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 إسرائيليين أحدهما برتبة ضابط بانقالب مدرعة بالجوالن مقتل جنديين .1
قتل جنديان إسرائيليان في ساعة مبكرة من صباح اليوم في الجوالن ": الرأي"–الجوالن المحتل 

 المحتل.
قتال، جراء انقالب مدرعة،  411العبرية أن جنديان أحدهما برتبة ضابط من الكتيبة  2وذكرت القناة 
إلى أن انقالب المدرعة جاء خالل تدريبات يجريها جيش االحتالل في  وأشارت في الجوالن.

المنطقة. وأوقف جيش االحتالل التدريب عقب الحادث إلى يوم األحد القادم، للوقوف على ظروف 
 انقالبها.

 27/9/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 لدوائر الحكومية ومعالجة االنقسامتسلم المعابر واألمن واللجان وزارية  تشكيلالحكومة تقرر  .2
قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، إن البدء في تسلل  حكوملة الوفلال اللومني مسلتولياتها فلي  :رام هللا

قطاع غزة، يعني أن تبدأ الحكومة العمل بشكل فعلي شامل دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامهلا 
للقلانون األساسلي وكافلة القلوانين الةلادرة علن  قانونيلة وفقلا  ومستولياتها وصالحياتها، وبسط واليتهلا ال

 رئيس دولة فلسطين في جميع القطاعات وفي مختلف المجاالت دون استثناء.
في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنه من  26/9/2017 وأوضح الحمد هللا، في تةريح له يوم الثالثاء

ن الوزارية التلي تخلتب بتسلل  المعلابر واألملن أجل تحقيق ذلك، قررت الحكومة تشكيل عدد من اللجا
والدوائر الحكومية ومعالجة آثلار وتبعلات االنقسلام وكافلة الق لايا المدنيلة وا داريلة والقانونيلة الناجملة 

اسلتجاب  حركلة حملا  "وأشلار إللى أنله بعلد أن  علن االنقسلام وملا ترتلب عليله ملن تحلديات وعراقيلل.
اللجنلة ا داريلة التلي كانل  قلد شلكلتها  هاء االنقسام وأعلنل  علن حلل  لرؤية سيادة الرئيس بالبدء في إن

لكي تقوم بمهام الحكومة في المحافظات الجنوبية، فلنن هل ا ا علالن فلتح نافل ة لاملل والتطلاؤل لطلي 
صطحة االنقسام وإلى األبد، إن شاء هللا، من خالل تمكين حكوملة الوفلال اللومني ملن القيلام بمهامهلا 

 ."مستولياتها في قطاع غزة، ه ا الجزء الغالي من ومننا الحبيبوتحمل كافة 
وقال إنه بناء على توجيهات ملن اللرئيس، قلررت الحكوملة التوجله إللى قطلاع غلزة يلوم االثنلين المقبلل 

أن حكومللة الوفللال  للقللانون األساسللي والقللوانين النافلل ة، متكللدا   لتسللل  مهامهللا وتحمللل مسللتولياتها وفقللا  
ة دولة فلسطين التي لن تتوانى للحظة واحدة عن تحمل مسلتولياتها تجلاأ أهلنلا فلي الومني هي حكوم

تحقيق أماني وتطلعات شعبنا بالوحلدة ل"قيادة عبا ، ل قطاع غزة وستواصل خطواتها الراسخة في ظل  
 ."والحرية واالستقالل وإنهاء االحتالل، وإقامة الدولة الطلسطينية المستقلة وعاصمتها القد  الشرقية

سنوات ونحن نناضل من أجل إنهاء تلك الحالة  10وتابع الحمد هللا أنه "من  وقوع كارثة االنقسام قبل 
جميلع أبنلاء شلعبنا بكافلة أميافله "ودعلا الحملد هللا  ."السوداء  دراكنا أن النةر لن يتحقق إال بالوحلدة

لللى إسللناد جهللود المةللالحة ومكوناتلله، والطةللائل الطلسللطينية، ومنظمللات المجتمللع المللدني واألهلللي، إ
وإنهلللاء االنقسلللام وتمكلللين الحكوملللة ملللن القيلللام بمهامهلللا لخدملللة أبنلللاء شلللعبنا وومننلللا الواحلللد، واسلللتعادة 

 ."الوحدة وإعادة المتسسات الحكومية في قطاع غزة إلى الشرعية والقانونية
 26/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الرئاسة الفلسطينية يجهز عناصره في غزة لتسلم معبر رفح سحر  ":العربي الجديد" .3

أكلدت مةلادر مقربلة ملن السللطة الطلسلطينية للل"العربي الجديلد" أن  قيلادة الحلر  : ضياء خليلل -غزة 
الرئاسللي بللدأت ترتيللب أورال عناصللرها فللي قطللاع غللزة، وملبلل  مللن بع لله  االسللتعداد فللي المرحلللة 
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وقالللل   تمكلللين حكوملللة الوفلللال اللللومني ملللن العملللل فلللي القطلللاع. المقبللللة ألداء مهملللات جديلللدة، بعلللد
المةللادر إن  قيللادة حللر  الرئاسللة فللي ال للطة الغربيللة بللدأت االتةللال بعناصللر مللن الجهللاز فللي غللزة 
والتأكد من وجوده ، وإجراء مسح للعناصر، والطلب منه  االستعداد للمرحلة المقبلة، والتلي قلد تشلمل 

 غزة واألراضي المةرية. عمله  في معبر رفح البري بين
وذكرت المةادر أن  عناصر الحلر  الرئاسلي فلي غلزة سليعملون فلي معبلر رفلح البلري كمرحللة أوللى 

االتطللال مللع حركللة حمللا  ومةللر علللى هلل أ الخطللوة، فيمللا  أثنللاء تمكللين حكومللة الوفللال، إذا تلل   فللي 
 سيتولى أمن حما  السيطرة على المعبر من الخارج.

