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 39 :كاريكاتير
*** 

 
 واستشهاد المنفذ قرب القدسإطالق نار مقتل ثالثة جنود إسرائيليين بعملية  .1

قتل ثالثة من جنوود احتوتالل وأصويا رابور بجوروة خالورم خوالل م واجمت م مون قبول فح واليني م وح  
قوووورا الاوووود  المتتحووووةص وأفوووواده المصووووادر أن الم وووواجم ا تشوووو د ب وووود ا ووووت داف  موووون الاووووواه  بم وووود 

وأفاد مرا ول الجزيورم بوان ال محيوة تودثه عنود مودخل م وتوالنة رهوار جدارر المجواورم لاريوة  اإل رائيحية.
 بدو شمال غرا الاد . 

بيوه  ووريا المجواورمص وقود من عمره من قريوة  37ووفق الم حوماه األولية فإن الم اجم عامل في الو 
أشوو ر م د ووا يووان يخفيوو  فووي مالب وو  عنوودما أوقفوو  الجنووود لتفتيشوو  عحووق موودخل الم ووتوالنةص وأالحووق 

وذيووره شوورالة احتووتالل أن الجنوودي المصوواا جراتوو  خاليوورمص وناوول  لووق  النووار قبوول أن ياتحوو  الجنووود.
 م تشفق هادا ا في الاد  لتحاي ال الج.

ثوور ال محيووة دف ووه وقالووه مصووادر ر وومية   وورائيح ية  ن الم وواجم يووان بتوزتوو  تصووري  عموول ر وومي. واد
قووواه احتووتالل بت زيووزاه ع وويريةص وأغحاووه المنالاووةص لتبوودأا تمحووة تمشوويال وا وو ة  في ووا. وأشووار مرا وول 

 الجزيرم  لق أن أي ج ة فح الينية لم ت حن ب د م ؤوليت ا عن ال محية.
 26/9/2017نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 االنقسام... والحمد هللا يؤكد سعيه إلنهاء تجتمع في غزة األسبوع المقبل لسطينيةالفحكومة ال .2

رئوي  ص أن غوزمومون  صرام هللا متمود يوون ص ناوال  عون مرا وح ا فوي 26/9/2017 ،الحيـاة، لنـدننشوره 
الوزراء الفح اليني رامي التمد هللا يتوج  احثنين المابل  لق غزم لحبتث فوي ج وود المصوالتة بت وا 

ا أعحووون النووواالق با وووم تيوموووة الوفووواق الووووالني الفح وووالينية يو وووى المتموووود أمووو ص مشووويرا   لوووق أن مووو
التيومة الفح الينية  ت اد أيضا  اجتماع ا األ بوعي في الاالاعص وأن ا ر ت مل ما في و   ا إلن اء 

 احنا امص وا ت ادم الوتدم الوالنيةر.
  متمووود عبووا ص أصوودر قووراره بووان ت اوود التيومووة وقووال المتمووود  ن التموود هللا روبالتشوواور موور الوورئي

وأضووواى المتموووود أن رالتمووود هللا  اجتماع وووا األ وووبوعي فوووي قالووواع غوووزمص منتصوووى األ وووبوع المابووولر.
وأعضاء التيومة  يصحون  لق قالاع غزم احثنين المابلص لحبدء بت حم م ؤولياه التيومة ب د  عالن 

 ص وتميين التيومة من تتمل م ؤوليات ا يامحةر.ترية تما  موافات ا عحق تل الحجنة اإلدارية
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في وبوار أمو : ر واتوج   لوق قالواع الومن ج ت ص يتا التمد هللا عحوق صوفتت  الر ومية عحوق موقور ر
غووزم التبيووا احثنووين المابوول عحووق رأ  التيومووة وبرفاووة يافووة ال يئوواه وال ووحالاه واألج ووزم األمنيووةرص 

 لووق الترييووز عحووق المصووحتة الوالنيووة لتميووين التيومووة موون داعيووا  رجميوور األالووراى واليوول الفح وواليني 
 اح تمرار بالايام بوظائف ا عحق النتو الذي يخدم المواالن الفح اليني أوح ر.

وتالالا ال حالةص في هذه المرتحة باختفاء يل المظاهر ال  يرية لترية تما  و الت ا الذي تشير 
وقووال م ووؤول فووي  خ والمتفجووراهص تتووه األر .التاووديراه  لووق أنوو  يشوويل تر ووانة يبيوورم موون الصووواري

 التيومة: رح يمين أن نابل بوجود  حالتين عحق األر ص  حالة التيومة و حالة تما ر.
 التموودص أن رام هللا يفوواة زبووونص ناووال  عوون مرا ووح ا فووي 26/9/2017 ،الشــرق األوســط، لنــدنوأضووافه 

رالوقووى عنود يافوة الظوروى التوي  وت مل  نو  ي وت دى  هللا تدد أهداى توج  تيومت   لق غزمص قائال  
تيوووومتي فوووي ظح وووا لم الجوووة توووداعياه التصوووار واحنا وووام وال ووودوان اإل ووورائيحي المتيوووررر. وأاضووواىص 
خالل يحمت  أم  في اجتماع مجموعة رال مول األمنويرص بتضوور أمرييوي فوي أريتواص رن مول جاهودين 

الوووالني وعمحنووا المؤ  وويص وهووو احنا ووام عحووق تووذليل أيبوور ال ابوواه الداخحيووة التووي واج ووه مشووروعنا 
اليارثيص  نتدخل مباشرمص ونمار  يافة الصالتياهص ون خر اإلمياناه لنجدم أبناء ش بنا في قالاع 

 الوودول الصوودياة والشوواياةص والج وواه المانتووةص ت زيووز هللا وناشوود التموود غووزم والتخفيووى موون م انووات مر.
 حزم   رائيل برفر تصارها الظالم عن ار.م اعدات م لاالاع غزمص وراتخاذ موقى موتد ي

قال مصدر فح اليني لورالشرق األو الر  ن التيومة  ت مل عحق ت حم يل شيء بما في ذلا م وابر و 
قالاع غزمص و تفت  الباا لت جيل الموظفين الم تنيفين من أجل ترتيا ال مل داخل الوزاراهص والبه 

ن مصورص بصوفت ا الضوامن لالتفواقص مراقبوة ر وتالحا ال وحالة مو :وأضواى في م الة مووظفي تموا .
تنفيووووذه عحووووق أر  الواقووووررص وتووووابر: ر ذا ت ووووحمه التيومووووة غووووزم موووون دون م ياوووواهص  ووووتبدأ فووووي رفوووور 

المشايل المترايمة بما يشمل محى موظفي تيومة تما رص   تبدأ بتل   اإلجراءاه عن قالاع غزمص ثم  
وأيود أن اجتماعواه ثنائيوة بوين فوت   انونيوةر.هذا المحى ضمن لجنوة ق وأردى: ر يتم احتفاق عحق تل  

وتمووا ص  ووتنالحق فووي الاوواهرم ب وود وصووول التيومووةص موون أجوول وضوور خالووة شووامحة إلن وواء احنا ووامص 
جراء انتخاباه عامةص عحق أن تشارا باقي الفصائل في هذا األمر.  تشمل تشييل تيومة وتدمص واد

 
 تعاني من تضخم وظيفيالسلطة الوزير بشارة أن  تصريحتنفي وزارة المالية  .3

عبد الرتمن بياتنة  ن ما  الفح الينية قال المتتدث با م وزارم المالية والتخاليال أشرى ال ور: -غزم 
ورد في عدد من و ائل اإلعالم فيما يخص رواتا الموظفين في المتافظاه الجنوبية )قالاع غزم(ص 

وقال في تصري   ري  ب ذا الشان.أن الوزير شيري بشارم لم يدِل باي تص عاٍر عن الصتةص مؤيدا  
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صتافي  ن الوزارم ت تبر أن الاراراه الخاصة بالمتافظاه الجنوبية بما في ا موضوع الرواتاص هي 
ن  عحي ا أن تنفذها رأصوح  عند اتخاذهار.  رقراراه والنية وا تراتيجية بامتيازرص واد

وموة ت انيوان مون أزموة ماليوة خاناوةص وجاء ذلا ب دما ن وا لبشوارم الاوول  ن ال وحالة الفح والينية والتي
ألوووى موظوووى  50 أو 40وان التيوموووة ت ووواني مووون رتضوووخم وظيفوووي يبيووورر ومووون الصووو ا تاليوووا   دراج 

 جديد ضمن  حم رواتا الموظفين.
 26/9/2017، القدس العربي، لندن

 
 قسامها لوضع خطط إلنهاء االنو دعويحكومة من القدوم لغزة "فارغة اليدين" الالنائب جمعة يحذر  .4

تذر النائا في المجح  التشري ي عن ترية فت  أشرى جم ة تيوموة راموي : أتمد المصري -غزم 
التموود هللا موون الاوودوم  لووق قالوواع غووزم رفارغووة اليوودينرص داعيووا   يوواه  لووق وضوور خالووال ا ووتراتيجية تايايووة 

فووووي  صم ووووةوشوووودد ج عحووووق الالاولووووة إلن وووواء احنا ووووام الفح وووواليني ورفوووور جحم شوووو بنا فووووي الاالوووواع فووووورا .
تصريتاه لورفح الينرص أم ص عحق ضرورم تغحيى زيارم التيومة الماررم لغوزم بالجديوة التاموةص ووضور 

: رنامل أن يتمل قدوم التيومة مبشراه لحنا  الذين ما زالووا تحول جذرية ليل جثار احنا امص مضيفا  
ف يوول الدولووة المصوورية وعبوور جم ووة عوون أمحوو  فووي ت ي ووانونص وغيوور ذلووا لوون ييووون مابوووح وم ت وواغا ر.

بصووفت ا الراعووي األ ا ووي حتفوواق المصووالتة لتحاوواه ضووغال منا ووبة وقويووة لتتايووق المصووالتة ودون 
 تاخيرهاص مر مراقبة تنفيذ احتفاق تتق الوصول لح دى الوالني المنشود.

 26/9/2017 ،فلسطين أون الين
 

نما بحل  الحمد هللا: لن نقبل بأنصاف الحلول وال بحلول أمنية أو اقتصاد .5  متوازن ية مجزأة وا 
راموووي التمووود هللا المجتمووور الووودولي بال مووول الجووواد والم وووؤول  الفح ووواليني الالوووا رئوووي  الووووزراء :رام هللا

الوودولتين والوودفر باتجوواه عمحيووة  يا ووية جووادم تن ووي احتووتالل اإل وورائيحي وفووق جوودول زمنووي  إلناوواذ توول  
 يا ووي  منيووة أو اقتصووادية مجووزأمص  نمووا بتوول  متووددص وقووال: رلوون نابوول بانصوواى التحووولص وح بتحووول أ

متوووازن يميوون شوو بنا موون ال ووير بتريووة ويرامووة عحووق أر  دولتوو  الم ووتاحة يامحووة ال وويادم عحووق توودود 
 وعاصمت ا الاد  الشرقيةر. 1967عام 

خوووالل يحمتووو  فوووي اجتمووواع مجموعوووة ال مووول األمنوووي عحوووق الم وووتو  اح وووتراتيجيص احثنوووين  صوأضووواى
ئووة التوودريا ال  وويري  باريتووا: رلاوود يووان الترييووز األول ل موول هووذه التيومووةص هووو فووي هي 25/9/2017

تتايق أمن وا تارار الوالنص ومنر عودم الفحتان والفوضق ومنر التجاوزاه ويافة أشيال الت دي عحق 
الاوووانونص ونواصووول عمحنوووا األمنوووي فوووي متافظووواه الووووالن لمالتاوووة الخوووارجين عووون الاوووانون ومتاربوووة 
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نوووىص وإلعالووواء المؤ  وووة األمنيوووة المزيووود مووون اليفووواءم والتجديووود والاوووومص بادرنووواص فوووي  الوووار الجريموووة وال 
اإلدارم الفاعحة لحمواردص  لق تالبيق قوانون التااعود المبيور عحوق تووالي  وتة جحى ع ويري فوي الضوفة 

 ص ضوباالالغربية وغزمص إلعوادم تنظويم وهييحوة قوو  األمون وزيوادم عودد الجنوودص و نمضوي م يوم جمي وا  
 وجنود ومنت بي األج زم األمنيةص ومر شريائنا الدوليينص لحبناء عحق هذه الخالواهر.

 25/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

نفاذ "إسرائيل"عريقات يدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة  .6  القانون الدولي وا 
ر الفح الينية صائا عرياواه المجتمور الودولي الالا أمين  ر الحجنة التنفيذية لمنظمة التتري :رام هللا

جبارهووا عحووق احمتثووال  ر  وورائيلرباتخواذ توودابير عمحيووة ومحمو ووة موون أجوول لجوم  يا وواه  اح ووتيالانية واد
خضاع األتيام وقواعد الاانون الدولي   الدولتين. تل    لقفرص التوصل   نااذلحم اءلة من أجل  واد

عحوووق  عاموووا   70عحووق احتوووتالل اإل ووورائيحي وموورور  موووا  عا 50وقووال: ريصوووادى هووذا ال وووام ذيووور  موورور
.  ن 1917عحق وعد بحفوور المشوؤوم ل وام  عاما   100النيبة اليارثية التي لتاه بالش ا الفح الينيص و

تحا األتداث التاريخية التي أوق ه بالظحم التاريخي المجتى عحق أبناء ش بنا  نموا تودل عحوق غيواا 
ن تنصووول المجتمووور الووودولي مووون م وووؤوليت  فوووي م ووواءلة احتوووتالل عحوووق إال دالوووة والم ووواءلة الدوليوووةص فووو

خروقاتووو  الج ووويمة لحاوووانون الووودولي والاوووانون اإلن ووواني الووودولي يشوووجر دولوووة احتوووتالل عحوووق مواصوووحة 
 اتتالل ا لألراضي الفح الينية والتمادي في تنفيذ  يا ات ا ومخالالات ا اح تيالانية غير المشروعةر. 

