ كتثيوبيا و 
 على مكانت ا األفريقية، وأن  ا تعمل وف  وطانة رطراسيلية لحل أزمة مصر في مياه النيل.

وفي ضو  ذذه االعتبارات المتنافطة، لم تترد األزمات للطيطي أي دعم  داملي، فاتج  رلى المارج 
الفلطنينية". يود الطيطي المحافظة على عالقت  م   –لقريب، وذو "مفاوضات الطالم اإلطراسيلية ا

رطراسيل لتعزيز طلنت  العطكرية في مصر، وتعزيز نفوذ مصر في مننقة الشرج األوطط، مصوصا 
 بعد أن بدأ الررب يمتبر حرص  على الطلنة، بعد انت ا  فترت  الرساطية.

وي  اإلطراسيليين عن "الطالم البارد" الذي وصفوا ب  معاذدة الطالم التي تم يطعى الطيطي رلى تع
طراسيل في  ، والتي نصت على أن تكون طينا  مننقة منزوعة الطالح. 1979توقيع ا بين مصر وا 

وعلى الرغم من أن  نظام حطني مبارد كان أوث  حلي  إلطراسيل في الحرب ضد حركة حماس في 
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حاولة ريران فر  ذيمنت ا اإلقليمية، رال  أن  عدم فعالية مبارد وطينا في غزة، وفي الحد  من م
عملية الطالم بين رطراسيل والفلطنينيين لم تكن مقلقة إلطراسيل، التي اعتادت التعامل م  النظم 
المطتبدة في المننقة. ووفقا  لذلد، تطتب  رطراسيل األحداث على أطاس توق   أطوأ الطيناريوذات 

ة، محر ك ا الرسيطي ذو الموش الشديد من قيام الديمقرانية، وما يمكن أن تحمل  من اطتجابة المحتمل
 لصوت الشعب.

 ، أمال  من  في أن تكون أكثر2016مايو/ أيار  فييد عى الطيطي قيادة مبادرة الطالم التي أنلق ا 
اسيليين ملموذا  بشعار "حرارة" من طابقات ا، حيث تمن ى مالل ا األمل للفلطنينيين واألمن لإلطر 

نتنياذو "لن يكون ذناد طالم رذا لم نضمن األمن". وم  أن  مصير ذذه التحركات الفشل نطبة 
لمعيقات عديدة، تمن  النرفين الفلطنيني واإلطراسيلي من التواف  على صيرة  تطوية طلمية، رال  أن  

ت طالم دولية لحل المشكلة الطيطي ينم  في أن يبدو منافطا ألنراش  قامت من قبل بمبادرا
الفلطنينية. ولن يضير الطيطي من ذلد شي ، فقد ُوص  ميكافيللي من قبل بلن  الصالحين 

 ، واألشرار على أن   أكثر من م شرا .ممنئينظرون رلي  على أن  
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 غيورا آيالند
يوم الجمعة الماضي، حطب مصادر أجنبية، ذاجمت رطراسيل مرة أمر  ذدفا عطكريا في منار 
دمش . يبدو أن  نشلت عادة من ال جمات اإلطراسيلية في طورية، لم تعد تثير أحدا. وظاذرا لم يعد 

اسيلي؟ حتى الطوريين، ريران وحزب هللا، يتلثرون جدا ب ا. ف ل ذذا تطليم من م بنجاح اإلحباط اإلطر 
ذل ال يردون ألن الردع اإلطراسيلي ال يزا  ناجعا جدا؟ ذل الضرط الروطي يمنع م من العمل؟ 

 بدأت أمشى أن يكون التفطير ذو آمر.
أعداؤنا مطتعدون ألن يضحوا بين الحين واآلمر بوطاسل أو أذداش تنجح رطراسيل ظاذرا في تدميرذا، 

الح المتنور من ريران عبر طورية رلى لبنان. ال يدور ولكن م بالتوازي وجدوا طبال أمر  لنقل الط
الحديث عن أمر معقد على نحو ماص، بطبب المزايا الثالث التالية: األولى، الحدود الطورية ر 