 متحللدث ا عالمللي باسلل  الحللر  الرئاسللي العقيللد غسللان نمللر األنبللاء التللي تلل   وعلللى الللرغ  مللن نطللي ال
تللداولها عللن توجلله أي قللوة مللن قللوات حللر  الرئاسللة إلللى قطللاع غللزة أمللس، إال أن  مةللادر "العربللي 

وأوضللح  المةللادر أن لله قللد  الجديللد" وتةللريحات قيللادات بللارزة فللي فللتح أكللدت أن  ذلللك مخطللط للله.
الرئاسة من ال طة جنبا  إلى جنلب ملع العناصلر الموجلودة فلي غلزة، إال يجري الدفع بقوات من حر  

 أن  ذلك سيكون في مرحلة متقدمة، وبقرار من الرئيس محمود عبا  شخةيا .
 27/9/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 ماجد فرج ضمن الوفد المتجه إلى غزة اللواء: "ي"القدس العرب .4

أنله تقلرر أن يرافلق الوفلد الحكلومي الكبيلر الل ي سيةلل  أشرف الهور: علم  "القد  العربلي" -غزة 
راملللي الحملللد هللا، قلللادة كبلللار فلللي أجهلللزة األملللن وفريلللق ملللن . قطلللاع غلللزة، ا ثنلللين المقبلللل، برئاسلللة د

وسيكون اللواء  مساعديه  البارزين، للبحث مع حركة حما  في تطاصيل "الملف األمني" في القطاع.
وفد، وذلك من أجل الالطلسطينية، أبرز القيادات التي تةل ضمن  مدير المخابرات العامة ،ماجد فرج

التأكيللد علللى توجلله القيللادة الطلسللطينية نحللو اسللتالم مهللام الحكومللة كاملللة، وللترتيللب لعمليللة تسللل  إدارة 
 المعابر، ضمن خطوات ال غط على االحتالل لرفع الحةار.

 27/9/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 أمريكية لعرقلة انضمام فلسطين لإلنتربول محاوالت :رياض المالكي .5
صر ح وزير الشتون الخارجية والمغتلربين فلي الحكوملة : تحرير محمود مجادلة، وكاالتال – 48 عرب

الطلسطينية، رياض المالكي، يلوم الثالثلاء، بلأن الواليلات المتحلدة تسلعى لتأجيلل التةلوي  عللى مللب 
وأضلاف الملالكي فلي تةلريحات  ذاعلة صلوت فلسلطين  .للعام القلادم ا نتربولان مام فلسطين إلى 

وأوضلح  ( بنلدان متناقلدان ومتعارضلان".لإلنتربلول"اآلن أصبح على جدول األعمال )للجمعيلة العاملة 
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اعتملادأ ملن قبلل المجللس التنطيلل ي قبلل أسلابيع يقلول فيله التةلوي  عللى ع للوية  أن البنلد األول "تل   
دوللة ملع  77ف اليوم من قبل أمريكلا وصلوت عليله ملن قبلل دولة فلسطين... وهناك بند إضافي أضي

 دولة يقول بتأجيل التةوي  على ملب فلسطين إلى العام القادم". 15دولة وامتناع  33معارضة 
وأضاف الوزير الطلسطيني "ه ا يعني أن اجتماع يوم األربعاء سوف تجد الجمعيلة العاملة نطسلها أملام 

حللال أن الجمعيللة العامللة صللوت  علللى البنللد الثللاني فننهللا لللن  بنللدين متناق للين متعارضللين وذلللك فللي
 تةوت على البند األول".

وقال المالكي في تةريحاته لةوت فلسطين "نحن اآلن نتحدث مع العديد من الدول، ولكلن يبلدو أن 
الواليللات المتحللدة األمريكيللة اسللتغل  عالقاتهللا األمنيللة مللع العديللد مللن الللدول لل للغط علللى هلل أ الللدول 

وأضلاف "لكلن هل أ معركلة ال زالل  مطتوحلة بانتظلار نتائجهلا يلوم غلد فلي  ةوي  لةلالح التأجيلل".للت
 اجتماع الجمعية العامة للشرمة الدولية ا نتربول".

 26/9/2017 ،48عرب 
 

 موسم قطاف الزيتون  خالل تجاه الفلسطينيينسياسات االحتالل تدين  "الخارجية الفلسطينية" .6
لخارجيللة الطلسللطينية إنلله وفللي مشللهدس يتكللرر باسللتمرار ويتكثللف سللنويا  قبيللل موسلل  رام هللا: قاللل  وزارة ا

قطف الزيتون، فرض  سلطات االحلتالل قيلودا  مشلددة عللى حركلة الطلسلطيني تجلاأ أرضله المزروعلة 
بأشلجار الزيتلون، ومنحل  نطسللها زورا  وبهتانلا  صلالحية ملنح تةللاريح للطلسلطينيين بةلطته  سللائحين، 

 لحراثة أرضه ، أو لقطف ثمار الزيتون ولعدة ساعات أو أيام فقط.للدخول سواء 
وأدانللل  اللللوزارة سياسلللات االحلللتالل وإجراءاتللله الت للليقية عللللى موسللل  قطلللاف الزيتلللون وحريلللة وصلللول 
الطلسلللطينيين إللللى أرضللله ، ومالبللل  المنظملللات الحقوقيلللة وا نسلللانية المختةلللة لتوثيلللق تطاصللليل هللل ا 

 دل التطاصيل مع المنظمات والمحاك  األممية المختةة.المشهد ا جرامي، ومتابعته بأ
 27/9/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 ممثل فلسطين باألمم المتحدة يدعو لردع خروقات االحتالل وانتهاكاته .7

، يأكلللد المراقلللب اللللدائ  لدوللللة فلسلللطين للللدج األمللل  المتحلللدة فلللي جنيلللف السلللطير إبلللراهي  خريشللل :جنيلللف
اء على البند السابع على جدول أعمال مجلس حقول ا نسان، عللى اللرغ  ، ا بق26/9/2017 الثالثاء

 من المحاوالت والجهود ا سرائيلية  لغائه عن أجندة المجلس.
وكلان خريشلي قللد حلث  الللدول عللى المشللاركة الطاعللة بله وعللدم الرضلوي لل للغوب ا سلرائيلية باعتبللارأ 

 حتى زوال االحتالل. على أنه بالس  ، مشددا  بندا دائما وليس انتقائيا  
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وشللللدد علللللى ضللللرورة "ردع خروقللللات االحللللتالل وعللللدم التللللورب فللللي تشللللجيع "إسللللرائيل" علللللى مواصلللللة 
وقلال  : "البند السابع نافل ة قانونيلة يلت  ملن خاللهلا مقاوملة االنتهاكلات ا سلرائيلية".انتهاكاتها"، م يطا  

نسلان وإبعللاد االنتبلاأ عللن الق للية "إن محلاوالت إزالللة البنلد السللابع ملن جللدول أعمللال مجللس حقللول ا 
الطلسلللطينية وانتهاكلللات االحلللتالل علللن أعملللال المجللللس، هلللو دليلللل عللللى أهميلللة البنلللد فلللي ف لللح قلللوة 