يدولووة فوووق الاووانون  ر  وورائيلرا عرياوواه المجتموور الوودولي بوواليى عوون م امحووة وفووي هووذا ال ووياقص الالوو
لي ا وخص بالذير احتتاد األوروبي الوذي دعواه  لوق اتخواذ مواقوى أيثور  ورفر التصانة التي منتت ا 

 وعدم ميافات ا عحق انت ايات ا ب اد اجتماع مجح  الشراية م  ا.  ر  رائيلرصرامة اتجاه 
 25/9/2017 ،المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 

 
 المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة إلىقرر إحالة ملف االستيطان ت"تنفيذية المنظمة"  .7

فوي ماور  24/9/2017يووم األتود  عاده الحجنة التنفيذية لمنظموة التتريور الفح والينية اجتماعوا   :رام هللا
وقوورره  تالووة محووى اح ووتيالان باعتبوواره جريمووة توورا ومحووى  الرئا ووة بوورام هللا برئا ووة متمووود عبووا ص

المتيمة الجنائية الدولية بدعوم م ت جحة لفت  تتايق   لقالتال ير ال رقي والتمييز والفصل ال نصري 
 .1967الفح الينية المتتحة ب دوان  األراضيفي  ر  رائيلرقضائي في جرائم الترا التي ترتيب ا 

 24/9/2017 ،الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 
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 "اللجنة الوطنية": إجراءات معقدة ترتبط بإحالة ملف االستيطان للجنائية .8
قالووه الحجنووة الوالنيووة ال حيووا لحمتاب ووة موور المتيمووة الجنائيووة الدوليووة  ن لألخيوورم : نبيوول  وونونو -غووزم 

وردا  عحوق  ان ل وذه المتيموة.رجمحة من اإلجراءاه الم ادمر ترتبال بتاوديم  تالوة مرتابوة لمحوى اح وتيال
 ؤال صتيفة رفح الينر عن اآلثار الاانونية المترتبة عحق  تالوة محوى اح وتيالانص قوال النواالق با وم 

هنووواا جمحوووة مووون اإلجوووراءاه الالويحوووة والم اووودم التوووي تتالحوووا تاوووديم  الحجنوووة د. غوووازي تمووودص أمووو ص  ن  
تص والتثبه وخالى ذلاص ولدي ا فريق عمل  ن لحمتيمة  جراءاه من قبيل الف األدلة واإلثباتاهص ثم  

 يبتث مد  دقة ما يادم ل ا من اإلثباتاهص وب د ذلا تتخذ  جراءات ا.
وأول موون أموو ص قوورره الحجنووة التنفيذيووة لمنظمووة التتريوور  تالووة محفوواه اح ووتيالان والتال يوور ال رقووي 

 لية في مدينة حهاي.والتمييز ال نصري اإل رائيحي ضد الفح الينيين  لق متيمة الجناياه الدو 
وأوضووو  تمووودص أن  تالوووة محوووى اح وووتيالان يوووان مالروتوووا  عحوووق الاولوووة الحجنوووة الوالنيوووة لحمتاب وووة مووور 
المتيموووة الجنائيوووةص وأن مجموعوووة مووون الخبوووراء الاوووانونيين مووون داخووول وخوووارج فح وووالين يانوووه األولويوووة 

لمصوادقة عحوق ذلوا مون عندهم أن توتم  تالوة محوى اح وتيالان لحمتيموةص ليون الحجنوة يانوه بانتظوار ا
ص  لق أن قرار اإلتالة تاخر يثيرا   النظر ولفه رئي  متمود عبا .الرالم تو  ال يا ير وخاصة من 

وقووال:  بانوو  يووان يفتوور  موون الم ووتو  ال يا ووي الر وومي المصووادقة عحي ووا منووذ رفتوورم الويحووةر. مف وورا  
محووى اح ووتيالان لحجنائيووة  رنتوون يحجنووة يووان لوودينا موقووى شووب  جموواعي بووين األعضوواء بضوورورم  تالووة

 لق أن الظروى ال يا ية التي اتخذه في  الحجنة التنفيذية لمنظمة التترير  تالة هذا  الدوليةرص مشيرا  
 المحىص ب دما وصحه  لق قناعة بان )  رائيل( تتمحص رمن ال محية ال يا يةر.

 26/9/2017 ،فلسطين أون الين
 

 بفلسطين وال مفر منهالدولتين  فلسطيني: ال بديل لحل   باحث .9
الوودولتين هووو التنووازل الن ووائي الووذي قدموو   قووال باتووث فح وواليني  ن الابووول بتوول   :الصووتافة األمريييووة

وأوض  رئي   الدولة الواتدم غير عمحي ويحغي يل التاريخ. وح وجود لبديل ل  ألن تل   صالفح الينيون
ة عمول قودم ا بنودوم بمريوز ريوراون ومؤ   رفريق ال مل األمرييي تول فح الينر زياد ع حي في ورق

 مالوووروة موون أي ج وووة  ووواء يوووان تووول    وونترر بجام وووة برانوودي  األمريييوووة أنوو  ح يوجووود اآلن أي توول  
 اإل رائيحي الوراهن الوذي ظول   - الدولتينص وما هو موجود هو الوضر الفح اليني الدولة الواتدم أو تل  

من ال المص  مجحة ناشونال  نتر ه أن  بدح  وأضاى في ماال ل  نشرت   في تدهور م تمر منذ عاود.
ألي توودخل  موون التحووول هنوواا جفوواق لتحووول تضوويق با ووتمرارص وأي صوود   هنوواا عمحيووة لح ووالمص وبوودح  
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لون ينوتع عنو   ح تودهور الوضور الوراهن  لوق أن يصول  لوق الاضواء عحوق أي  لحم اعدم في  يجاد تول  
 .عمحية لح الم وعحق أي اتتمال لتل  

 26/9/2017 ،الدوحة الجزيرة نت،
 

 نتفاضةاال حلقة جديدة في القدس وتؤكد أنها  عمليةحماس تبارك  .11
جنود ص اينة وأصيا رابر بجوراة وصوفه بوالخاليرمص فوي عمحيوة  الوالق نوارص  3قتل : الاد  المتتحة

 (ص بالاد  المتتحة.9-26صباة يوم الثالثاء )
فووي انتفاضووة الاوود ص وتاييوود موون الشووباا أشوواده تريووة تمووا ص بال محيووةص وقالووه  ن ووا رتحاووة جديوودم و 

 المنتف  أن   يواصل الاتال تتق الترية اليامحة لحش ا واألر ر. 
وقال الناالق با م التريةص تازم قا مص في بيان: رعمحية اليوم ت ني أن ش بنا يرف  منالق ا تجداء 

 دم  وروت ر.التاوق عبر المؤ  اه الدوليةص وأن هذا الش ا  يتافظ عحق تاوق  وماد ات  ب
 وأضاى: رال محية تاول  ن يل متاوحه احتتالل لتغيير هوية الاد  لن تمرر.

  25/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 هنية يستقبل المبعوث األممي نيكوالي ميالدنوف .11
بميتبو  بمدينوة غوزم  احثنوين   وماعيل هنيوةص ظ ور يووم صا تابل رئي  الميتا ال يا ي لترية تما 

 ث األمم المتتدم لحشرق األو ال نييوحي ميالدنوى وعددا من م اعدي .مب و 
وتضر الحاواء رئوي  الميتوا ال يا وي لتريوة تموا  بغوزم يتيوق ال ونوار ونائبو  خحيول التيوة وعضوو 

 الميتا ال يا ي لحترية نزار عو  هللا ورئي  دائرم ال القاه الوالنية في غزم صالة البردويل.
لتووواراه التووي تمووه فووي الاوواهرم موور األشووااء المصووريين والتووي تريووزه فووي وا ووت ر  هنيووة مجريوواه ا

أربوور ناوواالص وهووي تالوووراه الاضووية الفح ووالينية  يا وويا  وال القووة الثنائيووة موور مصوور ومحووى المصووالتة 
 والواقر اإلن اني في قالاع غزم.

يح وا  لوق وأيد هنية أن تما  جادم في خالوات ا نتو تتايق المصالتة و تواصل المضوي قودما لتتو 
واقر يحم   الجمير باعتبارها مصحتة والنية عحيا ومادمة لحبتث في الاضايا ال يا وية اليبور  و وبل 

 تتايق أهداى الش ا الفح اليني ال حيا.
وثمن هنية موقى ال يد ميالدنوى من المصالتة  واء البيوان الوذي أعاوا  عوالن تموا  تول الحجنوة 

 صتفي صباة اليوم.اإلدارية أم ما تتدث ب  في المؤتمر ال



 
 
 
 

 

 10 ص             4414 العدد:             9/26/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

من جانب ص أيد رئي  الميتا ال يا ي لترية تما  في قالاع غوزم يتيوق ال ونوار أن تريوة تموا  
وقووال ال وونوار  ن تمووا  اتخووذه   ووتادم يوول الت وو ياله إلنجوواة زيووارم التيومووة فووي يوول الم ووتوياه.

حووزراءص مشوددا  عحوق خالواه ف حية في اتجاهاه مت ددم لضومان النجواة لحزيوارم وتووفير األمون الوالزم ل
ن وواء احنا ووام وبووذل يوول مووا يتالحبوو  الأن قوورار تمووا  هووو  نجوواة الج ووود المصوورية وا ووت ادم  وتوودم واد

 ذلا.
من ناتيت ص أشاد مب وث األمم المتتودم فوي الشورق األو وال نييووحي ميالدنووى بخالووم تريوة تموا  

 لوووق األموووام فوووي محوووى وأيووود ترصووو  عحوووق نجووواة هوووذه الخالووووم وضووورورم بوووذل يووول ج ووود مميووون لحتاووودم 
وأشووار  لووق أن مختحووى األالووراى الدوليووة التووي قابح ووا فووي نيويووورا رتبووه بموقووى تريووة  المصووالتة.

ووضوور ميالدنوووى قيووادم تريووة تمووا  فووي صووورم نتووائع الحاوواءاه التووي أجراهووا عحووق  تمووا  وبيان ووا.
 هامر اجتماعاه نيويورا والمت حاة بالتالوراه األخيرم والاضية الفح الينية.

مووا تووم بتووث أولويوواه التتوورا فووي المرتحووة المابحووة والخالووواه المالحوبووة إلنجوواة المصووالتة وخاصووة ي
  ن اء  جراءاه ال حالة بتق غزم مثل محفي الي رباء والصتة و بل  زالة أي عابة يمين أن تظ ر.

 25/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 قوق الشعب الفلسطينيبعد انعدام تحقيق أي رؤية تؤمن ح جاءتعملية القدس فتح:  .12
مون شورالة تور  التودود اإل ورائيحيين فوي عمحيوة  الوالق نوار وق وه عحوق  3قتل : أتمد صار -غزم 

 رهار أدارر شمال غرا الاد  المتتحةص صباة اليوم الثالثاء. مدخل م توالنة
ضود  من جانب اص تمحه تريوة رفوت رص ر  ورائيل وتودهار رردود الف ول الفح والينية عحوق جورائم احتوتالل

وفوووي ت حيوووق لووو  عحوووق عمحيوووة الاووود ص قوووال رئوووي  الميتوووا اإلعالموووي بمفوضوووية الت بئوووة  أبنوواء شووو بنار.
والتنظوويم بتريووة رفووت رص منيوور الجوواغواص ر  وورائيل وتوودها تتتموول ردود الف وول الفح ووالينية عحووق جوورائم 

ح تتوقور  ح احتتالل يامحةص وعحي ا  ذا ما ا تمره فوي عودوان ا المتواصول عحوق الشو ا الفح واليني أ
ر ن وووخة منووو ص أن رالممار ووواه 21وأيووود فوووي تصوووري  صوووتفي لووو  وصووول رعربوووي المزيووود مووون ال نوووىر.

 اإل رائيحية اليومية واحنت اياه احتتاللية بتق ش بنا في يل ميان هي  با ليل دوامة ال نىر.
ر ال نووى وأضوواى: رعحووق   وورائيل أن توودرا جيوودا تب وواه مووا تاوووم بوو  موون ا ووتمرار دف  ووا باتجوواه خيووا

و يا ة هدم البيوه والت جير الا وري لحماد ويين واحقتتامواه المتواليوة مون قبول قال وان الم وتوالنين 
 لباتاه الم جد األقصقص وقتل الفح الينيتين بدم بارد عحق تواجزها المنتشرم في األراضي المتتحةر.

ة فوووق يوول الفوورص وأوضوو  الجوواغواص أن رعمحيووة الاوود  جوواءه ب وود تغحيووا يوول األصووواه اإل وورائيحي
الداعيووة لح ووالم وان وودام تتايووق أي رؤيووة تووؤمن تاوووق الشوو ا الفح ووالينيرص مؤيوودا أن احتووتالل لجووا 
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بشوويل واضوو   لووق رخيووار الاوووم ال  وويرية ضوود أبنوواء شوو بناص يمووا أن جرائموو  باتووه جووزء موون يوميوواه 
 الفح الينيينر.

من ووا وأن تووؤمن ب ووالم تاياووي ب يوودا وقووال: رعحووق   وورائيل أن تن ووي اتتالل ووا ألراضوويناص وأن تن ووتا 
 عن ال نى واإلذحل اليومي لحفح الينيينر.

 26/9/2017"، 21موقع "عربي 
 

 لوضعهم في صورة تطورات ملف المصالحةبغزة  لقادة الفصائل والقوى موسعا   لقاء   تعقد حماس .13
وض  م في صوورم عاده ترية تما  لااء مو  ا  لاادم الفصائل والاو  الفح الينية في مدينة غزم؛ ل

 تالوراه محى المصالتة بالرعاية المصرية.
وجوور  الحاوواء الووذي نظمتوو  دائوورم ال القوواه الوالنيووة فووي التريووةص ظ وور يوووم اإلثنووينص بتضووور رئووي  
الميتووا ال يا وووي لحتريوووةص   ووماعيل هنيوووةص ورئوووي  التريووة بغوووزم يتيوووق ال وونوار ونائبووو  خحيووول التيوووة 

 الضوفةزم صالة البردويل وعضوو ميتوا ال القواه الوالنيوة عون ورئي  دائرم ال القاه الوالنية في غ
 الغربية متمود مرداوي وعدد جخر من قياداه الترية.

نتائع الزيارم األخيرم لحااهرم والمحفواه التوي توم نااشو ا مور الم وؤولين المصوريينص يموا  هنيةوا ت ر  
فوي الاواهرمص مؤيودا عحوق وضر التضور في صورم موقى التريوة وادعالن وا توول المصوالتة الوذي توم 

ح عوووودم عنووو ص مشووويدا  بالووودور المصوووري فوووي هوووذا  ا وووتراتيجيأن الوووذهاا لحمصوووالتة الفح وووالينية قووورار 
 المحى.

وقال  ن الزيارم األولق لايادم تما  والتي ضمه قياداه منتخبة من غزم والضفة والخارج  لق مصر 
 تدلل عحق أهمية الدور المصري في الاضية الفح الينية.