كم، حيث أن معظم المننقة جبلية ومشجرة؛ الثانية، في كل يوم تمر مسات  300اللبنانية ذي بنو  
الثة، بين ن ران وبيروت ال توجد أية ج ة معنية أو قادرة على الشاحنات من طورية رلى لبنان؛ الث

 من  مثل ذذا النشاط.
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اإلطراسيلية المزعومة، فتن بنا  قوة  اإلحباطفي ضو  ذلد ال مفر من االطتنتاج بلن  برغم عمليات 
 حزب هللا طيطتمر بال عراقيل تقريبا. وحطب التقارير، يتركز النشاط اإلطراسيلي في محاولة من 

صحيح. الفارج  "تفضيل أذداش". ذذا بال شد رنتاج احزب هللا من الحصو  على صواريخ دقيقة أو 
الضرر لطالح دقي  مقارنة بطالح عادي ذو فارج ذاسل. فتطراسيل ذي دولة صريرة م   رمكانيةبين 

توليد عدد صرير من المواق  الحيوية وم  وفرة متدنية. فتذا ما أصيبت في الحرب المقبلة محنات 
الناقة، منارات، موانئ، محنات قنارات ومطتشفيات ر فالثمن الذي طتدفع  رطراسيل، رضافة رلى 

 مسات القتلى، طيكون تقريبا ال يناج.
اطتنتاجان ينبعان من ذذا التقدير لنبيعة الت ديد. األو ، صحيح مواصلة محاولة ضرب تطلح حزب 

من  ذلد على مد  الزمن موض  شد، فمن الم م هللا بطالح دقي ، ولكن لما كانت قدرتنا على 
حرب لبنان "التشديد على االطتنتاج الثاني: رذا ما فتحت نار من لبنان نحو رطراسيل وجررنا رلى 

. فحرب نويلة طتلح ، 2006يوما مثلما في  33، محظور أن نطمح ل ذه الحرب أن تطتمر "الثالثة
 لعطكرية والمدنية إلطراسيل.كما أطلفنا، ضررا ال يناج بالبنى التحتية ا

رن الطبيل الوحيد لضمان أن تكون الحرب المقبلة قصيرة، يفتر  منا الحرب ضد دولة لبنان، وليس 
فقط ضد حزب هللا. رطراسيل يمكن ا أن تدمر البنى التحتية للبنان وكذا جيش ا في غضون بضعة 

، وال طورية وال ريران، وبالنب  أيضا وال أيام. ولما كان أحد في العالم، ال اللبنانيين، وال حزب هللا
الطعودية، فرنطا، روطيا والواليات المتحدة ر يريد دمار لبنان، طينشل ضرط دولي ذاسل للوصو  رلى 

 وق  نار في غضون أطبوع أو أقل، وذذا بالضبط ما تحتاج  رطراسيل.
اج ة، وعلى رطراسيل منذ اليوم ال يكفي أن يتمذ قرار ب ذه الروح في الزمن الحقيقي، حين تنشب المو 

أن تنقل ذذه الرطالة ولطببين: أوال، ذكذا نحق  الرد وربما نمن  الحرب التالية، رذ أن أحدا في العالم 
ال يريد دمار لبنان. ثانيا، رذا ما اندلعت حرب م  ذلد من الم م أن تف م الدو  الرربية، والواليات 

امتارت ذذه االطتراتيجية النعدام البديل. ولشدة األط ، فتن  المتحدة على األقل، مطبقا بلن رطراسيل
الرطاسل التي ترفق ا رطراسيل معاكطة. فقبل نحو أطبوع، في متام المناورة الكبيرة في الشما  بث وزير 
الدفاع وقادة الجيش رطالة بلن رطراسيل يمكن ا أن ت زم حزب هللا. ذذا منل. حتى لو كانت رطراسيل 

، فتن  طيكون 2006حزب هللا، ولكن الحرب اطتمرت نحو ممطة أطابي  مثلما في  تطتني  ذزيمة
 صعبا علينا جميعا أن نتعايش م  الثمن ال اسل.

 24/9/2017يديعوت 
 25/9/2017، العربي، لندنالقدس 
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