بالمسللتوليات الجماعيللة للللدول فللي  االحللتالل وخروقاتهللا الممنهجللة لحقللول ا نسللان الطلسللطيني"، ملل كرا  
 مواصلة انتهاكاتها.على  "إسرائيل"ردع ه أ الخروقات وعدم التورب في تشجيع 

 26/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بارتهايد اإلسرائيليالمقاطعة على األ لفرضمصطفى البرغوثي يدعو  .8
الثالثلللاء  ،األملللين العلللام لحركلللة المبلللادرة الومنيلللة الطلسلللطينية ،دعلللا النائلللب مةلللططى البرغلللوثي :لنلللدن

 وبات على نظام االبارتهايد العنةري ا سرائيلي.إلى فرض المقامعة والعق 26/9/2017
عللللى  جلللاء ذللللك خلللالل مشلللاركته فلللي ملللتتمر عقلللد بمدينلللة شللللتنهام قلللرب لنلللدن فلللي بريطانيلللا احتجاجلللا  

وقدم البرغوثي محاضرة شاملة حول الدوافع  الجريمة التي ارتكبها وعد بلطور بحق الشعب الطلسطيني.
ألنملاب  كملا قلدم عرضلا   ملن نكبلة لحقل  بالشلعب الطلسلطيني. وملا أدج إليله ،االستعمارية لوعد بلطلور

 المقاومة الشعبية الطلسطينية وخاصة المعركة الناجحة ألهل القد  في الدفاع عن المسجد األقةى.
 26/9/2017 ،فلسطين أون الين

 
 ردًا على عملية "هار أدار": االحتالل يوصي بدعم أجهزة أمن السلطة .9

 بة االسللللتخبارات العسللللكرية فللللي جلللليش االحللللتالل ا سللللرائيلي الثالثللللاءأوصلللل  شللللع :القللللد  المحتلللللة 
، بلللدع  أجهلللزة األملللن الطلسلللطيني فلللي ال لللطة الغربيلللة ردا  عللللى عمليلللة "هلللار أدار" وأدت 26/9/2017

ونقلل  صلحيطة "يلديعوت أحرونلوت"  لمقتل ثالثلة جنلود إسلرائيليين وإصلابة رابلع قلرب القلد  المحتللة.
االستخبارات قولها إن: "األمن الطلسطيني يقف حاجزا  أمام انخراب اآلالف  العبرية عن مةادر بشعبة

 من عناصر تنظي  حركة فتح المسلحين في العمليات ضد الجيش والمستومنين".
وبحسلللب الةلللحيطة أن "علللودة تنظلللي  فلللتح إللللى سلللابق عهلللدأ فلللي عمليلللات انتطاضلللة المسلللجد األقةلللى 

 ت العمليات اليومية".يعني العودة أليام عشرا 2000المبارك عام 
وبملللوازاة دعللل  األملللن أوصللل  شلللعبة االسلللتخبارات بتعزيلللز االقتةلللاد الطلسلللطيني عبلللر رزملللة مشلللاريع 

وقاللل  الةللحيطة إن شللعبة االسللتخبارات الحظلل  مللتخرا  جللرأة جديللدة للللرئيس محمللود عبللا   تنمويللة.
 وسعيه لترك بةمة له لدج الشارع الطلسطيني ُقبيل رحيله.
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ادر أمنيللة إسللرائيلية عللن خشلليتها مللن أن تكللون العمليللة عبللارة عللن بدايللة موجللة فللي حللين، عبللرت مةلل
، والتللي تزامنلل  2015أكتللوبر تشللرين األول/ جديللدة مللن العمليللاتغ علللى غللرار بدايللة انتطاضللة القللد  ب

 مع فترة األعياد اليهودية.
 26/9/2017 ،فلسطين أون الين

 
 في غزةاإلعدام لثالثة فلسطينيين أدينوا بقتل أكاديمي  .11

فلسلللطينية فلللي ديلللر اللللبلح، وسللط قطلللاع غلللزة، با علللدام شلللنقا  عللللى ثالثلللة  محكملللةحكملل  : )أ ف ب(
فلي  األعللىوقلال مجللس الق لاء  .2015 في سلنةفلسطينيين بتهمة سطو مسلح، وقتل أستاذ جامعي 

الملوت،  بيان، إن "محكمة بداية دير البلح أصلدرت اليلوم )أملس( الثالثلاء، حكملا  با علدام شلنقا  حتلى
 بحق ثالثة موامنين أدينوا بتهمة القتل وآخر بالسجن المتبد".

 27/9/2017 ،المستقبل، بيروت
 

 حكومة الوفاق الفلسطينية.. األولويات والمهام .11
بنعالنهللا األخيللر حللل  اللجنللة ا داريللة التللي أدارت عبرهللا قطللاع غللزة لسللتة : عللامف دغلللس -نللابلس 

 المةالحة الطلسطينية وأنه  عشر سنوات من االنقسام.أشهر تكون حركة حما  قد علق  جر  
 التسللاؤل عللن آليللة وشللكل عللودة حكومللة الوفللال الللومني إلللى غللزة، وأولياتهللا فللي ظللل   وللل  يطلل  أحللدا  

التلي سلبقها تأكيلد اللرئيس محملود عبلا  ضلرورة توجله الحكوملة  ،دعوات اللجنة المركزية لحركلة فلتح
 ية تمكين حقيقية لممارسة أعمالها وصالحياتها بكل المجاالت".إلى هناك "لتقيي  الوضع والبدء بعمل

 

 بسط النفوذ
من جهته، مالب ع و اللجنة المركزية لحركة فتح عبا  زكي ب رورة بسلط الحكوملة "نطوذهلا" فلي 
القطللاع وممارسللة مهامهللا كمللا تطعللل بلللال طة الغربيللة وخاصللة فيمللا يتعلللق بطحللب مقراتهللا وموظطيهللا 

وحلول مللف األجهلزة األمنيلة والملوظطين، قلال زكلي  ل بشكل ال يقبل أي "انطجار".ووضع برنامج للعم
إن ما اتطق عليه بشأن الموظطين هلو أنله ستشلكل لهل  لجنلة إداريلة فنيلة ذات مسلتوج لوضلع ا نسلان 

" بلللالطريق، وأن أي وأكلللد للجزيلللرة نللل  أن االتطلللال للللن يبقلللي "ألغاملللا   المناسلللب فلللي المكلللان المناسلللب.
 ل باللقاء المباشر في القلاهرة بلين حملا  وفلتح الل ي سليلي توجله الحكوملة لغلزة وملن ثل   مع لة ستح

 اجتماع القيادة الطلسطينية وفةائلها بشكل أشمل.
 