توودث تووول ال القوواه موور مصوور الشوواياة مشوويرا  لووق أن تمووا  تووؤمن باحرتبوواال الوثيووق بووين األموون وت
الاووومي الفح وواليني واألموون الاووومي المصووريص وأن أموون أي دولووة عربيووة هووو جووزء موون األموون الاووومي 

 لفح الين.
الوالنيووووة المحتووووة لترتيووووا البيووووه  الضوووورورموفووووي  الووووار خالووووواه ترتيووووا البيووووه الفح وووواليني أيوووود عحووووق 

عوادم صوياغة منظموة التتريور يمؤ  و  جام وة  الفح اليني بتيوث يصوار  لوق  نجواز تيوموة الوتودم واد
الراهنوةص بتيوث يوتم  عوداده بمشوارية اليول الووالنيص مشوددا أن  لحمرتحوةواحتفاق عحق برنوامع ال يا وي 

بوه عحوق الضفة الغربية يما غزم  تيون في قحا المصالتة وبما يوجد التحول لحمحفواه يافوة التوي ترت
 احنا ام.
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يموووا بوووين أنووو  توووم التباتوووث مووور مصووور عحوووق ضووورورم تالبيوووق احتفاقيووواه والتفاهمووواه ال ووواباة المت حاوووة 
بالمصوووالتة الوالنيوووةص موضوووتا  أن مصووور عبوووره عووون عزم وووا األييووود لرعايت ووواص ولفوووه  لوووق أن الزيوووارم 

 األخيرم لمصر شيحه ناحة نوعية في ال القاه مر الااهرم.
يال ال ربي واإل المي أيد عحق أن عالقة التريوة متوازنوة مور الجميورص وأن وا م نيوة وفيما يت حق بالمت

يران وغيرها من الدول بما يخدم الاضية الفح الينية.  بال القة مر قالر وترييا واد
وا ووت ر  الخالووواه التووي موون المفتوور  أن تووتم لمغووادرم مربوور احنا ووام والمضووي فووي تالبيووق اتفوواق 

 الااهرم ومحتاات .
بووو ص شووودد رئوووي  التريووووة فوووي قالووواع غوووزم يتيوووق ال وووونوار عحوووق أن تموووا  تت امووول مووور يوووول مووون جان

 الم تجداه وفق قرار واتد متناغم يتظق بإجماع يل ميوناه الترية.
وقووال ال وونوار  ن تريووة تمووا  ت وو ق لحوصووول  لووق أفضوول صووورم ممينووة فووي م ووتو  ال القوواه موور 

اه بوووول هووووي عالقووووة متالووووورم ذاه أب وووواد مصوووورص عحووووق اعتبووووار أن ال القووووة لووووي  عالقووووة تفييووووا أزموووو
 لخدمة مصر وفح الين تاضرا وم تابال. ا تراتيجية

وأوض  أن تما  أصدره توجي اه ليل الم نيين بضرورم ت  يل م ام وفد التيومة  لق غزمص وأنو  
لن ييون هناا ت اون مر مون يتواول ت ييور هوذا الم وارص مشوددا  عحوق أن تموا  قودمه و وتادم يول 

نجاة م ام الوفد التيومي الاادم لغزم.ما يحزم بم   ؤولية عالية إلنجاة المصالتة واد
 25/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الحكومة وتدعوها للتراجع عن العقوبات بقدومحماس ترحب  .14

رتبه ترية تما ص يوم احثنينص بارار تيومة الوفاق الوالنيص بالادوم  لق غزم : الالل النبي  –غزم 
 مابلص وعاد اجتماع ا األ بوعي في الاالاع. يوم احثنين ال

وأيده الترية عحق ل ان الناالق با م ا عبد الحاليوى الاوانوعص عحوق ضورورم التراجور عون اإلجوراءاه 
 ال اابية بتق قالاع غزمص بالتزامن مر زيارت ا.

 وقووال الاووانوع فووي تصووري  خوواص لمرا وول رالمريووز الفح وواليني لوعووالمر: رنرتووا باوودوم التيومووة  لووق
 قالاع غزمص نتمنق ل ا النجاة والتوفيق في أداء م ام ا والايام بواجبات ار. 

ويووان المتتوودث الر وومي با ووم تيومووة الوفوواق الوووالني يو ووى المتمووودص قووال  ن رئووي  الوووزراء رامووي 
التمد هللاص وبالتشاور مر الرئي  متمود عبا ص أصدر قراره بوان ت اود التيوموة اجتماع وا األ وبوعي 

 زمص منتصى األ بوع الاادم.في قالاع غ
  25/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 التطبيعبشعبنا فال تغسلوا أيدي العدو  دعمعن  عجزتمإذا : والبحرين السعوديةتنتقد  "الجهاد" .15
التالبيوور مووور  أشووويالفيوو  يافووة  أدانوووهبيانوووا م وواء احثنووين  اإل ووالميتريوووة الج وواد  : أصوودرهبيووروه

مااال وة احتوتاللص وذلوا ردا عحوق  إلن واءيما تذره من دعواه ب   ال ورا  صاإل رائيحياحتتالل 
تصوووريتاه وزيووور الخارجيوووة ال ووو ودي عوووادل الجبيووور ومحوووا البتووورين تمووود بووون عي وووق بووون  وووحمان جل 

 خحيفة.
تاب نا في ترية الج اد اإل المي في فح الينص مؤخرا ص تصريتاه عدد مون “وقاله الترية في بيان ا 

ظ وار ” التودد“التي تاولوا من خالل ا  الم ؤولين ال را تجاهو . ” ت ون نوايواهم“لحييان الص يوني واد
ح يوور  مبووررا  ح ووتمرار الصووراع ال ربووي “موون تصووريتاه وزيوور خارجيووة ال وو ودية التووي قووال في ووا: أنوو  

ص  لووق دعوووم محووا البتوورين ل وودم مااال ووة دولووة الييووانص التووي ي وو ق قادت ووا لتفجيوور المنالاووة ”اإل وورائيحي
 ”!برمت ا وتغذية احنا اماه وفصل أجزاء عزيزم من عالمنا ال ربي

قاموة ال القواه م و : ألوي  “واضافه   ننا ن ال أولئا المت افتين عحق الصح  مر الييان الص يوني واد
ن ووانيتيم إلالفوواء التووروا التووي أشوو حتموها جنوبووا  وشووماح  فوودمره  األجوودر واألولووق  ظ ووار مووودتيم واد

والووان وشوورده اإلن ووانأ!! أم أنيووم ت ووترون عوووار  يا وواتيم وخالايووايم با ترضوواء الووبالد وأترقووه األ
أ! أم هي مصوال  ال ورر والتيوم وال وحالة المادموة عحوق تالح واه الشو وا رال الم“أمرييا الحبا  لنشر 

 ”.وأماني ا..أ!
 فووي بيان ووا  ننووا با ووم يوول فح وواليني توور يوورف  التفووريال فووي أرضوو “ اإل ووالميوتاب ووه تريووة الج وواد 

ذا ينتم عاجزين عن الوقوى مر ش بنا واد ناد  وماد ات  ناول ليم: يفوا أيدييم عن ال بث باضيتناص واد
تاووو  فوووي المااوموووة والنضوووال ح وووت ادم تاوقووو ص فوووال تغ وووحوا أيووودي ال ووودو المحالخوووة بجووورائم قتووول شووو بنا 

 .ص عبر  يا اه ال رولة والتالبيرأرضناواغتصاا 
 25/9/2017رأي اليوم، لندن، 

 
ل قفزة ديبلوماسي ة في موسكوهار": "الن .16  حماس تسج 

لووم تيوون زيووارم وفوود رتمووا ر  لووق مو وويو عادي ووةص وح  ووي ما فووي خضووم  ال يا ووة الجديوودم التووي تنت ج ووا 
في  الار تظ يور تضوورها فوي الخريالوة الدوليوة واح وتفادم مون يول عاصومة أو منبور لتو وير  الترية

عحوق الاضووية التووي تتمح وا وتناضوول موون أجح وا فووي وجوو  شو اع أجنتت ووا الديبحوما وية وت ووحيال الضوووء 
  رائيل. والتاق الوفدص برئا ة مو ق أبوو مورزوقص نائوا وزيور الخارجيوة الرو وي ميخائيول بوغودانوى 
المحم  باوضاع المنالاة منذ ثمانينياه الارن الماضي  لق اليوم وعددا  من الم ؤولين عن دائورم الشورق 

 اليفوتر رودايوى وفييتوريا  تيغنيي. األو ال من بين م ألي ندر نيي
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وفي  الار الج ود الرو ي ة لدعم ج ود المصالتة الفح الينيةص قد م الوفد شرتا  عن م تجد اه لاواءاه 
الااهرم وقرار الترية تل  الحجنة اإلدارية ودعوم تيوموة الوفواق لحاودوم  لوق قالواع غوزم والايوام بم ام  وا 

النيابية. وعب ر بوغودانوى عون ا وت داد بوالده لحم واهمة فوي ا وتابال  وتاييد الترية إلجراء احنتخاباه
 الفصائل الفح الينية وتاديم ما يحزم.

وضووم  الوفوود  لوووق أبووو مووورزوقص يووال   مووون صووال  ال ووواروري )الووذي غوووادر الدوتووة  لوووق بيووروه(ص ت وووام 
ون أن ت حون بدرانص  وامي خواالر ومتمود صووالتة الوذي عي نتو  التريوة مموثال  ل وا فوي مو ويوص مون د

األخيرم هذا األمر في شيل ر مي  وح الترية نف  ا حعتباراه تخص  الالرفين. ويرج   أن  الرو  ح 
ي حنووونص أل ووباا ديبحوما وويةص ال ووماة بووإعالن ممث حووين لتريوواه مت  مووة باإلرهووااص وح  وويما الجانووا 

تريوووة فوووي قائموووة المنظمووواه األميريوووي واإل ووورائيحيص  ضوووافة  لوووق أن  بحووودانا  عربيوووة خحيجيوووة وضووو ه ال
اإلرهابيووة ب وود خالفات ووا موور قالوور. ولووم ت حوون التريووة ا ووم صوووالتة أل ووباا تت حووق ب ووا. ويانووه هووذه 
الزيوووارم متووول  متاب وووة مووون دوائووور عووود م مووون تريوووة رفوووت ر و وووواهاص فضوووال  عووون أج وووزم الرصووود ال يا وووية 

ون قنووام التواصوول موور الايووادم واألمنيووة فووي   وورائيل والتوودقيق فووي هويووة الشووخص الووذي تووم ت يينوو  لييوو
الرو ووية التووي تووولي محف وواه بحوودان المنالاووة اهتمامووا  يبيوورا . وجحوو  صوووالتة فووي الحاوواءاه الر وومية فووي 
وزارم الخارجية  لق يمين أبو مرزوق في  شارم  لق موق  ص وهوو مون الضوفة الغربيوة مون بحودم عصورية 

 الشمالية.
وادر فووي صووفوى التريووةص والاردتوو   ووحالاه احتووتالل وتفيوود الم حوموواه بووان  صوووالتة موون يبووار اليوو

أعواما  عدم  لق أن تمي ن من مغادرم األراضي المتتح ة والحا الحجوء  لق لنودنص وتتاوق لو  موا أراد ثوم 
انتاوول ب وودها لوقامووة فووي الدوتووة. وي وود  صوووالتة موون أريووان الوجوووه الديبحوما ووية الووذين ينشووالون عحووق 

قحي ميووة موور رتمووا رص لجبوو  التصووار اإل وورائيحي الووذي تت وور  لوو   ضووافة خووال   قامووة عالقوواه دوليووة واد
ن لوم  ونه فوي األشو ر األخيورم واد  لق ضغوال عربية تموار  ضودها جور اء عالقات وا مور  يوران التوي تت  

 تناالر في األصل ب د تالو راه الترا الدائرم في  وريا قبل  تة أعوام.
ل لووو رتمووا ر هنووا هووذه رالافووزم الديبح حت ا أخيوورا  فووي مو وويوص وثمووة موون ي ووج  وما ووية النوعيووةر التووي  ووج 

 والتخح ص قدر اإلميان من األعباء األميريية والمالتاة المتواصحة التي تالال ا من واشنالن.
من ج ة أخر ص لم تشا أو اال في رتما ر اح تفاضة فوي التوديث عون الزيوارم وح عون ا وم ممث ح وا. 

و يا دولة ل ا وزن ا وتضورها في ال الم ورتموا ر تمث ول وزنوا  وايتفه المصادر بالاول لورالن ارر  ن  ر 
 يبيرا  في الشارع الفح اليني أيضا .

 25/9/2017النهار، بيروت، 
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 لاإلسرائيلي تدخل سلبي يصب في صالح االحتال  -الصراع الفلسطيني بالتدخل األمريكي حماس:  .17
تريووووة رتمووووا رص أن اإلدارم األمريييووووة  تووووازم قا ووووم النوووواالق با ووووم : رأ رنووووا الشوووورافي -غووووزم  صرام هللا

 التالية ت د من أيثر اإلداراه انتيازا  لالتتالل اإل رائيحيص وتجنيا  عحق التاوق والثوابه الفح الينية.
ا ووتمرار  بمووا ي وومق رصووفاة الاوورنر وقووال قا ووم فووي تووديث لصووتيفة رفح ووالينر:ر  ن الماتوورة األمرييووي

إل ووورائيحيرص مشووويرا   لوووق أن الصوووفاة التوووي توووم التوووديث عنووودها لح يا وووة األمريييوووة الداعموووة لالتوووتالل ا
 تتناول مزيدا  من التنازحه والتجني عحق التاوق الفح الينية.

وشدد عحق أن تما  يترية مااومة تؤمن أن تق الش ا الفح اليني هو عحوق يامول توراا فح والين 
ا  أن محى الالجئين هو صحا التاريخيةص والتي ح يمين التنازل عن ا عبر أالروتاه أمريييةص موضت

 الاضية الفح الينية وثابه من أهم الثوابه في ا.
واعتبووور التووودخل األمرييوووي فوووي الصوووراع الفح ووواليني اإل ووورائيحي هوووو تووودخل ر وووحبير يصوووا فوووي صوووال  

الالوا اليوول و  احتوتاللص داعيوا  الفصووائل الفح والينية  لووق مواج وة مشوارير تصووفية الاضوية الفح ووالينية.
واحتفوواق عحووق  رم منوور ال ووحالة موون تاووديم مزيوود موون التنووازحه عوون التاوووق والثوابووهالفح وواليني بضوورو 

 برنامع مااومة والذي  ييون بمثابة  الة الاضية الفح الينية لمواج ة مشارير التصفية.
 26/9/2017، فلسطين أون الين

 
 م ثمنا  لهامحافظة على الثوابت الفلسطينية التي دفع الشهداء دماءه"الجهاد" تدعو السلطة لل .18

أيووود الوووارق ق ووودان الايوووادي فوووي تريوووة الج ووواد اإل وووالميص أن أي تووول : رنوووا الشووورافي -غوووزم  صرام هللا
 ينتاص من التاوق الثابتة والتاريخية لحش ا الفح اليني هو بنظر ترية الج اد اإل المي مرفو .

ولوة فح والينية تاووم التوي ت وتند  لوق قيوام د وقال فوي توديث لصوتيفة رفح والينر: ر ن الخالوة األمريييوة
ص  ضووافة  لووق تاجيوول محووى الالجئووينص األموور الووذي يخووالى الاووراراه 1967عحووق توودود دون توودود عووام 

لوم تحوا التودود الودنيا مون التالح واه والتاووق الفح والينيةص وتتتودث عون أقواليم مجتوزأم إلقامووة  صالدوليوة
اعتبرنوووا أن وووا وافاوووه عحوووق الدولوووة المنشوووودم وذلوووا ح يحبوووي الموتووواه الشووو ا وح تتوووق الفصوووائل لوووو 

 الت ويةر.
ودعا ال حالة الفح الينية  لق المتافظوة عحوق التواريخ والثوابوه الفح والينية رالتوي دفور الشو داء دمواءهم 
ثمنووا  ل ووارص مالالبووا   ياهووا بتتايووق المصووالتة الوالنيووة والرجوووع  لووق الشوو ا الفح وواليني وفصووائح  لبنوواء 

 وابت م والموتات م الوالنية.برنامع مااومة ييفل لحفح الينيين تتايق ث
 26/9/2017، فلسطين أون الين
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 يوجد تكاتف دولي إلنهاء القضية الفلسطينية": الشعبية" .19
عضو قيادم الجب ة الش بية لتترير فح الين ذو الفاار  ويرجوص أن   : رأ رنا الشرافي -غزم  صرام هللا

ال وودى من ووا هووو  ن وواء الصووراع  يوجوود تيوواتى دولووي إلن وواء الاضووية الفح ووالينيةص ضوومن صووفاة تصووفية
 الفح اليني اإل رائيحي.

وقال في تديث مر صتيفة رفح الينر: ر ن ما يالرة من مشارير ب يدم عون الموتواه وجموال الشو ا 
الفح الينيص وعن الموقى الر مي لمنظمة التترير التي تتدثه عن دولة فح الينية عحق تدود الرابور 

ص رغوم أن هوذا المبودأ وافاوه عحيو  %6بوادل أرا  بن وبة ص وعاصومت ا الاود ص مور ت1967من تزيران 
 ترية فت  ولي  منظمة التتريرر.

وأيووود  وووويرجو أن شووو بنا  ووويرف  الصوووفاة األمريييوووة خاصوووة وأن وووا ح تتوووواءم مووور أالروتووواه منظموووة 
التترير نف  اص مشويرا   لوق  صورار رئوي  ال وحالة متموود عبوا  عحوق  قاموة الدولوة الفح والينية بغو  

وتذر من رفخ المرتحة احنتااليةر التي ت دى  لق قتل مشروع الدولة من خالل ما  التدود. النظر عن
قناع األالراى بايام دولة عحق ما هي عحي  ثم تتمدد تتق تودود   1967ي مق رال الم احقتصاديرص واد

 يما تتتدث الصفاة وهو ما لن يتصل أبدا .
 26/9/2017، فلسطين أون الين

 
 نقبل بدولة مجزأة وال بدولة أقل مما اعترفت به األمم المتحدة لن": الديمقراطية" .21

الحجنووة المريزيووة لحجب ووة الديمارااليووة لتتريوور فح ووالين الووالل : قووال عضووو رنووا الشوورافي -غووزم  صرام هللا
 أبو ظريفةص أن  ح يوجد لد  الوحياه المتتدم أي رؤية لتل الصراع ال ربي اإل رائيحي.

ح الينر أن الرئي  األمرييي تراما لم يالرة خالل لاائ  ب بوا  قبول أيوام وبي ن في تديث لصتيفة رف
نمووا تتوودث عوون رؤيووة تووتم بحورت وواص  عحووق هووامر اجتماعوواه هيئووة األمووم المتتوودمص أي توول لحصووراع واد

 والحا من عبا  عدم التص يد في خالاب  أمام األمم المتتدم ضد )  رائيل(.
بدأ ال وودم  لوق مفاوضواه الت ووية وفوق الشوروال الاديموةص وأيد أبو ظريفة رف  الجب ة الديماراالية لم

 وقال: ر ن ال ودم لحمفاوضاه دون شروال واضتة ي تبر مضي ة لحوقه وتفريالا  لحثوابه الفح الينيةر.
وأضاى: رلون نابول بدولوة مجوزأم وح بدولوة أقول مموا اعترفوه بو  األموم المتتودمص يامحوة ال ويادمص وخاليوة 

جميوور الالجئووين  لووق ديووارهمرص مؤيوودا  أن قبووول أي توول دون هووذا ال وواى موون اح ووتيالانص موور عووودم 
ي تبوووور تفريالووووا فووووي التاوووووقص ويفووووت  البوووواا أمووووام تاووووديم مزيوووود موووون التنووووازحه عوووون التاوووووق والثوابووووه 

 الفح الينيةر.
 26/9/2017، فلسطين أون الين
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نهاواإلسالمية في القوى الوطنية  .21  ء االنقسام رام هللا تؤكد التمسك باستعادة الوحدة وا 
ن وواء واإل ووالميةأيووده الاووو  الوالنيووة  :رام هللا ص عحووق التم ووا با ووت ادم الوتوودم الوالنيووة الفح ووالينية واد

 احنا ام البغي  الذي يشيل أفدة األضرار باضايا ش بنا.
جوواء ذلووا خوووالل اجتموواع قيووادي عادتووو  يوووم احثنووينص وبتثوووه فيوو  جخوور التالووووراه ال يا ووية وقضوووايا 

 .الوضر الداخحي
عوالن تريوة  وقد ثمنه الاو  ج د مصر في دعم قضوايا شو بنا وج ودهوا مون أجول  ن واء احنا وامص واد

 .في قالاع غزم من أجل ت يئة األجواء لمتاب ة جلياه تنفيذ المصالتة اإلداريةتما  بإلغاء الحجنة 
موم المتتودم يما أيده الاو  عحق أهمية متاب وة اآلليواه ال محيوة ب ود خالواا لحورئي  أبوو موازن فوي األ

 .ومتاب ة فورية ل ي  ذلاص وخاصة في التادم من أجل احعتراى بدولة فح الين يامحة ال ضوية
وشوودده الاووو  عحووق رفضوو ا ألي م ووا  بتاوووق شوو بنا الثابتووة والمتمثحووة بتووق عووودم الالجئووين وتووق 

قامة الدولة الفح الينية الم تاحة وعاصمت ا الاد   .تارير المصير واد
ق أهمية مااال ة تيومة احتتالل  واء عحق الم تو  المتحي أو الدولي فوي  وياق وشدده الاو  عح

 .متا بت ا عحق جرائم ا ومااال ت ا ورف  أية عالقاه م  اص مؤيدم عحق ا تمرار المااومة الش بية
 25/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 عليق على استفتاء كردستاننتنياهو يمنع المسؤولين اإلسرائيليين من الت .22

)وياحه(: قال م ؤوحن  ن رئي  الوزراء اإل رائيحيص بنيامين نتنياهوص منر م ؤولي  -الاد  ال ربي
التيومة اإل رائيحية من الت حيق عحق ا تفتاء ا تاالل يرد تان ال راق الذي أجري اليوم احثنين ب د 

 يحول تاييدها لايام دولة يردية م تاحة. بتمبر/ أ 13انزعاج ترييا من  عالن   رائيل في 
بيبي )نتنياهو( الحا منا “ورف  وزير   رائيحي الت حيق عحق اح تفتاء وقال مشترالا عدم نشر ا م  

 ”.بالغ الت ا ية“وأيد م ؤول   رائيحي جخر صدور هذا الارار وقال  ن الموضوع ”. عدم الت حيق
 ولم يرد ميتا نتنياهو عحق الحا لحت حيق.

ل يائير حبيدص المشرع اإل رائيحي المنتمي لتيار الو ال ووزير المالية ال ابق في ائتالى نتنياهو وقا
الش ا الي ودي يدرا م نق أن تناضل من أجل والن. األيراد ل م “المتافظص عحق تويترص اإلثنينص 

 ”.تق أخالقي في أن تيون ل م دولة. أتمنق ل م تظا   يدا اليوم
 26/9/2017، القدس العربي، لندن
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 على عملية القدسإسرائيليين  وزراء ونوابردود فعل غاضبة من  .23
أثاره عمحية الاد  البالولية ردود ف ل غاضبة من قادم : ترجمة مؤمن ماداد -الر الة نه

صابة جخر في  الالق نار نفذه فح اليني عحق مدخل م توالنة  ثالثةاحتتاللص عاا ماتل  جنود واد
 دينة الاد .ر شمال غرا مأداررهار 

 وعاا الرئي  اإل رائيحي ريفحين قائال: قحوبنا مر عائاله الاتحق و نواصل ضرا راإلرهاار.
 فيما قال عضو اليني ه هوتوفولي: لن نتفاو  مر أولئا الذين يدف ون لورهابيين.

 أما عمير بيرت : نتن متتدون في الترا ضد الاتحة.
 ا وتزين لحغاية جراء ال جوم الوتشي.عضو اليني ه ي تتاق هرتصوغ: صباة ص ا جد

 وزير الزراعة اوري ارييل: يجا هزيمة اإلرهاا وعدم التديث عن تل الدولتين.
 عضو اليني ه دافيد بيتان: يجا وقى دخول الفح الينيين  لق ر  رائيلر فورا.

 الوزير ال ابق جدعون  اعر: ما تدث صباة اليوم أمر خالير ويجا أن ناول التاياة وهي أن
 با هذه ال محياه هو تشجير ال حالة الفح الينية رلورهابيينر وعائالت م بما تادم  من دعم مالي 

 ل م
 الوزير أريي  درعي: صباة ص ا وتزين جدا.

 الوزير أردان: لم يين هناا تتذير م بق من ال جوم.
 عضو اليني ه نافا بوير: يجا أن تحاق جثة منفذ ال جوم في البتر.

ة اإل رائيحية روني الشيخ عند وصول  ميان عمحية الاد : لو لم يتم  الالق النار مفو  عام الشرال
 .عحق المنفذ وقتح  ح تمر في قتل مزيدا من الجنود والترا  في الميان

 26/9/2017، الرسالة، فلسطين
 

 بعد سقوط طائرتين جنوب الضفة "راكب السماء"الجيش اإلسرائيلي يعل ق استخدام  .24
رؤوى أرناؤوال: قرر الجير اإل رائيحي ت حيق عمل الائراه من دون اليارص من نوع عبد ال -الاد  

 ص ب د تيرار  اوال اص وجخرها أم  اإلثنينص جنوبي الضفة الغربية.«رايا ال ماء»
 االه اليوم »وقال أفيخاي أدرعيص المتتدث بح ان الجير اإل رائيحيص في تصري  ميتوا: 

اء( في منالاتي الخحيل وبيه لتمص وتم ال ثور عحي ما ب د قال تان جويتان من نوع )رايا ال م
 «.تمشيال

 «.يتم التتايق في ظروى ال اوال من دون أي مخاوى من ت ريا م حوماه« وأضاى:
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في أعااا التادثينص قرر قائد الاواه البرية ت حيق ال مل مؤقتا بمنظومة )رايا »وتابر أدرعي: 
 «.ال ماء(

 26/9/2017القدس العربي، لندن،  
 

 ينشئ مركز تدريب لمواجهة العمليات في أريحا جيش اإلسرائيليال .25
افتت  ما ي مق بورتر  التدودر التابر لالتتاللص مريز تدريا في منالاة الخان األتمر  :اأريت

 الاريبة من أريتا لمواج ة عمحياه الال ن والمااومة الش بية الفح الينية.
يوبي شبتاي قائد الج ازر  لق التدريا وم اعدم الجنود وي دى مريز التدريا الذي تم بناؤه ت ا ر

 عحق مواج ة عمحياه ينفذها فح الينيون في الضفة الغربية وخاصة في البحدم الاديمة في الاد .
وأظ ره الصور التي عرض ا التحفزيون راإل رائيحير بناء الجنود لدفيئاه تتايي قرية فح الينية 

زقاق وشوارع قديمة تتايي مدينة الاد  الاديمة لمواج ة  شمال الضفة الغربيةص باإلضافة  لق
الالق نار في وقه واتد. من  2000ويتضمن المشروع في المرتحة األولق تدريا  عمحياه ال ن واد

قواه الشرالة ر وتر  التدودر فيما تتضمن المرتحة الثانية  تضار يل أفراد شرالة احتتالل 
 لحتدريا في هذه المرايز.

 25/9/2017، فلسطينية لإلعالموكالة الرأي ال
 

 تواصل بيع األسلحة لبورما "إسرائيل" ..التطهير العرقي من رغم"هآرتس": بال .26
ترف    رائيل اإلعالن أن ا  توقى بير األ حتة  لق بورماص عحق الرغم من التال ير : متمد وتد

الروهينغاص في ظل  ال رقي والمجازر التي يرتيب ا جير ميانمارص الذي يواصل تمحت  ال  يرية ضد
 غياا ضغال دولي لوقى المجزرم التي يرتيب ا بتق األقحية الم حمة.

وقاله صتيفة رهآرت ر في عددها الصارص اليوم الثالثاءص  ن   رائيل ترف  اإلعالن عن  قدام ا 
عحق  يااى بير األ حتة  لق بورماص وذلا عحق الرغم من  قرار األمم المتتدم بان ما يتصل هو 

 ر عرقي ومجازر ترتيا بتق األقحية الم حمة.تال ي
 26/9/2017، 48عرب 

 
 الستقالل إقليم كردستان العراق بالقدس تأييدا  إسرائيلية مظاهرة  .27

أفاده و ائل اإلعالم ال بري ةص اليوم احثنينص أن  المئاه من اإل رائيحيينص  زهير أندراو : - الناصرم
ص األيراد الذين تم  ا تج الب م  لق فح الينص شاريوا في مظاهرم بالاد  الُمتتح ةص ت بير ا وبشيلٍ  خاص ٍ
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قامة الدولة الُم تاح ةص ورفر المتظاهرون األعالم  عن تاييدهم ح تاالل  قحيم يرد تان ال راقص واد
اإل رائيحي ة واليردية خالل المظاهرمص التي نظ م ا ما ُيالحق عحي  في تل أبيا اتتاد م اجري 

 يرد تان.
 25/9/2017، وم، لندنرأي الي

 
  كردستان من دعمها للدولة منيا  أو  ستستفيد اقتصاديا   "إسرائيل"يؤك د:  يباحث إسرائيل .28

ص ومتاضر في جام ة بار  - الناصرم زهير أندراو : قال د.  يدي يوهين وهو باتث   رائيحي 
 قحيم يرد تان درا ة تتحيحية ليتاا متمود عبا ص  ن  اح تفتاء تول م تابل “ يالنص وصاتا 

عن ال راق  احنفصالال راقص و يارر الش ا من خالل مشاريت  ب ذا اح تفتاءص  ذا ما يان يريد 
وادعالن دولت  الم تاحةص أْم البااء في  الار الدولة ال راقيةص تيث ت تبر هذه الخالوم من أهم الخالواه 

 لتتايق تحم الال انتظاره ل نواه الويحة وادعالن دولة يورد تان.
أم ا بالن بة إل رائيلص فبالرغم من عدم وجود تصريتاه ر مية تول هذا الموضوعص  ح أن   ح يوجد 
أي  شا بان تل أبيا تدعم ا تاالل  قحيم يرد تانص فابل ثالثة  نواهص أعحن رئي  الوزراء 

ورد بتريت مص اإل رائيحي نتانياهوص بان    رائيل تدعم  نشاء دولة م تاحة في الجزء الذي ين م ب  الي
 وقال: يجا أْن ندعم تالح اه اليورد المالالبين باح تااللص ف م ي تتاون اح تااللص بت ا ت بيره.