 



 
 
 
 

 

 10 ص             4415 العدد:             9/27/2017 األربعاء يخ:التار  

                                    

 عمل بإيجابية
ناصر الدين الشاعر الوزير السابق لدج حكومة حما  فقال إن الحكومة ستدير غزة وال طة،  .أما د

واعتبر أن موضلوع األجهلزة األمنيلة والملوظطين  ابية  نهاء االنقسام.وتح ر لالنتخابات والعمل بنيج
ال ُيبحث مع الحكومة وهي ليس  مرفا فيه، وأضاف "إذا كان ت  االتطال على شيء معين فالحكوملة 

 تتبنى ه ا ألنها حكومة توافق".
أن ملف الموظطين واألملن أما أستاذ السياسة بالجامعة العربية األمريكية بال طة الغربية أيمن يوسف فيرج 

سيترك العمل فيه للمراحلل القادملة، وأن الحكوملة ستنةلب جهودهلا اآلن عللى إغاثلة القطلاع وتنميتله عبلر 
مشاريع البنية التحتية والخدماتية ال سيما الماء والكهرباء، ثل  مباشلرة الحكوملة برفلع الحةلار علن غلزة ملن 

طات األمن والموظطين تعد "التحدي األكبلر" للحكوملة وحسب يوسف فنن مل .قبل إسرائيل ومن مةر أي ا  
بالمرحللللة األوللللى القةللليرة، وأنللله عللللى الملللدج البعيلللد سلللتظهر ق لللايا أخلللرج متعلقلللة بالمقاوملللة وسلللالحها 

 إلى احتمال تأجيل مثل ه أ الملطات للطترة القادمة. والتوجس من "نموذج حزب هللا" في لبنان، مشيرا  
 

مةططى الةواف أن زيلارة الحكوملة ال قيملة لهلا فلي ظلل اسلتمرار ا جلراءات يرج ا عالمي الطلسطيني و 
حملا  اللجنلة  وعلود كثيلرة ال سليما بعلد حلل   ملن رغ بلالغلزة  العقابية التي اتخ تها السلطة الطلسطينية ضلد  

وضلع وقال إن بقية الق ايا ال سيما وما يتعلق بالموظطين واألمن ُتحل بجلو  السياسليين كلهل  ل ا دارية.
 آليات لتنطي  اتطاقات سابقة به ا الشأن، مح را من إرجاء حلها لوق  آخر.

للمةالحة بمنع توجه الحكومة لغزة بعدم منحها التةلاريح  "إسرائيل"ويتخوف الطلسطينيون من إفشال 
 المقاومة التي لن تقف ساكتة. غزة وتنطي  اغتياالت ضد   ضد   الالزمة، أو بتةعيد الوضع عسكريا  

 26/9/2017 ،يرة نت، الدوحةالجز 
 

 أبو عبيدة: عملية القدس نموذج في تدفيع العدو الثمن .12
غزة: أكد أبو عبيدة النامق العسكري باس  كتائلب الشلهيد علز اللدين القسلام، الجنلاح العسلكري لحركلة 

 حما ، أن عملية القد  األخيرة "انتةار للدم الطلسطيني ونموذج لخيار شعبنا".
لثالثاء في تغريدة له عبر حسلابه الشخةلي عللى تلويتر: "عمليلة القلد  هلي نملوذج وقال أبو عبيدة ا

 لخيار شعبنا في تدفيع العدو للثمن جزاء تغوله وإجرامه المتواصل بحق شعبنا ومقدساتنا".
ولقي ثالثة جنود صهاينة مةرعه  فيما أصيب رابع بجراح خطيرة، صلباح اليلوم، بعلد تمكلن المقلاوم 

لا( ملن بللدة بيل  سلوريك، تنطيل  عمليلة معلن وإملالل نلار قلرب مغتةلبة  37) نمر محمود الجملل عام 
 "هار أدار" بالقد  المحتلة.
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 12وبعد تنطي  العملية، استشلهد الجملل الل ي ينحلدر ملن بللدة بيل  سلوريك فلي محافظلة القلد  وتبعلد 
 ك  عن مركز القد  المحتلة إلى الجهة الشمالية الغربية منها.

 26/9/2017ي لإلعالم، المركز الفلسطين
 

 اإلعالم العبري يكشف تفاصيل جديدة حول عملية القدس .13

ترجمللة "القللد " دوت كللوم: كشللط  القناتللان العبريتللان الثانيللة والعاشللرة، مسللاء يللوم الثالثللاء،  -رام هللا 
جنلود وحلرا   3تطاصيل جديدة حول عملية القد  التي نط ها الشاب نملر ابلو جملل وأدت اللى مقتلل 

 سرائيليين واصابة رابع.امن ا
وبحسلب القنلاتين، فلنن التحقيقللات التلي ال تلزال مسللتمرة كشلط  أن منطل  العمليلة نمللر أبلو جملل وصللل 
إللى نقطلة التطتليش وقلدم تةللريح عملله سلاري المطعلول لحلرا  األمللن المتمركلزين هنلاك وحلين اسللتدر 

 ار عليه .حرا  األمن سحب الشاب نمر ابو جمل مسدسه من تح  قميةه وأملق الن
رصاصللات جميعهللا أصللاب  األجللزاء العلويللة مللن أجسللاد الجنللود  10واشللارت الللى ان ابللو جمللل أملللق 

 وحرا  األمن االسرائيليين.
وحسللب ذات المةللدر فللان التحقيقللات تشللير إلللى أن منطلل  العمليللة أملللق الرصللاص بللل "انتقائيللة عاليللة 

اللل ين كللانوا فللي المكللان جللاء متللأخرا، ودقللة"، مشلليرة  إلللى أن رد حللرا  األمللن وشللرمة حللر  الحللدود 
حيث أقدم أحد أفراد الشرمة على إمالل النار بعد نزولله ملن جيلب كلان بعيلدا علدة أمتلار علن موقلع 

 العملية.
وبين  التحقيقات أن "هناك مشكلة في نقطة التطتيش" ومن المرجح أن يت  إجراء تغييرات عليهلا بمنلع 

 مال الطلسطينيين تطاديا ألي هجمات.االتةال المباشر بين حرا  األمن والع
 26/9/2017القدس، القدس، 