ا امنيًّا من دعم ا لدولة يرد تان الم تاحةص  أوض  د. يوهينص أن    رائيل  ت تفيد اقتصادي ا وأيض 
ل أبيا أْن ييون ل ا دورها في ف ي  تضر تدود ا لتترياه الج اديين في  وري ة وال راقص وعحق ت

التغييراه بإقحيم يرد تانص ول ذا فمن مصحتة الاواه اإل رائيحية أْن تاوم بتدريا قواه بيشمرية دولة 
يرد تانص ويمين ا أْن تاوم بفت  مارٍ  ع يريٍ  ل ا في يرد تانص ليي يتمينوا من تماية دولة 

ا قد ي اعد  عالن دولة يرد تان  ل ق عودم الي ود الذين يانوا ي ينون هناا أْو في يرد تانص أيض 
ا عحق اتفاقاه ال الم  ال راق لمناالا م ومنازل م التي أخذت ا الدولة ال راقيةص وقد يؤثر هذا األمر أيض 

 مر ال را.
 25/9/2017، رأي اليوم، لندن

 

  شهرين خالل إسرائيليين ستة جنود انتحار .29
 فير انتتروار اإل رائيحي احتتالل قواه من جنود 6 نبا ال بريصر 0404ر موقر الناصرم: أفاد

 جير صفوى في احنتتار تاحه لتصاعد النظر حفت ا مااتحونص جنود بين م ش رين؛ غضون
 .احتتالل
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 ولين جاري اص زال ح التوادث تحا في التتايق  ن احتتاللص جير من المارا ال بري الموقر وقال
 .شخصية مشايل  لق ي تند احهالت جمير في احنتتار أن يبدو

 25/9/2017، قدس برس
 

 
 مخطط إسرائيلي إلخالء "الخان األحمر" شرق القدس وتهجير سكانه .31

أفاده صتيفة رهآرت ر ال بريةص بان تيومة احتتالل أبحغه المتيمة رال حيار التاب ة : ال بيل
مرر البدوي )شرقي الاد (ص تتق ل حالاه احتتاللص يوم األتدص بان ا تنوي  خالء تجمر رالخان األت

 .2018منتصى 
يوم اإلثنينص أن تجمر الخان األتمرص أصب  رمز ا لحتجم اه البدوية ص وزعمه الصتيفة ال برية

 المنتشرم قرا م توالنة رم الي  أدوميمر.
 وأضافه أن المتيمة رال حيار تنظر في التما ين تم تاديم ما في هذا الشان؛ األول قدم  الم توالنون
في المنالاة بتيث يالالبون في  ب دم المدر ة البيئية التي أقيمه في الخان األتمرص والثاني قدم  

  يان الارية ضد أوامر هدم بيوت م.
وفي ردها عحق احلتما ينص قاله تيومة احتتالل  ن ا عرضه عحق  يان الارية بديال  في منالاة 

هوائية من الاريةص وهي منالاة ت تبر أقل أهمية من الج الين الغربيةص عحق م افة ثمانية ييحومتراه 
ناتية ا تراتيجية بالن بة لو ر  رائيلرص يون ا تب د عن المنالاة الممتدم بين الاد  ويتحة م توالناه 

 رأدوميمر.
 25/9/2017السبيل، عم ان، 

 

 األقصى المسجد يقتحمون باحات يا  يهودا  مستوطن 118": قدس برس" .31
م عشراه الم توالنين الي ودص يوم اإلثنينص باتاه الم جد األقصق المبارا في اقتت: الاد  المتتحة

 الاد  المتتحةص بتماية من شرالة احتتالل اإل رائيحي.
وأفاده مرا حة رقد  بر رص بان شرالة احتتالل أغحاه رباا المغاربةر الخاضر ل يالرت ا اليامحة 

تجولوا في باتاه األقصق وخرجوا من رباا  م توالن ا ي ودي اص تيث 116ص ب د اقتتام 1967منذ 
ولفته النظر  لق أن الم توالنين الي ودص وأثناء خروج م من ج ة رباا ال ح حةرص أد وا  ال ح حةر.

 صحواه رتحموديةر بالتزامن مر عحو أصوات م بالغناء بشيل ا تفزازي.
 25/9/2017، قدس برس
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 أيلول/ سبتمبر الجاريخالل  لسطينيينأمر اعتقال إداري بحق أسرى ف 50تصدر  "إسرائيل" .32
أ ير ا فح اليني ا في  50أصدره  حالاه احتتالل اإل رائيحي أوامر اعتاال  داري بتق : رام هللا

وأفاده جم ية رنادي األ ير الفح الينير التاوقية في بيان ل ا يوم احثنينص بان من بين   جون ا.
ش را  و نواه قيد احعتاال اإلداري )دون ت مة أو أمرا  صدره بتق  أ ر  أمضوا أ 16هذه األوامر 

ص صدره منذ بداية ش ر 50 ن أوامر احعتاال اإلداري الو  التاوقيةصوقاله الجم ية  متايمة(.
 أيحول/  بتمبر الجاري.

 25/9/2017، قدس برس
 

  حدين ذو سالح العرب لألشقاء األقصى المسجد زيارة باب لفتح الدعوة :عكرمة صبريالشيخ  .33
أيد الشيخ عيرمة صبريص مفتي الاد  ال ابق وخاليا الم جد : مجاهد محيجي -   النبول

األقصق التاليص أن الدعوم لفت  باا زيارم الم جد األقصق لألشااء ال را  الة ذو تدينص 
وي الي غالاء شرعيا لجريمة التالبير مر احتتالل اإل رائيحيص مشيرا  لق أن  يدعو الم حمين غير 

 ارم األقصق ودعم الماد يين.ال را لزي
رص أن الماد يين أبدعوا في انتزاع  يادت م 21وأضاى خاليا األقصقص في التوار الذي أجرت  رعربي

عحق األقصقص ب د تخحق الجمير عن مص نافيا أن ييون تدثه تدخاله من هنا أو هناا يما زعم 
 الب  .

ية والصتية واحقتصاديةص دون زياراهص وأشار  لق أن من يتا األقصق عحي  دعم مؤ  ات  الت حيم
مالالبا بضرورم التصدي لألياذيا التي يروج ل ا احتتالل اإل رائيحي بان  يمتحا تاا تاريخيا في 
نما اختراع لتجمير ي ود ال الم في أر  المي اد  األقصق المباراص وأن ال ييل المزعوم لي  ماد اص واد

 المزعومة.
مئاه الماليين من الدوحراه لترويع أياذيب مص وعحق األمة ال ربية  وقال  ن  حالاه احتتالل تنفق

 واإل المية  نفاق ماابل لتفنيد هذه األياذيا وفض  هشاشت ا.
ح بد أن نميز بين تق ال بادم في ص قال: وجود ماد اه لغير الم حمين في مدينة الاد  وتول

لحم حمينص أما تق ال بادم فحيل التق في المدينة الاديمة وبين تق ال يادم.. فتق ال يادم خالص 
الت بد بما يؤمن ب ص وهو ما ح يت ار  مر ال يادم.. فارار ال يادم لحم حمينص ولين تق ال بادم 

 ميفول لحجمير.
ش ار  ما المشيحة بالدعوم لزيارم الاد  من قبل الش وا ال ربية واإل المية لدعم األشااء الماد يين واد

 ال ربية  لق جانبيمأ الص اينة بان الش وا
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من يتا الاد  عحي  أن يدعم المؤ  اه الماد يةص في مجاحه الت حيم والصتة واإلن ان وغيرهاص 
وأن من يتا الاد  عحي  أن ي مل إلن اء احتتالل عن اص وأن فت  باا الزيارم لحاد  ح يتل 

الي ون أن ي اندوا الاد  تتق مشيحة الاد ؛ ألن الذين يالالبون بفت  باا الزيارم هم الذين ح ي ت
  ن م ح ي تالي ون دخول اص لذا فإن هذه المالالبة لتغالية عجزهم عن نصرم الاد .

في الوقه نف   فإننا نتث الم حمين الذين يتمحون الجن ياه األجنبية غير ال ربية من ماليزيا 
ندوني يا وترييا والبالد الغربية وغيرها أن ياتوا لزيارم الاد ؛ أن ز  يارت م ح ت د تالبي ا تيث أن واد

 نما  صدول م م ترفة بإ رائيل  حفا ؛ لذا نتن ح نمنر زيارم الاد  مالحاا يما ح نفت  باا الزيارم مالحاا  
 األصل في الزيارم أح تؤدي  لق تالبير مر  حالاه احتتالل.

 را باحتتالل يانه اليوم غالبية  ن لم يين يافة األنظمة ال ربية تايم عالقاه  را أو ج  ذا
 فما جدو  منر الزيارمأص اإل رائيحي

نتن ح نريد أن نن اق وراء  يا اه األنظمة المالب ة؛ ألن  قرارنا بال ماة لح را بزيارم األقصق 
 هو نوع من التغالية عحق المالب ينص وم اهمة منا في المواقى ال يا ية المشبوهة.
 26/9/2017، 21عربي

 
 فلسطينيا   فيا  الجيش اإلسرائيلي يعتقل صح .34

اعتال الجير اإل رائيحيص صباة اليوم الثالثاءص الصتفي عبد الرتمن : قي  أبو  مرم - رام هللا
 عو ص من منزل  في بحدم بدر  غربي مدينة رام هللا و ال الضفة الغربية المتتحة.

ه المنزل وقاله زوجت   ناء عبد التافظص في اتصال هاتفي مر األناضولص  ن قوم   رائيحية اقتتم
 في تمام ال اعة الثانية فجر اليومص ب د تي ير الباا الرئي يص واعتاحه زوج ا عو .

 وأوضته أن الاوم فتشه المنزل وعاثه بمتتويات  قبل ان تاب ا.
 وفيما لم تشر الزوجة  لق أ باا احعتاالص لم يصدر عن الجير اإل رائيحي أي بيان تول الواق ة.

 الة الصتافة الفح الينية رصفار )غير تيومية( ومارها قالاع غزم.ورعو ر ي مل مرا ال لوي
 26/9/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 
 501بعد حكم األسير النجار.. ارتفاع عدد األسرى المحكومين بالمؤبد إلى  .35

في  أيد مريز أ ر  فح الين لحدرا اه أن أعداد األ ر  الفح الينيين المتيومين بالمؤبداه: رام هللا
( أ يرص وذلا ب د أن أصدره متايم احتتالل تيما جديدا  501 جون احتتالل ارتف ه لتصل  لق)

 بالمؤبد بتق األ ير أمجد النجار من رام هللا.
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وأوض  الباتث ريا  األشار الناالق اإلعالمي لحمريزص أن متايم احتتالل أصدره منذ بداية 
 37جخرها أم  بتق األ ير أمجد مصالفق النجار )أتيام بال جن المؤبد يان  6ال ام التالي 

ألى شييلص بت مة المشارية  350عام ا( من بحدم  حواد شمالي رام هللاص بال جن المؤبدص وغرامة مالية 
صابة ثالثة جخرين بجراة في ش ر يونيو من ال ام  في تنفيذ عمحية أ فره عن ماتل م توالن واد

2015. 
 25/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 من الضفة مواطنا   20االحتالل يعتقل  .36

شنه قواه احتتالل اإل رائيحيص الحيحة الماضيةص تمحة اعتاال ودهم في عدد من مدن : رام هللا
مواالنا من مدن بيه  20الضفة الغربية المتتحة. وأفاده مصادر متحيةص أن قواه احتتالل اعتاحه 

 لتم وقحايحية ورام هللا ونابح .
 25/9/2017، رام هللا، الجديدة الحياة

 

 على الملف الصحي بغزة : ننتظر انعكاس المصالحة إيجابا  في قطاع غزة وزارة الصحة .37
قال وييل وزارم الصتة في غزمص د. يو ى أبو الرير:  ن الناص التاصل : أتمد المصري -غزم 

الذي ان ي   حب ا بصورم  ص األمر%40في األدوية األ ا ية الم جحة والم تمدم لد  وزارت  تادر بو
 يبيرم وواضتة عحق مجمل الخدماه المادمة لحمواالنين خالل الفترم الماضية.

وأيد أبو الرير لورفح الينرص أن وزارت  تتخذ جمحة من الخالواه لضمان ا تمرار عمل المنظومة 
 ا في دعم الصتية دون ت الل عبر ترشيد ا تخدام األدويةص والتواصل مر المؤ  اه المانتة إلقناع

وأشار أبو الرير  لق أن قالاعاه األورامص وغ يل اليحقص واألمرا   الوزارم باألدوية المختحفة.
المزمنة األيثر تاثر ا وتضرر ا من األزمة التاصحةص مضيف ا رننتظر أن ُتتدث المصالتة الوالنية أثرها 

 واق يا لتن ي   يجاب ا عحق هذا المحى ال امر.
 26/9/2017، الين أون فلسطين

 
 االحتالل ينبُش قبور المسلمين بمقبرة "مأمن هللا" غربي القدس .38

واصحه  حالاه احتتالل اإل رائيحيص احعتداء عحق ماابر الم حمين في مدينة : الاد  المتتحة
نتو ثمانية هيايل  صاألتديوم  صالاد  المتتحةص ونبر الابورص تتق الاله التفرياه اإل رائيحية

 عظمية وجماجم.
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فاد رئي  لجنة رعاية الماابر اإل المية في الاد ص التاج مصالفق أبو زهرمص بان  تم ال ثور أم  وأ
عحق قبر ضخم تته األر  )يان  غرفة(ص ب د أن جرفه جلياه احتتالل  اف  في مابرم رمامن هللار 

 اإل المية غربي الاد .
جماجم باإلضافة ل يايل عظمية  وم اإلثنينص أن  تم ال ثور عحق ثمانيةيوأضاى لو رقد  بر رص 

 متناثرم داخل الابر الضخمص حفت ا  لق أن احعتداء عحق المابرم ما زال م تمرًّا.
وقال  ن مشروعاه تالويرية   رائيحية تُاام عحق أر  مابرم مامن هللا ومتيال اص تتق أيل احتتالل 

بناء المشارير اح تيالانية عحي ا  بالمائة من اص حفت ا  لق أن م اتت ا ما قبل 70ما م اتت  نتو 
 دونم.  200يانه 

وأي د أن   يتم مراقبة التفرياه اإل رائيحية في الميانص والت د ي عحق ُترماه الابورص متاب  ا: رنتن 
 عحق ياين أن هذه الجماجم التي ُوجده هي لم حمين ُدفنوا هنا منذ  نواه الويحةر.

 25/9/2017، قدس برس
 

 إلى الضفةن بقضية تصدير أسلحة ي  على فلسطيني   حكما  لة" تخفض "أمن الدو : عم ان .39

خفضه متيمة أمن الدولة اليوم احثنين تيما عحق مت مين اثنين من الجن ية : بترا –ال بيل 
عاما وعحق المت م الثاني  15ونصى ال ام بدح من  أعوام 7  لق األولالفح الينيةص المت م الرئي  

 األراضيداخل   لق نواه باضية تصدير أ حتة  10 نواه بدح من  5 بالوضر باألشغال الشاقة
 باأل باا المخففة التاديرية يون المت مين في ماتبل ال مر وغريبي ديار. أخذهاالفح الينية ب د 

 15يما تيمه المتيمة عحق المت م الثالث الفار من وج  ال دالة غيابيا الوضر باألشغال الشاقة 
  نة.