 
 "الجهاد" تبارك عملية القدس: العملية تصفع المطبعين والمتآمرين على وجوههم .14

غللزة: باركلل  حركللة "الجهللاد ا سللالمي" العمليللة الطدائيللة التللي نطلل ها الشللهيد نمللر محمللود أحمللد الجمللل 
سرائيليين، وأصليب رابلع بجلروح خطيلرة، صلباح يلوم الثالثلاء، فلي عاما (، وُقتل فيها ثالثة جنود إ 37)

 مستومنة "هار أدار" المقامة على أراضي الطلسطينيين شمال غربي مدينة القد  المحتلة.
وذكر مستول المكتب ا عالمي للحركة، داود شهاب، إن  "العمليلة تةلطع المطبعلين والمتلنمرين عللى 

ال مجال للتطريط فلي ذرة ملن تلراب القلد ، وال قبلول بالةلهاينة  وجوهه ، وتقول لكل أهل األرض إنه
 المعتدين على ترابها".
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وأضلللللاف شلللللهاب، فلللللي تةلللللريح: "تجسلللللد )العمليلللللة( ال لللللمير الحلللللي للق لللللية الطلسلللللطينية والشلللللعب 
الطلسلللطيني، وتعيلللد ترتيلللب األولويلللات الومنيلللة التلللي اختلطللل ، وتبعثلللرت عللللى وقلللع خالفلللات السللللطة 

مشلليرا  إلللى أنهللا "رد عملللي علللى محللاوالت اليمللين الةللهيوني المسللتمرة لالسللتيالء وأوجللاع السياسللة"، 
 على المسجد األقةى، عبر محاوالت االقتحام المستمرة".

 26/9/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 "الشعبّية": عملية القدس البطولية طريق كنس االستيطان .15
ر فلسطين أن  العمليات البطولية التي تسلتهدف زهير أندراو : قال  الجبهة الشعبية لتحري -الناصرة 

المستعمرات الةهيونية هي الطريق لكنس االسلتيطان وضلرب المشلروع االسلتعماري االسلتيطاني فلي 
 ال طة المحتلة على نحو خاص.

واعتبرت الجبهة أن عملية "نمر القد " البطولية في إشارة إلى اس  الطدائي المنط  الشهيد نملر الجملل 
ي في سيال العمل المقاوم ضد المستومنين، ويشكل ردا  رادعلا  عللى ممارسلته  وتغلوله  عللى إنما تأت

األرض الطلسللطينية. وأضللاف  أن هلل أ العمليللة أكللدت قللدرة شللعبنا علللى اجتللراع البللديل الثللوري والللواقعي 
 يطاني.لخيار المطاوضات والتسوية الطاشل، خاصة وأن ه ا الخيار العقي  ل  ولن يوقف التغول االست

ومالب  الجبهة ذراعها العسكري كتائب الشهيد أبو علي مةلططى وكلل  قلوج المقاوملة إللى االسلتمرار 
 في استهداف المستعمرات حتى يةبح وجودها مكلطا  لالحتالل وال تستطيع قواته توفير الحماية لها.

 26/9/2017رأي اليوم، لندن، 
 

 ة مستمرة ومتواصلة"الديمقراطية": عملية القدس تؤكد أن االنتفاض .16
غللزة: قللال مللالل أبللو ظريطللة ع للو المكتللب السياسللي للجبهللة الديمقراميللة، إن عمليللة القللد  تتكللد أن 
 االنتطاضة مستمرة ومتواصلة، وأنها مةممة على الم ي قدم ا، وأنها قادرة على رفع كلطة االحتالل.

المكللان، إذ أنهلللا جلللاءت بعلللد وأوضللح أن العمليلللة تحملللل دالالت سياسلللية كبيللرة ملللن ناحيلللة التوقيللل  و  
خطابللللات األملللل  المتحللللدة التللللي تتنكللللر للحقللللول الطلسللللطينية، وتحمللللل رسللللالة لكللللل المتنكللللرين للحقللللول 

 الطلسطينية أن شعبنا قادر على مجابهة االحتالل والحطاظ على ق يته. 
ال شلعبنا وذكر أبو ظريطة أن العملية تعطي داللة واضحة للعال  المتنكر للحقول الطلسطينية وأن ن ل

 لن يرتكز على خيار واحد في مجابهة االحتالل، وأنه سيستخدم كل أدواته لردع االحتالل وسياسته".
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وحمللل أبللو ظريطللة رئلليس الحكومللة "ا سللرائيلية" بنيللامين نتنيللاهو، المسللتولية الكاملللة عللن السياسلليات 
فلسلللطين، واالعتلللراف بلللالحقول  ا سلللرائيلية االحتالليلللة بحلللق الطلسلللطينيين، داعيلللا  ا سلللرائيليين لمغلللادرة

 الطلسطينية.
 26/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 "لجان المقاومة": عملية القدس تؤكد تمسك شعبنا بخيار المقاومة .17

غزة: اعتبرت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، عملية القد  التي نط ها الشهيد نمر محملود أحملد 
سللرائيليين، وأصلليب رابللع بجللروح، "تأكيللدا  علللى تمسللك شللعبنا بخيللار الجمللل، وُقتللل فيهللا ثالثللة جنللود إ

 المقاومة، وردا  على جرائ  العدو ضد أرضنا ومقدساتنا".
وبينل  اللجلان أن العمليلة "فشللل لكلل الرهانلات التلي توهممل  بنخملاد انتطاضلة شلعبنا المباركلة، وإمطللاء 

رائ  العلللدو الةلللهيوني ضلللد شلللعبنا وأرضلللنا جللل وة مقاومتللله الباسللللة"، وذكلللرت أنهلللا تلللأتي "ردا  عللللى جللل
ومقدسلللاتنا"، م للليطة : "ال يمكلللن لشلللعبنا وشلللبابه األمهلللار الةلللم  عللللى هللل أ الجلللرائ  التلللي تسلللتهدف 

 وجودأ على أرضه التي تنهشها أنياب جرافات االستيطان".
 26/9/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 حماس تعقد صالونًا سياسيًا حول مباحثات المصالحة .18

عقللللدت اللجنللللة السياسللللية لحركللللة "حمللللا " شللللرل غللللزة، مسللللاء أمللللس، صللللالونا سياسلللليا بعنللللوان  غللللزة:
"تطاهملللات القلللاهرة األخيلللرة بلللين النظريلللة والتطبيلللق"، بمشلللاركة علللدد ملللن كلللوادر الحركلللة والعلللاملين فلللي 
المجلللال السياسلللي وا عالملللي. وكلللان ضللليف اللقلللاء ع لللو المكتلللب السياسلللي لحركلللة حملللا  صلللالح 

 ة عدد من قيادات الحركة في شرل غزة تقدمه  ماهر صبرة ويوسف المنسي.البردويل بمشارك
وتحدث البردويل خالل اللقاء عن المباحثات التي أجرتها قيادة حركة حملا  فلي القلاهرة خلالل األيلام 

 الماضية بهدف التوصل التطال مةالحة مع حركة فتح.
ة والمخلابرات المةلرية خلالل مباحثلات واستعرض البردويل ما جرج من لقاءات بلين وفلد قيلادة الحركل

القللاهرة األخيللرة. وفللي ختللام الةللالون السياسللي تلل  فللتح بللاب النقللال والحللوار والمللداخالت للمشللاركين 
 حول آخر المستجدات على الساحة الطلسطينية وخةوصا مباحثات المةالحة.