 25/9/2017، ، عم انالسبيل
 

 من مخاطر التعاون التركي اإليرانيتحذر دراسة إسرائيلية  .41
يران وت اظم مظاهر : صال  الن امي تذره درا ة   رائيحية من مخاالر التاارا اليبير بين ترييا واد

الت اون بين ماص م تبرم أن هذا التالور يتمل في اليات  ت ديدا  لحمصال  اح تراتيجية إل رائيل. 
ا ةص التي صدره يوم األتد الماضي عن رمريز أبتاث األمن الاومير اإل رائيحيص عحق وشدده الدر 

أن ما يفاقم خالورم التاارا التريي اإليراني تاياة أن  ياتي في ظل تالوراه  حبية ت ي  توج  أنارم 
لوضرار بالمصال  اإل رائيحيةص ح  يما  صرار األتراا عحق تالوير ال القة مر ترية تما ص 
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دور اليبير الذي تاوم ب  الايادم التريية في التتري  عحق   رائيلص خصوصا  في أعااا أتداث وال
 األقصق األخيرم.

وأشاره الدرا ةص التي أعدت ا يل من رئي ة ق م األبتاث األ بق في ج از المو ادص الخبيرم في 
ق أن ما يفاقم األمور خالورم الشان اإليراني  يما شاينص والباتثة في الشان التريي ليندا شتراو ص  ل

في التاارا بين ال ران وأنارم بالن بة لحمصال  اإل رائيحية تاياة أن  يتج د أيضا  في ظل وقوى يل 
يران ضد المتور ال ربي الاريا من   رائيلص مشيرم بشيل خاص  لق تدهور ال القاه  من ترييا واد

يران بدون تردد  لق جا نا قالر في مواج ة رالدول ال ربية ال نية التريية المصرية ووقوى ترييا واد
 الم تدلةرص عحق تد توصيى الدرا ة. 

 26/9/2017ن، العربي الجديد، لند
 

 أبو الغيط يدعو الهند لالستمرار في مساندة القضية الفلسطينية .41
الااهرم: أعرا أتمد أبوالغيالص األمين ال ام لحجام ة ال ربيةص عن تالحر الدول ال ربية ح تمرار 

اندم ال ند الاوية لحاضايا ال ربيةص وعحق رأ  ا الاضية الفح الينيةص موضتا  أن الجانا ال ربي م 
يتوقر من التيومة ال ندية التالية تاييد م اندت ا الواضتة وال حنية لتل الدولتينص ولحتاوق 

 المشروعة لحش ا الفح الينيص وعحق رأ  ا تا  في  قامة دولت  الم تاحة.
لحجم ية  72 وخالل لاائ ص  وشما  واراجص وزيرم خارجية ال ندص عحق هامر الدورم ال ودعا أبوالغيالص

عحق ال ودم  لق الاولة المفاوضاه مر «   رائيل»ال امة لألمم المتتدم في نيويوراص ال ند لتث 
عحق م حي ا في عدم احلتزام باراراه الشرعية الدوليةص من «   رائيل»الفح الينيينص وعدم ميافام 

خالل احنتخاباهص التي  ت اد  2020و 2019الل م اندم ترشيت ا ل ضوية مجح  األمن لح امين خ
 بالجم ية ال امة في ال ام المابل.

لن «   رائيل»وأعربه الوزيرم ال ندية عن تف م ا التام لحموقى ال ربيص مؤيدم أن عالقاه بالدها مر 
 د مر الدول ال ربية.تيون عحق ت اا عالقات ا ال امة والمت ددم األب ا

 26/9/2017، الخليج، الشارقة
 

 الرياض: حل القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية لسياستنا .42
أيده ال  ودية أن احتتالل اإل رائيحي لألراضي الفح الينية ت با بم انام الش ا  جنيى:

الم تمر في انت ايات  الفح اليني بايمح ص وأضتق ي اني من جثار هذا احتتاللص وال دوان الغاشم و 
 «.أالول اتتالل يش ده التاريخ التديث»ضد الش ا و حا تاوق مص ووصفت  بان  
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وأيد ال فير الديتور عبد ال زيز الواصلص مندوا ال  ودية الدائم لد  األمم المتتدمص خالل يحمة 
 ا الفح الينيص بالده أمام مجح  تاوق اإلن انص أن تل الاضية الفح الينيةص ورفر الم انام عن الش

يمثل أتد الثوابه الرئي ية ل يا ة ال  وديةص موضتا  أن ال الم الشامل وال ادل والدائم لن يتتاق 
قامة الدولة الفح الينية  1967 ح بان تاا   رائيل اليامل من األراضي ال ربية المتتحة عام  يافةص واد
ال ربية وقوراراه الشوورعية الدولية ذاه الم تاحةص وعاصمت ا الاود  الشرقيةص الباا  لمبادرم ال الم 

ح يوجد مبرر ح تمرار هذا النزاع في ظل التوافق الدولي إلن ائ  بناء عحق »الصوحة. وأضاى أن  
ص وشد د المندوا ال  ودي عحق دعم بالده اليامل ليافة المبادراه والج ود «التل الاائم عحق الدولتين

  الم وتل الدولتين.الدولية التي ت دى إلنااذ عمحية ال
 26/9/2017ن، الشرق األوسط، لند

 
 اتفاق القاهرة فرصة أخيرة إلنهاء االنقسام: مالدينوف .43

قال من ق األمم المتتدم ل محية ال الم في الشرق األو ال نييوحي مالدينوى : فتتي صب اة -غزم 
قد ح »إلن اء احنا ام « فرصة أخيرم»يمثل « تما »و « فت » ن اتفاق الااهرم األخير بين تريتي 

 «.تتيرر
ص قائال   ن  عمل مر مصر وال حالة «ح ُيالاق»ووصى مالدينوى الوضر في قالاع غزم بان  

 الفح الينية عحق تت ين .
المجتمر الدولي يدرا »ص حفتا   لق أن « ييون مدمرا  »واعتبر أن أي انفجار لألوضاع في الاالاع 

ر الدولي موافاة عحق المصالتة وعودم التيومة لمنر ذلاص ومصر واد رائيل وال حالة والمجتم
 «.احنفجار

وأشار مالدينوىص خالل مؤتمر صتافي عاده في مار األمم المتتدم في مدينة غزم أم   لق أن 
ص م تبرا  أن ا «األمم المتتدم وأالرافا  رئي ية في المنالاة تؤيد عودم التيومة الشرعية  لق غزم»
 «.الضفة وغزمص وح أعتاد أن   تيون هناا فرصة أخر الفرصة األخيرم لتوتيد »

ح توجد م ارضة من أي الرى لتفاهماه الااهرم إلن اء احنا ام الفح الينيص »وشدد عحق أن  
 «.واد رائيل وال حالة ومصر لدي ا مصحتة في  ن اء هذا الوضر

يارم ت تمر ويان مالدينوى وصل صباة أم   لق الاالاعص برفاة عدد من يبار م اوني  في ز 
 وعددا  من قياداه الترية.« تما » اعاهص التاق خالل ا رئي  الميتا ال يا ي لترية 
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يما التاق مالدينوى قادم وممثحي عدد من الفصائل الوالنية واإل الميةص الذين الالبوه واألمم المتتدم 
م إلعادم اإلعمار بالضغال عحق   رائيل لرفر التصار ن ائيا  عن الاالاعص ويذلا توفير الدعم الالز 

نجاز المصالتة.  والضغال عحق الرفي احنا ام إلن ائ  تماما  واد
في تال عاده »تل الحجنة اإلدارية التيوميةص م تبرا  أن  « تما »ورتا ميالدينوى بارار 

ن اء التصارص وتميين النا  من  التيومة  لق غزمص ف ذا  ي مل عحق  عادم تنشيال احقتصادص واد
ت  يل م مة عمل التيومة في غزمص وعدم »ودعا يل الفصائل والفح الينيين  لق  .«الدخول والخروج

الجاهزية لحم اعدمص ورؤية »ص مشيرا   لق أن األمم المتتدم لدي ا «وضر أي عاباه في الريا ا
 «.التيومة تاوم بم ام ا في الاالاعص و نخبر المجتمر الدولي بيل التالوراه

ص م تبرا  أن «ا بة وشفافية ل محية ت حم التيومة في غزمتيون هناا مت»وعبر عن أمح  بان 
 «.تفاهماه الااهرم لم تين لتنج  لوح الدور المصري»

محى موظفي غزم م اد جدا ص »في غزمص قال مالدينوى  ن « تما »وتول رواتا موظفي ترية 
ص «الة الفح الينيةودر نا الويال  ييفية تح . هناا  ميان لتح ص لين األمر بتاجة لحمالص وج د ال ح

 «.األمم المتتدم  ت مل عحق  نشاء صندوق لدعم ت حم التيومة م ؤوليات ا في غزم»موضتا  أن 
ص مبديا  ا ت داد المنظمة «ح يمين تل أي من مشايل غزم من دون  ن اء احنا ام»وشدد عحق أن  

 «.ر الدولي لتح االم اعدم في تل أزمة الي رباءص وهناا رغبة تاياية لد  المجتم»الدولية 
الاالاع احقتصادي في غزم يجا أن يت افقص وبتاجة  لق خحق وظائى جديدمص ونؤيد »واعتبر أن 

 «.ل يان غزم أن المجتمر الدولي ياى  لق جانبيم
شج ه التيومة »ص حفتا   لق أن األمم المتتدم «أهمية تل أزمة الي رباء في غزم»وشدد عحق 

في تال عاده الي رباء  لق »ص م تبرا  أن  «الي بة لتل باية المشيالهالفح الينية عحق تح ا يحفتة 
م توياه ما قبل األزمة؛ فنتن جاهزون لحت اونص وأن نيون شرياء مر المجتمر الدولي من أجل بناء 

الدعم المالي من األمم المتتدم لغزم تاحص خالل »وأشار مالدينوى  لق أن  «.البنق التتتية لحي رباء
 «.اضيةص فيما زاد احنا ام في تاحيص الدعم أيضا  ال اود الم

 26/9/2017ن، ، لندالحياة

 

 " تقبل طلب انضمام فلسطين وُتحيله للتصويتاإلنتربول" .44
يوم احثنينص عحق الحا دولة فح الين رص م اء اإلنتربولوافاه المنظمة ال المية لحشرالة ر: رام هللا

لحتصويه عحي  أمام الجم ية ال امة ل ا التي  تن اد لالنضمام لحمنظمة وأدرجت  عحق جدول أعمال ا 
 في الصين قريبا.
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األميريية التي بذله  -وبت ا الانام ال برية الثانيةص فإن قبول الالحا ي ني فشل الج ود اإل رائيحية
 في األيام األخيرم بشيل مضاعى لمنر انضمام الفح الينيين لحمنظمة الدولية.

ج  الفح الينيون في تجاوز ن بة التصويه والتصول عحق األغحبية ورجته مصادر   رائيحية أن ين
التي  يتتاجون ا لابول م ياعضاء. مشيرم   لق أن ج ودا جديدم  تبذل قبل عاد الجح ة ال امة 

 لحتصويه من أجل  يجاد و يحة تمنر انضمام الفح الينيين لحمنظمة.
 25/9/2017، القدس، القدس

 
 الواليات المتحدةو  "إسرائيل"ن في ألمانيا وهآرتس: تعاون وثيق بين اليمي .45

يشفه صتيفة رهآرت ر  اإل رائيحية في تارير نشر عحق موق  ا  :برهوم جراي ي -الناصرم 
وذلا  لمانيا واد رائيل وواشنالن.أاإلليتروني أم  احثنينص عن ت اون وثيق بين اليمين المتالرى في 

اليمين األلماني المتالرى رالبديل أللمانيارص من خالل ميتا الخدماه اإلعالمية في تمحة تزا 
الذي اشتر  خدماه ميتا  عالمي في الوحياه المتتدمص وهو الميتا الذي قدم خدماه لح ديد من 
قو  اليمين المتالرى في أوروباص  ومن ضمن ا تماله عنصرية ضد الم اجرين والم حمين؛  ح أن 

مين األخيرينص يان رئي  التيومة اإل رائيحية من أبرز من اشتروا خدماه هذا الميتا في ال ا
بنيامين نتنياهوص والرئي  األميريي دونالد تراماص الذي يان  من ضمن الاو  التي دعمت  في 

  تمحت ص اليمين األشد تالرفا في الوحياه المتتدمص والحوبي الص يوني اليميني.

ينه هاري ص من ماليي الشرية وقال التاريرر  ن التديث يجري عن الم تشار اإلعالمي وين 
الديجيتال. ومريز الشرية في وحية تي ا   لوعالماإلعالمية رهاري  ميديارص التي تادم خدماه 

 األميريية. 

وت ا الصتيفةص فإن هذه الشرية م روفة بالتماله اح تفزازية وال دوانيةص التي خاضت ا أتزاا 
 يمين متالرى وعنصري في أوروبا وال المر.

 26/9/2017، ، عم انالغد
 

 قرقاش: استقبال القرضاوي للندوي يؤكد احتضان الدوحة للتطرف .46
أعحن وزير الدولة لحشؤون الخارجيةص الديتور أنور بن متمد قرقارص في تغريدم ل  عحق ت اب  في 

الخالاا المنف ر ل حيمان الندوي في م االص وا تابال الارضاوي ل ص يؤيدان مجددا  »موقر تويترص أن 
اتتضان الدوتة لحتالرى واليراهيةص أت نه ُعمان بالردهص وأخفاه قالر في ا تابال  وذلا ب دما 
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الالبه الج اه المختصة في  حالنة ُعمانص األتدص الداعية المتالرى  حيمان الندوي )هندي 
 الجن ية(ص بمغادرم البالدص ب د أن أ اء  لق ال  وديةص ودول خحيجية أخر .

 26/9/2017الخليج، الشارقة، 
 

 الحصارمن رغم بالالكويتيون متمسكون باستثماراتهم في قطر  .47
دول أربر يشى تارير اقتصادي عن اتتفاظ اليويتيين با تثمارات م في قالر دون تغييرص رغم فر  
 خحيجية وعربية تصارا  عحق الدوتة ب دى  تداث أضرار لالقتصاد واح تثمار في الدولة. 

اد ال ااريين اليويتي  لق أن ا تثماراه اليويتيين بالاالاع ال ااري في وأشار التارير الصادر عن اتت
محيار دوحرص موزعة عحق ال ااراه التجارية وال ينيةص مشيرا  لق عدم تاحص  1.9قالر بحغه نتو 

هذه اح تثماراه عن الفترم ال اباة لحتصار الذي تم فرض  في الخام  من يونيو/تزيران الماضي 
 ة واإلماراه والبترين ومصر.من جانا ال  ودي

محياراه دوحر تتريز  3.3وتشير البياناه  لق أن  جمالي ا تثماراه اليويتيين في قالر يصل  لق 
 في ال ااراه والاالاع المصرفي.

 25/9/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 "إسرائيل"دولة فلسطينية على مقاس  .48
فايز أبو شمالة د.  