 26/9/2017فلسطين أون الين، 
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 صالحةاشتية: الظروف الحالية مواتية إلتمام الم .19
رام هللا: قللال ع للو اللجنللة المركزيلللة لحركللة "فللتح" محمللد اشلللتية، إن الظللروف الحاليللة مواتيللة  تملللام 
المةلالحة، مطالبللا ألمانيللا وهولنللدا بللدع  جهللود اتمامهللا وتللوفير العللون فللي تنطيلل  متطلباتهللا التللي سللتت  

تحاديلللة بيتلللر بيرفيلللرث، عللللى مراحلللل. وأضلللاف اشلللتية للللدج اسلللتقباله، يلللوم الثالثلللاء، ممثللللي ألمانيلللا اال
وهولنلللدا بيتلللر موليملللا، كلللل عللللى حلللدة، ان مسلللاعي المةلللالحة محاملللة بلللدع  عربلللي، فهلللي مةللللحة 

 فلسطينية، ومةلحة مةرية وعربية.-فلسطينية
وأشللللار إلللللى أن أسللللبابا محليللللة وإقليميللللة دفعلللل  "حمللللا " لقبللللول المةللللالحة، وأن حركللللة "فللللتح" همهللللا 

 االساسي ان تنهي ه ا الطةل االسود.
وأوضلللح أن الحكوملللة سلللتعقد األسلللبوع المقبلللل جلسلللتها األسلللبوعية فلللي قطلللاع غلللزة، وسلللتكلف باسلللتالم 
مهامهللا فللي االيللام القريبللة، مشلليرا إلللى أن مةللر سترسللل قريبللا وفللدا إلللى القطللاع لمراقبللة تنطيلل  اتطللال 

لبنلاء إللى المةالحة. ودعا إلى ال غط على إسرائيل  لغاء ا جراءات المعمول بها في إدخال مواد ا
 قطاع غزة،  تمام عملية إعادة ا عمار كونها عطل  العملية لثالث سنوات.

 26/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 "القدس": السنوار سيرفع الغطاء التنظيمي عن من يعرقل سير المصالحة .21
يحيلللى السلللنوار انهلللى "القلللد ": علمللل  "القلللد "، أن مسلللتول حركلللة حملللا  فلللي قطلللاع غلللزة  -غلللزة 

اجتماعللا فجللر اليللوم عقللدأ مللع اللجنللة ا داريللة المنحلللة ووكللالء الللوزارات المالعهلل  علللى قللرارات تلل  
 اتخاذها ل مان سير عملية المةالحة الومنية.

وكشط  المةادر أن القرارات تمثل  بنلغاء كافة التكليطات التي قام  بها اللجنة ا دارية أثنلاء وجلود 
   في مةر.وفد حركة حما

 وشدد على أع اء اللجنة ا دارية بعدم التدخل من قريب أو من بعيد بعمل الوزارات.
وأصدر أوامرأ لوكالء الوزرات بعدم عرقلة المةالحة في الوزارات وتسهيل عودة الموظطين لوظلائطه ، 

 متكدا على أن من يخالف ه أ القرارات سيت  رفع الغطاء التنظيمي عنه.
 26/9/2017 القدس، القدس،

 
 حماس تناقش ملف المصالحة مع السفير الفلسطيني في لبنان .21

زار ممثللل حركللة "حمللا " فللي لبنللان، علللي بركللة، يرافقلله مسللتول العالقللات السياسللية زيللاد حسللن، يللوم 
 الثالثاء، سطير دولة فلسطين لدج الجمهورية اللبنانية أشرف دبور في مقر السطارة ببيروت.
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تطللورات الق للية الطلسللطينية خةوصللا  ملللف المةللالحة الطلسللطينية ونجللاح واسللتعرض الجانبللان آخللر 
 الجهود المةرية في تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحما .

وأشللاد الجانبللان بللالجهود المةللرية، متكللدين أن المةللالحة الومنيللة مةلللحة فلسللطينية وعربيللة وأنهللا 
رتيلللب البيللل  اللللداخلي الطلسلللطيني، وتمكلللين الملللدخل الطبيعلللي لتعزيلللز الوحلللدة الومنيلللة الطلسلللطينية وت

 حكومة الوفال الومني من القيام بأعمالها كاملة في قطاع غزة.
وأكلللد المجتمعلللون عللللى حلللق شلللعبنا بالن لللال المشلللروع لتحقيلللق إنجلللاز االسلللتقالل وعلللودة الالج لللين، 

يملللات مشللددين عللللى أهميلللة تعزيلللز العملللل الطلسلللطيني المشللترك فلللي لبنلللان والمحافظلللة عللللى أملللن المخ
 الطلسطينية واستقرارها وتعزيز وتطوير العالقات اللبنانية الطلسطينية.

ومالبوا لبنان الشقيق بمقاربة شاملة للوضع الطلسطيني في لبنان بكل جوانبه وتنطي  المراسي  التطبيقية 
 دياره الخاصة بالحقول ا نسانية لالج ين الطلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة له  لحين عودته  إلى 

 26/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 الحكم بالسجن المؤبد على فلسطيني بعد إدانته بالضلوع في مقتل مستوطن .22

إيال عليما: حكم  المحكمة العسكرية في منطقة يهلودا بعقوبلة السلجن المتبلد عللى الطلسلطيني أمجلد 
قة رام هللا مما أدج الى مقتلل حامد بعد ادانته بال لوع في إمالل النار قبل أكثر من عامين في منط

 المستومن مآلخي روزنطيلد وإصابة ثالثة آخرين بجروح.
ويطيللللد مراسلللللنا أن المحكمللللة فرضلللل  أي للللا علللللى حامللللد صللللرف تعوي للللات بمبللللل  ثالثمائللللة وخمسللللة 
وعشرين ألف شيكل وغرامة بخمسة وعشرين ألف شيكل. وي يف مراسلنا ان حامد كان ضلمن خليلة 

حيث حك  على ع لو آخلر فيهلا بالسلجن المتبلد با ضلافة اللى ثالثلين عاملا  حمساوية نط ت الهجوم
 فيما ال تزال محاكمة ثالث مستمرة.

 25/9/2017هيئة البث اإلسرائيلي مكان، إسرائيل، 
 

 نتنياهو ردًا على عملية "هار أدار": سنستعد الحتمال أن يكون هذا نمطًا جديدًا من العمليات .23
، أن رئيس الوزراء ا سرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدد في 27/9/2017 الشرق األوسط، لندن،ذكرت 

مستهل االجتماع الوزاري األسبوعي، أمس، بهدم منزل عائلة الشاب الطلسطيني، نمر محمود أحمد 
عاما(، ال ي قتل ثالثة جنود من حر  الحدود ا سرائيلي في مستومنة قرب القد ،  37جمل )

 رج ضد عائلته وقريته.وأعلن عن سلسلة عقوبات أخ
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التحريض »واته  نتنياهو السلطة الطلسطينية بأنها السبب وراء ه أ العملية، نتيجة ما وصطه بل
سنستعد »وقال نتنياهو: «. أتوقع من الرئيس الطلسطيني أبو مازن أن يدين العملية»، قائال: «الممنهج

 «.الحتمال أن يكون ه ا نمطا جديدا من العمليات
، عن وديع عواودة، أن نتنياهو سارع للتأكيد أن قوات 27/9/2017قدس العربي، لندن، الوجاء في 

االحتالل ستهدم بي  الجمل، وأنه سيت  سحب تةاريح العمل من أبناء عائالت منط ي عمليات، في 
إجراء انتقامي جماعي. وكما كان متوقعا مالب نتنياهو الرئيس الطلسطيني محمود عبا  )أبو مازن( 

 «.هار أدار»نديد بالعملية في مستومنة بالت
ه أ العملية ا رهابية القاتلة تأتي أي ا نتيجة التحريض المنهجي ال ي تمارسه »واعتبر نتنياهو أن 

أتوقع من أبو مازن أن يدينها وأال يحاول أن »وتابع «. السلطة الطلسطينية وجهات فلسطينية أخرج 
 «.يبررها
 

 تواصل التحريض على قتل اليهود وتمجيد قاتليهم الفلسطينيةليبرمان: السلطة  .24
رامي حيدر: علق وزير الدفاع ا سرائيلي أفيغدور ليبرمان، على العملية التي نط ت صباح الثالثاء 
في مستومنة "هار أدار" واستشهد منط ها بعد أن قتل ثالثة من عناصر أمن االحتالل قائال  إنه 

زيمة ويقظة، سنالحق المخربين ومرسليه  والمحرضين على "سنواصل مواجهة ا رهاب المتواصل بع
 اختالف أنواعه  في كل زمان ومكان، وسن ره  كما نطعل تقريب ا في كل ليلة".

ول  يطوت ليبرمان الطرصة للتحريض على الطلسطينيين وقال إن "السلطة الطلسطينية تواصل 
ل وضوح أن التحريض في وسائل التحريض على قتل اليهود وتمجيد قاتليه ، ه ا ما يكشف بك

 ا عالم ووسائل التواصل االجتماعي يتدي لتنطي  عمليات إرهابية ضد موامني دولة إسرائيل".
وتابع ليبرمان "ال فرل بين ا رهاب الطلسطيني ال ي تت  تغ يته بشكل ممنهج، وبين إرهاب ا سالم 

لعال ، قبل الحديث عن أي مطاوضات، المتطرف ال ي ينط  العمليات في أوروبا وأماكن أخرج من ا
 على المجتمع الدولي أن يطلب من السلطة الطلسطينية وقف التحريض وتأجيج ا رهاب".

 26/9/2017، 48عرب 
 

 منع عملية أصعب بكثير الجملأردان: إطالق النار على نمر  .25
جلعاد أردان ، عن أسعد تلحمي، أن وزير األمن الداخلي 27/9/2017الحياة، لندن، لندن، نشرت 

عاما(، ال ي قتل ثالثة جنود من حر  الحدود ا سرائيلي  37أشار إلى أن نمر محمود أحمد جمل )
في مستومنة قرب القد ، ل  يكن ذا ماضس ين ر بنيته تنطي  عملية أو بخطر أمني، م يطا  أن 
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«. صراع دينيتتكد من جديد أن الةراع مع الطلسطينيين ليس صراعا  على األرض إنما »العملية 
 وزاد أن الحكومة ستعيد بحث سياسة تراخيب العمل للطلسطينيين في إسرائيل.

إعادة النظر مجددا في نظام »، أن إردان دعا، إلى 27/9/2017الشرق األوسط، لندن، وأضاف  
التةاريح )الممنوحة للطلسطينيين للعمل(غ ألنه ال يمكن معرفة من أين تأتي العملية القادمة، في 

، م يطا «عةر ال ي يوجد فيه إرهاب على أسا  آيديولوجي، وتحريض في الشبكات االجتماعيةال
 «.منع عملية أصعب بكثير»أن إمالل النار على الجمل 

 
الفلسطينية وقف هذه الهجمات وإال لن يكون هناك معنى للمبادرة  السلطةحوتوبلي: على  .26

 األميركية
ير الخارجية ا سرائيلي تسيبي حوتوبلي القيادة الطلسطينية أسعد تلحمي: مالب  نائبة وز  –الناصرة 

بالتحرك لوقف مثل ه أ الهجمات "العملية في مستومنة هار أدار" وإال لن يكون هناك معنى للمبادرة 
الهجوم الرهيب في هار أدار هو االستقبال »األميركية الهادفة الست ناف محادثات السالم. وقال  إن 

الجهود األميركية يجب أن تركز في شكل أساسي »وأضاف  أن «. األميركي الطلسطيني للمبعوث
 «.على إنهاء ا رهاب الطلسطيني القاتل

 27/9/2017الحياة، لندن، 
 

 إزاء تزايد معاداة السامية بألمانيا قلقةنتنياهو لـ"ميركل": "إسرائيل"  .27
تنياهو الثالثاء للمستشارة األلمانية أ ف ب: عبر رئيس الوزراء ا سرائيلي بنيامين ن –القد  المحتلة 

انغيال ميركل عن قلقه إزاءأ تزايد معاداة السامية وذلك بعد يومين على االنتخابات التشريعية في 
 ألمانيا حيث حقق حزب قومي يميني تقدما تاريخيا وفاز بمقاعد في البرلمان.