رائيحية من برامج ا فيرم قيام دولة فح الينية. ياتي ذلا من باا تتق اآلن لم ت اال األتزاا اإل 
المناورم ال يا يةص تيث تضر أتزاا اليمين والي ار الشروال الاا ية والص بة التي ت بق قيام هذه 

 الدولةص بتيث تيون دولة ض يفة فايرم متاصرمص بااؤها مرهون بضمان األمن اإل رائيحي.
 مل رجفي جاباير تين تدد في لاائ  مر صتيفة يدي وه أترنوه ذلا ما عبر عن  زعيم تزا ال

رؤيت  لحتلص والتي تاوم عحق خحق الثاة بين الجانا اإل رائيحي والفح الينيص وذلا بتتايق احنت ار 
احقتصادي لحفح الينيينص وت زيز التن يق األمني فيما بين الالرفينص ثم في الن اية نجح  ونتتدث 

ذا يانه اإلجابة ن مص تيون   رائيل دولة ونفتص  ذا يان تل ال دولتين منا با  لحالرفين أم حص واد
 ي ودية ديماراالية تتترم تاوق يل مواالني اص ولحفح الينيين دولة تراعي متالحباه األمن اإل رائيحي.

ما يمين ا تخالص  من تديث زعيم تزا ال مل اإل رائيحيص أن  يوافق عحق دولة فح الينية وظيفيةص 
 ات ا مراعام متالحباه أمن دولة   رائيل الي ودية الديماراالية!!.من م م



 
 
 
 

 

 31 ص             4414 العدد:             9/26/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

زعيم تزا ال مل ر جفي جاباير الذي أشاد بتجربة الشراية الفح الينية اإل رائيحية في المناالق الم اه 
رار وهي المناالق التي ت يالر عحي ا   رائيل أمنيا ص وت يالر عحي ا ال حالة الفح الينية  داريا ص 

ير  أن الشراية في هذه المنالاة أثبته أن ا أفضل بيثير من الوضر في منالاة رأر رجاباير هذا 
تيث ال يالرم الفح الينية المتضةص وأفضل من الوضر في مناالق رجر تيث ال يالرم اإل رائيحية 
اليامحةص هذا النموذج من الشراية األمنية واإلدارية يان مجال التداول بين زعيم تزا ال مل والجنرال 

ل الرجوا يما ادعق ر جفي جابايرص الذي أضاى: لاد اتفق م ي جبريل الرجوا في يثير من جبري
النااال التي قحت ا اآلنص وهو ماتنر أن ال الم لم ولن ي الي م شيئا  ح تريد   رائيل  عالاءهص وأن يل 

يق األقصر الاراراه التي صدره ضد   رائيل لم تادم ل م نف ا ص وأن الرجوا وغيره يؤمنون بان الالر 
 واألفضل هو التوار والتفاو  ولي  أي شيٍء جخرر.

فإذا يان التوار والتفاو  الذي تؤيده الايادم الفح الينية  يفضي  لق دولة وظيفية يما جاء في 
تديث زعيم تزا ال مل اإل رائيحيص وهو التزا الذي ينتاد التيومة التالية ل دم ا تئناى 

التزا الذي يؤيد قيام دولة فح الينية ل ا وظيفة أمنيةص ح قيمة المفاوضاه مر الفح الينيينص وهو 
ل اص وح مدلول والني يميزهاص فما هو الرة تزا الحييود التايم ل ذه الدولةأ وما هو الرة تزا 
البيه الي ودي الذي يمثح  نفتالي بينهأ وماذا ياول ليبرمان زعيم تزا   رائيل بيتنا عن هذه الدولةأ 

 األتزاا الدينية الي ودية في وظيفة هذه الدولةأوماذا تر  باية 
 25/9/2017فلسطين أون الين، 

 
 حل السلطة والدولة الواحدة: خيار جديد أم مجرد تهديد؟ .49

 هاني المصري
أثار خالاا الرئي  متمود عبا  في األمم المتتدم اهتمام ا محتوظ ا في أو اال الفح الينيين 

من اعتبره خالاب ا تاريخي ا وادعالن ا بانت اء أو قرا احنت اء من  والم تمين بالاضية الفح الينية. ف ناا
مرتحة اتفاق أو حوص وما تضمن  من اعتراى بتق   رائيل في الوجودص ومن التزاماه  يا ية وأمنية 
واقتصادية. وهناا من اعتبر الخالاا بان  ح يتمل جديد اص ألن جديده قديمص فاد  بق أن هدد 

عادم النظر في ال القة مر   رائيلص بما في ذلا الرئي  مرار ا وتيرا ر ا بت حيم مفاتي  ال حالةص واد
ص بضمن ا وقى التن يق األمنيص 2015احعتراى ب ا. يما صدره قراراه المجح  المريزي في جذار 

  لق أن تم اإلعالن عن وقف  عحق خحفية محتمة الاد  في تموز الماضي.
ة عمياة من اإلتباال من  ميانية نجاة الم ار ال يا ي يظ ر الخالاا أن الرئي  وصل  لق درج

ا في ظل تيثيى التيومة اإل رائيحية تالبيق مخالالات ا اح ت مارية  الذي  ار في ص وخصوص 
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واح تيالانية وال نصرية بتشجير من  دارم دونالد تراماص لدرجة تخحي ا عن تبني ما ي مق رتل 
ن التي دأبه عحي ا اإلداراه ال اباةص ما يج ل تديث ا عن الدولتينرص وعن اإلدانة الحفظية لال تيالا

رصفاة الارنر  ما متاولة لحخداع وي ا الوقهص أو م  ق جديد ا لتصفية الاضية الفح الينية من 
خالل التل اإلقحيمي الذي ي دى  لق دمع   رائيل في المنالاة ال ربيةص وتتويل الخالر من ا  لق 

  يران.
هو التتذير لحمرم األولق بتل الدولة الواتدمص  ذ قال: رلن ييون أمامنا  ح الجديد في خالاا الرئي  

 النضال والمالالبة بتاوق يامحة لجمير  يان فح الين التاريخيةر.
الشامحة  اح تراتيجيةال ؤال: هل وصل الرئي  عبا   لق الحتظة التي  يالحق  شارم البدء لحمراج ة 

الدولة الواتدمص و ي تا احعتراى بإ رائيلص و يوقى تنفيذ  التي  يتل في ا ال حالةص ويتبنق خيار
احلتزاماه الفح الينية في اتفاق أو حو من جانا واتدص وأن هذه المراج ة  تتوج في المجح  

 الوالني الاادمأ
أم أن األمر ح ي دو أن ييون متاولة جديدمص ولين ا تنالوي عحق اليا  أيثر ما تتمل من األمل 

تيون أخيرم ح تفزاز المجتمر الدوليص واإلدارم األميريية تتديد اص وا تدراج ا لتترٍا  بالنجاةص وربما
 من شان   نااذ تل الدولتين الذي يواج  خالر التاوي . فالت ديد تيتيا ولي  اعتماد م ار جديد.
ح والدليل عحق ما  بق أن جوهر خالاا الرئي ص والنااال ال شر التي انت ق ب ا خالاب ص أظ ر أن  

يزال مؤمن ا بالخيار ال حمي والمفاوضاه وتل الدولتينص  ذ قال  ن  ر ي الي  دارم تراما وأالراى 
الحجنة الرباعية الدولية والمجتمر الدولي يل فرصة ممينة )دون تتديد زمن ل ا( لتتايق الصفاة 

ال لحمالالبة بتاوق التاريخية المتمث حة بتل الدولتينص ولين  ذا تم تدميره لن ييون أمامنا  ح النض
يامحة لجمير  يان فح الين التاريخيةر. وما يجري هو تآيل لحوضر الفح اليني بمختحى ميونات ص ما 

 ي تدعي متاولة اإلنااذ قبل فواه األوان.
وما ي الي التادير بان خالاا الرئي  مجرد تيتيا إلنااذ تل الدولتينص ولي  تبني ا لخيار جديدص 

ب  أثناء لاائ  بتراما عشية خالاب  في األمم المتتدم بان لااءهما دليل تصري  الرئي  الذي أدلق 
 عحق أن الصفاة التاريخية  تتدث خالل أيامص ثم ا تدرا وقال خالل هذا ال ام.

من أين ا تمد الرئي  يل هذا التفاؤلأ وما هو تف ير تناقض  الصارخ مر اليا  والتشاؤم الذي 
 م ار جديد في ظل هذه المتناقضاهأالغق عحق خالاب أ وييى يمين وحدم 

 ذا ربالنا ما  بق مر األنباء ال اباة والالتاة لحخالااص التي تضمنه أن اإلدارم األميريية ت ت د 
لوضر خالة  ت حن عن ا خالل أ ابيرص والحبه من الرئي ص ووافق عحق تجميد خالوات  باتباع خيار 

 .جخر بديال  عن خيار انتظار  تياء الم يرم ال يا ية
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ويمين أن تتضمن الخالة األميريية الاادمةص يما أفاده مصادر  عالمية و يا ية قيام دولة 
ص وهي  ذا يانه يذلا فإن ا تشيل  عادم 67فح الينية عحق تدود تدريجيةص ولي ه عحق أ ا  تدود 

الن بير البضاعة الاديمة التي اشتراها الفح الينيون  ابا ا في صورم جديدمص ما يشير  لق أن واشن
أخذه تدرا أيثر وأيثر أن الوقه غير منا ا لتتايق رصفاة الارنر بذري ة أن الالرفين غير 
جاهزينص وأن ما يمين تتايا  ت  ياله ومشارير اقتصادية تمنر ان يار ال حالة وانفجار الوضر في 

نما تتق ح تتتمل   رائيل الم ؤولية عن احتتال ل قالاع غزمص لي  من أجل التم يد لح المص واد
والتصار. وصفاة الارن ح ت دو أن تيون غالاء لتمرير التل اإلقحيمي عحق ت اا الاضية 

 الفح الينية.
ص من خالل ال مل الديبحوما يص 67 ن ا تمرار الرهان عحق تج يد الدولة الفح الينية عحق تدود 

نما نوع من احن تتار ووضر يل البي  أو غالبيت  في ال حة األميرييةص لي  مجرد خالاص واد
 ال يا ي.

ح نالالا ون رى أن  لي  من ال  لص وح المالحوا تالي اص التخحي عن خيار الدولة الفح الينية 
الم تمد منذ توالي ثالثين عام ا والمتوافق عحي  دولي اص ولين الخحل ييمن في الت امل م   ويان  

. والمالحوا عمل يل ما يحزمص مالروة لحتفاو ص ولي  تا ا البي ي ا ُأِقرَّ دولي ا وغير قابل لحتفاو 
  يا ي ا ويفاتي ا واقتصادي ا وقانوني اص لتج يد الدولة عحق األر .

 ن الت ديد الحفظي بتل ال حالة من دون توفير الرغبة والادرم عحق تنفيذه شان  شان الت ديد بدولة 
ذا تتول التاوق المت اويةص  يؤدي  لق  ض اى الثاة بالايادم الفح الينيةص متحي ا وعربي   ا ودولي اص واد

 لق خيار م تمدص يردم ف لص من دون توفير متالحبات  ف ي الي   رائيل فرصة ذهبية ح تيمال 
تالبيق مخالالات ا الرامية  لق تمرير التل اإل رائيحي بإتد  صيغ ص التي تحتاي يح ا عحق عدم 

 احعتراى باي تق من التاوق الفح الينية.
ينية احختالل الفادة في ميزان الاو ص وهو  يمنر  قامة الدولة  ن ما منر  قامة الدولة الفح ال

ا أن أغحبية   رائيحية ترفض ا بشيل أقو  من رف  خيار الدولتين. وييمن التل  الواتدمص وخصوص 
في ال مل من أجل تغيير ميزان الاو ص ومدخل ذلا وضر خالة عمل قادرم عحق ا تنفار ج ود 

ميانياه الش ا الفح ال يني في جمير أماين تواجده من أجل تماية الاضية الفح الينية والاقاه واد
 ونصرت اص ولي   الالق الت ديداه والش اراه.

من ي تاد أن الدولة الواتدم  تاوم فور ان يار تل الدولتين وال حالة ف و مخالئ تمام اص ألن ال الم 
لذلاص وألن اليمين  بتاجة  لق  نواه الويحة ليي يتبنق خالة جديدمص هذا  ذا يان لدي  ا ت داد

اإل رائيحي تا احَّم من تجارب ص لدرجة أن  أصب  بغالبية عناصره واتجاهات  ح يريد ضم األر  مر 
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نما ضم أيبر م اتة ممينة من األر  مر أقل عدد ممين من ال يانص ومن يباق خارج  ال يانص واد
مردخاي ييدارص أو وفق خالة  دولة   رائيل  ي ير في اإلماراه الفح الينية غير المتتدم وفق خالة 

بت حئيل  موتريترص نائا رئي  اليني هص التي تضر الفح الينيين أمام اتتماحه ال جرم الالوعيةص 
أو ال ير ضمن درجة ثانية في دولة   رائيل رالي وديةرص أو مااومة   رائيل وعندها  يتيفل ب م 

ت اا األردن والفح الينيين  الجير )أي يبيدهم(ص أو ضمن خالة تل الاضية الفح الينية عحق
ضمن خالة رالوالن البديلرص أو ج ل األردن يتاا م ال يالرم عحق التيم الذاتي مر ال حالة 
ا نتنياهوص أو عبر تو ير  الفح الينيةص مر بااء ال يادم إل رائيل من الن ر  لق البتر يما ييرر دائم 

الالق زور ا ا م ردولةر عحي  عحق ت اا  ي ناء وفق خالة غيورا أيالندص أو انتظار ربانتو تانر غزم واد
 التيومة لحوقه المنا ا لالرد الفح الينيين يما جاء في تديث لحمؤرخ ال  يري مارتين فان يارفيحد.

لاد قتحه   رائيل ما  مي رعمحية ال المرص ويجا عدم تميين ا من اإلفاله من ال ااا عحق 
ص أي وفق ما 67بتج يد دولت  عحق تدود  جريمت اص عبر التخحي عن ممار ة تق الش ا الفح اليني

الخيار المالحوا والممين تتايا  يتالحا التم ا ببرنامع تق تارير المصير  تتيت  الشرعية الدولية.
ص وما 48وتتايق الم اوام الفردية والاومية لش بنا في أراضي  67وال ودم وتج يد الدولة عحق تدود 

وتدم الوالنيةص عحق أ ا  رؤية شامحة وشراية تاياية يتالحب  ذلا من  عالاء األولوية إلنجاز ال
وهذا يتتاق من خالل عمحية تاريخية نضالية ت دى  لق  متفق عحي ا. وا تراتيجيةوديماراالية توافاية 

تغيير موازين الاو  وج ل احتتالل ميحف ا إل رائيل ومن يدعم اص من خالل المااومة والمااال ة 
عحق أ ا  أن المااومة تزرع والمفاوضاه تتصدص وعدم قبول ومختحى أشيال ال مل ال يا يص 

الوحياه المتتدم يو يال أو راٍع ل محية ال المص ورف  ا تئناى المفاوضاه من دون احلتزام 
بمرج ية الاانون الدولي وقراراه األمم المتتدم التي تتضمن التد األدنق من التاوق الفح الينيةص 

ا الفتو  الاانونية وتف يل الاراراه الدولية وال  ضوية الفح الينية في المؤ  اه الدوليةص خصوص 
 لمتيمة حهايص وِفي متيمة الجناياه الدولية.

ياسات والد راسات   26/9/2017االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الس 
 

 مصر تستعيد الملف الفلسطيني .51
 منير شفيق

الش رين الماضيين أو أيثر قحيال . وقد راته  مجموعة أتداث تت حق بالوضر الفح اليني وق ه خالل
أغحا الت حيااهص أو المااحه التتحيحيةص تذها مر يل تدث باعتباره تدثا  مفصحيا   ييون ما ب ده 

 غير ما يان عحي  الوضر قبح .
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عندما أالحق دونالد تراما ش اره تول رالصفاة التاريخيةرص في ما يت حق بالاضية الفح الينيةص أو يما 
اإل رائيحيرص ذهبه  -اإل رائيحير أو  الصراع رالفح اليني -اول هو في ما يت حق بالصراع رال ربيي

 أغحا تاديراه الموقىص  لق اعتبار ما  يتبر خالواه متما ية لتتايق هذه رالصفاةر.
نما  يبدأ  ولين التجربة أثبته أن ما عند دونالد تراما مجرد ش ار ح متدداه وح خالة وراءهص واد

محية ا تشاراه. وقد راته تتيرر اح تشاراه لتدور في دائرم مفرغة تتق وصل األمر  لق ما ب 
وصح  اآلن من ضياع في موقى تراما وم تشاري  الذين يحف م بمتاب ة الموضوع. أي ما زال ذلا 

 رالتدثر يدور تول نف  ص أو ما زال في مرب   األول.
  تمحة ش واء عحق قالاع غزم من أجل  ن اء اإلنا ام وقبل توالي الش رين أيضا  أعحن متمود عبا

من خالل ضرا تصار غير م بوق  يفر  عحق تما  أن تاتي  خاض ة م ت حمة. وذلا نتيجة 
لاالر الي رباء قال ا  يامال ص وترمان قالاع غزم من يل أنواع الم اعدم الالبية والصتية واحجتماعيةص 

ِتباه اإلجراءاه األولق ت ديداه من نوع ر ن وتتق الترمان من الماء الصال  لحشرا. ول  ذا صا
ح ...ر.  تما   تر  ما لم تره يوما  من قبلرص أو رعحق تما  أن تابل الشروال واد

الب ا  يان من المشروع اح تنتاج بان تيون تحا التمحة قد جاءه بالتفاهم مر تراما ونتنياهو ولين 
اعتبار ال ي ي )الرئي  المصري( في الجيا مر مصرص ب لحتشاورتبين أن هذه التمحة افتاره 

ب با عالقت  اح تراتيجية يما أعحن مر دونالد تراما يما ب با ترب  الش واء ضد تما  في غزمص 
 أو ربما اعتبار عالقة مصر بالموضوع ثانوية.

 أما الذي تدث فاد جاءه المفاجام عبر ما جر  من لااءاه بين وفد تما  بايادم يتيق ال نوار مر
وزارم المخابراه ال امة المصريةص ثم  دخال ا متمد دتالن عحق الخال )هو دخول  ماراتي أيضا (ص 
وعاد تفاهماه مر وفد تما  تت حق بفت  الم ابر وتزويد الاالاع بالي رباء المصريص وال مل عحق 

ن في قالاع غزم من ثاراه وعداواه عائحية اجتماعيةص ُخصص ل ا خم و  2007تل ما تري  صراع 
 محيون دوحر.

من ُيراجر الت حيااه والمااحه التي تناوله هذا التدث الذي اعتبره الب   زلزاح ص وغضا الب   
من تدوث  أشد الغضاص ثم بدأه التي ناه تول احتتماحه المتوق ة من وراء هذه التفاهماه ويان 

 الفح اليني. مصيرا  جديدا  قد أخذ يتشيل في التيام الفح الينية والصراع الداخحي
لو يان ثمة من يراقا من الامر وح ي رى التفاصيل لشاهد متمود عبا  يشن ما يشب  تمحة ترا 
عحق قالاع غزم. وفي اآلن نف   لشاهد وفدا  لتما  يزور الااهرم بضيافة وزارم المخابراه ال امة 

الناظر من  المصرية وم  ا دتالنص وب يدا  عن أي تفصياله أو تاثر بوضر يل الرىص  ي تبر
الامر أن التراا المصري باتجاه هذه التفاهماه يان بمثابة راعترا  ع يرير في وج  تمحة عبا  
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ضد قالاع غزم. بل لرجه بمثابة مواج ة تربية مر متمود عبا . ف حق التاييد جاءه هذه التفاهماه 
ورائ  دونالد تراما في الااهرم لتبالل مف ول تصار التجوير والتريير الذي شن  متمود عبا ص ومن 

 ونتنياهو.
الب ا  الرئي  المصري عبد الفتاة ال ي ي ح يمين أن ُيت م بان  يريد  نااذ تما  من التصار ف و 

. يما ح يمين أن 2013تموز/يوليو  3األ ا  في ما واج   قالاع غزم من تصار في ع ده منذ 
يةر التي يريدها دونالد تراماص يما ح يمين ُيت م بان  ضد رالصفاة التاريخيةر أو ضد رالت وية التاريخ

أن ُيت م بالموقى ضد نتنياهو. األمر الذي يفر  ال ؤال: ييى يمين تف ير هذه التفاهماه مر 
تما  واإلشراى عحق التفاهماه بين تما  ومتمد دتالنص األمر الذي وج   ضربة قا ية لمتمود 

 عبا  ومشروع التصار الخانق عحق قالاع غزمأ
ا بب االة: ح ت تالير مصر أن تر  أيا  يان من تراماص  لق عبا ..  لق نتنياهو يتصرى الجوا

بالموضوع الفح اليني عموما ص وموضوع قالاع غزم خصوصا ص بتجاهل لمصر والت امل مر مصر 
يان ا متفرج ح عالقة ل  بالموضوعص فيما مصر ت تبر نف  ا الم ؤول األول عن المحىص ومن يريد 

ح  تتريه مصر أن يفت  هذ ا المحىص باية صورم من الصورص عحي  أن يمر من خالل مصرص واد
إلعالائ  الدر  المنا ا إلدراا هذه التاياة واتترام ا. فالم الة هنا ح عالقة ل ا بالمتتو  

 ال يا ي.
ومن هنا ياتي التدث الثالث وهو مجيء وفد فت  مب وثا  من متمود عبا   لق الااهرم لي يد أوراق 

الفح الينية  لق مصر. وقد ُن يه تحا رال نترياهر التي خرجه من رام هللا  -لمصالتة الفح الينيةا
تتتدث عن رالارار الفح اليني الم تالرص وترف  رالتدخل المصري في الشان الداخحي الفح الينير 

 عحق  ثر تفاهماه الااهرم ما بين المخابراه المصرية وتما  ومتمد دتالن.
الفح الينية  -عبا  الر الةص وأصب  اآلن محى المصالتةص أو ال القاه الفح الينية لاد تحاق متمود

بيد مصر. وهو ما صنر التدث الثالث الذي أصب  مريزه الااهرم. وأصب  مصدر األ ئحة رالتائرمر 
نتنياهو عحق قالاع غزمص والويه  -تراما -من جديد. وقد الويه عمحيا  صفتة هجمة عبا 

متمد دتالن. ويان شيئا  لم يين. وهيذا  -التما ية يما تفاهماه تما  -التفاهماه المصرية
راته تتوار  التتحياله التي تتدثه عن مصير مخيى لح القاه الفح الينية في ضوء تتحيل تمحة 
عبا  عحق قالاع غزم والتي فرضه عحق قالاع غزم ظالما  دام ا  وتالة من احختناق ح  ابق ل ا 

ته تتوار  التتحياله التي قرأه التفاهماه بين وفد تما  برئا ة يتيق منذ عشر  نواه. يما را
ال نوار ومتمد دتالنص خصوصا ص قراءم خاالئة ومبالغا  في ا وفي مغزاها ونتائج ا وذلا لنصب  اآلن 
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أمام أ ئحة تت حق بالمصالتة بين تما  وفت  بإشراى مصري وما  يتحوها من نتائع عحق ال القاه 
 داخحية. واألهم تاثيرها في تالوراه األتداث الالتاة  يا يا أالفح الينية ال

لاد ت ودنا في ال ابق أن ن تبر أن وراء يل تدث خالة. وهذه الخالة  وى تتتابر فصوح . أما اليوم 
 فاألتداث ح تار ضمن خالة يمتحا الذي يشرى عحي ا متاب ت ا خالوم فخالوم لتصل  لق هدف ا.

المرتحة مختحفة تماما  مما يان عحي  التال  اباا . فاد انت ق زمن  م ادلة موازين الاو  في هذه
المخالالاه اليبر  وح تتق المخالالاه الو الق أو الصغيرم. فمؤتمر الريا  الذي ترأ   تراما لم 
ُيتابار خالوم وراء خالوم. بل جاءه الخالوم رالرباعيةر في متاصرم قالر في احتجاه الم اي  ل . 

ن يا  من يا. وجاء التترا المصري في الوصول لتفاهماه بين تما  وأصب  مؤتمر الريا  
نتنياهو ضد قالاع غزم ن يا   -تراما -ومتمد دتالن أو بين الااهرم وتما  لتج ل من تمحة عبا 

من يا. واآلن تجيء مرتحة المصالتة المتجددم بين تما  وفت  بإشراى مصر لتج ل ما  با ا 
 موق  ا في قادم األتداثأن يا  من يا. ولين أين  ييون 

 ن ما ف حت  الااهرم تتق اآلن ينتصر في ا ت ادم المحى الفح الينيص وخصوصا  محى قالاع غزمص 
لي ود  لق يدي اص وليف م الااصي والداني هذه التاياة وريتترم ار. أما ماذا  تف ل مصر يخالوم ثانية 

ا ت ادم المحى أما ماذا ب د ذلا فمتوقى  ف و مما لم ُيفير في  ب د. فما أنجزت  مصر تتق اآلن يان
عحق ما  ينشا من أتداث ومواقى نتيجة هذا التدث. الب ا  ُصرى هذا اإلنجاز فورا  في ماابحة 
ال ي ي مر تراما في  شارت   لق أن مصر اآلن تشرى عحق المصالتة الفح الينية يان  ياول ل  

 منالاةر.رقل لجاريد يوشنر يباق يمر بمصر عندما ياتي  لق ال
هذا ي ني أن م ادلة موازين الاو  يغحا عحق أتداث ا احرتجال وردود األف ال وعدم وجود قوم تمتحا 

 المخالالاه المتنا بة وتنفيذها. فيل ما يوضر عحق رالنارر ح ي توي تتق اآلن.
 25/9/2017، "21موقع "عربي 

 
 متوسلـة  قـيـام دولــة فلسطيني ة!" إسـرائيل"قبل أن تركـع  .51

 عوزي برعام
وزير الخارجية ال ابقص شحومو بن عاميص متق ومخالئ في م ظم اآلراء التي الرت ا في الماابحة 

في عدد ال يد. تناول الرأي األول رواياه الفح الينيين « م اريى»م   التي نشره في صتيفة 
لذي تريوه عحق الالابر ال ميق ا أو حوالماد ة مثل تق ال ودمص فاد تجاهل من قاموا بصياغة عمحية 

أيضا الفح الينيون لم ياخذوا في الت بان تاياة أن من  األخر المجتمر الفح اليني. من الج ة 
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لم ييونوا ناضجين ب د لحموافاة عحق دولة  –وعحق رأ  م ا تق رابين  – أو حوصاغوا عمحية 
 ص بما في ذلا تا يم الاد .1967فح الينية م تاحة في تدود 

يوقر لوح الظاهرم الضبابية التي تاى في أ ا  . ومثل أي مفاوضاه ص بةص لم يين ل أو حواتفاق 
 بإبالغالمرتحة الن ائية. لو قام يو ي بيحين ورون بونداا   لقتم ا تب اد المواضير الم مة 

يما يراها رابين ليان من المشيوا في  أن ييون اتفاق « التدود الم دلة»عن  أو حوالفح الينيين في 
بان يا ر عرفاه ح يمين  التوصل  اإل رائيحيين. ولو قام صائا عريااه بابالغ نظرائ  قد تم أو حو
اتفاق  الم بدون موافاةص ولو جزئيةص عحق تق ال ودمص فان التيومة لم تين لتصادق عحق اتفاق   لق

 .أو حو
مفاوضاهص هذا الغمو  اتيانا ييون جيداص ألن  يمين من التادم. أوح ص ألن  يخحق دينامييية لح

تتضمن متادثاه وزياراه متبادلةص تاحل الق تد ما من درجة ال داء. ثانياص موافاة متبادلة عحق 
ب   المبادئ تخحق دينامييية تمين أتيانا من الج ر بين مشايل تبدو غير قابحة لحتل. ثالثاص 

 م ال ربي.متاولة التوصل الق اتفاق هي جزء من عمحية ا تراتيجية لج ود التاارا مر ال ال
هناا من  ياولون: لماذا عحينا زيادم فضاء التوق اه لحجانا الثانيص في الوقه الذي ن رى في  أن  
من الص ا عحينا تتايا اأ ولين فضاء التوق اه لحالرفين يجا رؤيت  بمنظار وا ر وعحق المد  

ي ير  في ا يوم الب يد. بن عامي عحق تق في تتحيل الماضي. ولين الح جة المتشائمةص وتتق الت
الايامةص لتوق ات  في الم تابلص مشيوا في ا ت ا رأيي. أعتاد بوجود اتتمال لالتفاقص لين   ياتي 

 عندما يف م الالرفان أن هذا احتفاق هو الشر الذي ح بد من .
ذا  ذا أردنا خحق جب ة  يا ية مر الدول ال ربية ال نية عحينا أن ن الع بجدية الم الة الفح الينية. ا

أردنا التوصل في يوم ما الق اتفاقاه مر ايرانص ح ن تالير الافز عن الم الة الفح الينية.  ن الاول 
يوم » ن  ح يوجد تل ينبر من الش ور باألمن الزائد لد  المواالن اح رائيحيص لين مثحما في ترا 

ه وبدون اتفاقص وجد ذلا المواالن نف   يناضل عحق وجود الدولةص هيذا  تمضي ال نوا« الغفران
و ترير ا رائيل عحق ريبتي ا وهي تتو ل من اجل اقامة دولة فح الينيةص تيث ح يوجد تل تاياي 

 في دولة واتدمص تدير نظام ابرت ايدص وتيون غارقة في تروا ح ن اية ل ا.
ح أتجاهل بت حئيل  موتريتر واوري اريئيل وت يبي توالوبحي. يدور التديث عن مجموعة من 

ينص اشتره شاة في بيه مت دد الالوابق وت حن بصوه عال أن ا  تنغص تيام يل  يان ذلا ال اذ
البيهص من اجل أن ي ربوا من بيوت م رغم ارادت م ويتريوها فارغةص ليرث ا  موتريتر وزمالؤه. هذا لن 
 يتدث ألن  يان المبنق اشتروا الشاق ب  ر ياملص ويوجد ل دد من م ايضا محيية عحق اجزاء من
احر ص ورثوها من جبائ م. وهذا ايضا لن يتدث ألن  في لتظة التاياة الجيدمص وباح ا  ال يئةص 
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المشيوا في اص لين ا ح « ال محية احنااذية» ي ود الوعي واحدراا بان هذه الالريق ربما تنا ا 
 تنا ا وجود وا تارار دولة ا رائيل.

 «هآرتس»
 26/9/2017، األيام، رام هللا
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