اتطي أن "إسرائيل قلقة إزاء تزايد وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن نتنياهو ابل  ميركل في اتةال ه
معاداة السامية خالل السنوات األخيرة عند جهات سياسية يمينية ويسارية وأي ا عند جهات إسالمية" 

 واصطا المستشارة األلمانية بانها "صديق حقيقي لدولة إسرائيل والشعب اليهودي".
إلى العمل على تعزيز القوج األلمانية ودعا نتنياهو "الحكومة األلمانية الجديدة التي ستشكل قريبا 

 التي تقبل تحمل المستولية التاريخية الملقاة على عاتق ألمانيا" بحسب البيان.
وشدد نتنياهو على أن "اسرائيل ترفض محاوالت إنكار المحرقة" مشيرا إلى وجود "ظاهرتين مختلطتين 

 كابها".تتمثالن بننكار المحرقة وإنكار المستولية األلمانية عن ارت
 26/9/2017الغد، عّمان، 
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 إعدام معتقلين فلسطينيين بقانون ليبرمان يسعى للدفع  .28
سعيد عموري: يسعى وزير الدفاع ا سرائيلي أفيغدور ليبرمان، للدفع بقانون يتيح تنطي   -القد  

ليين، عقوبة ا عدام بحق المعتقلين الطلسطينيين ال ين نط وا هجمات، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائي
 حسب قناة عبرية.

ا،  وذكرت القناة العبرية الثانية، الثالثاء، أن ليبرمان سيدع  مرح مشروع القانون أمام الكنيس  مجدد 
دون تطاصيل إضافية. ورجح مستولون مقربون من ليبرمان، حسب القناة، أن يدع  رئيس الوزراء 

 بنيامين نتنياهو مشروع القانون.
ا ع لى عملية إمالل نار ومعن نط ها شاب فلسطيني على مدخل مستومنة وجاء مرح ليبرمان رد 

 إسرائيليين، با ضافة إلى المنط . 3شمالي القد ، صباح الثالثاء، ُقتل على إثرها 
 26/9/2017وكالة األناضول لألنباء، 

 

 شاكيد: الجهاز القضائي جزء ال يتجزأ من االستيطان بالضفة .29

أييل  شاكيد، إن الجهاز الق ائي ا سرائيلي جزء ال يتجزأ من رامي حيدر: قال  وزيرة العدل، 
 50عملية االستيطان بال طة الغربية، بعد أن أثار قرار الق اة بعدم المشاركة في احتطال ال كرج الل

ا.  الحتالل ال طة الغربية واالستيطان فيها، ال ي سيقام غد 
لشتون المحلية في مستومنة أري يل، أكبر وجاءت أقوال شاكيد في ختام جولة ميدانية في محكمة ا

مستومنات ال طة الغربية، وعلى خلطية البيان ال ي أصدرأ الق اة، وال ي قالوا فيه إنه لن يشارك 
 أي ممثل عنه  في االحتطال به أ ال كرج.

ا إن "الجهاز الق ائي منتشر في كل أنحاء البالد، وأنا سعيدة دائم ا بزيارة ال محاك  وقال  شاكيد أي  
ا االحتطال في ال كرج الل " لالحتالل واالستيطان في 50ودع  السلطات والجهاز ككل، سأح ر غد 

 ال طة الغربية. وتابع  شاكيد "كما ترون، الجهاز الق ائي هو جزء ال يتجزأ من االستيطان".
 26/9/2017، 48عرب 

 
 األكراد في أي حرب ستساندبالكنيست: "إسرائيل"  نائب .31

في الكنيس  )البرلمان( ا سرائيلي كاسنيا سيطاتلوفا إن إسرائيل يجب أن تقف في  بقال  النائ
الجانب الةحيح من المسألة الكردية، ألنه عاجال أو آجال ستقوم دولة األكراد على األرض، وتةبح 

 أمرا واقعا، ومن األف ل أن تكون حليطة لدولة إسرائيل.
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في مقالها بةحيطة معاريف،  -عالقات ا سرائيلية الكردية وأضاف  سيطاتلوفيا رئيسة رابطة تقوية ال
أن قيام دولة كردية شمال العرال من شأنه أن يوجد واقعا جديدا في الساحة الشرل أوسطية، ويعمل 

 على إحداث تغيير أساسي في موازين القوج السائدة في المنطقة.
رب عليه  من قبل "القوات الشيعية" وتساءل  عن كيطية مساعدة إسرائيل لاكراد في حال اندلع  ح

في العرال، وتلك التابعة  يران، مرجحة أن تسطر النتائج المتوقعة لالستطتاء عن بداية حرب عسكرية 
 حقيقية بين األكراد من جهة، وبين إيران والعرال وتركيا من جهة أخرج.

كراد، وهي إسرائيل التي وختم  بالقول إن في ه أ الحالة هناك دولة واحدة يمكن لها مساعدة األ
ستعمل خلف الكواليس لدع  الملف الكردي في الكونغر  األميركي، وعرض المساعدة العاجلة له 

 من قبل ا دارة األميركية.
 26/9/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 يوبيل االحتالل""مؤسسات إسرائيلية تتحفظ عن نشر دعاية الحتفاالت  .31
لتابعة لهي ة البث العام ا سرائيلي وإذاعة الجيش ا سرائيلي عن بالل ضاهر: عبرت إذاعة مكان ا

تحطظهما من نب دعاية الحتطاالت ستقام في الكتلة االستيطانية "غول عتةيون" غدا األربعاء، 
بمشاركة رئيس الحكومة ا سرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمناسبة خمسين عاما على االحتالل 

 ا سرائيلي.
ان من مقوالت مثل "عدنا إلى الومن" و"عدنا إلى أريحا"، ولكن التحطظ كان من وتحطظ  ا ذاعت

 الناحية القانونية واحتمال أن تثير إشكاليات، وليس تحطظا من االحتالل نطسه.
قال  إذاعة الجيش ا سرائيلي، إن بث ه أ الدعاية من شأنه أن يثير خالفات، وأنه "بموجب األنظمة 

عليها"، وأن الجملة "عدنا إلى أقالي  البالد التاريخية" و"عدنا إلى الومن" من  لن نتمكن من المةادقة
شأنها أن تثير خالفا بين ا سرائيليين"، وأضاف  أن "ثمة حاجة إلى توضيح بما يتعلق بشمل مدينة 

 أريحا، الموجودة بحسب معلوماتنا ضمن منطقة السلطة الطلسطينية".
هة إلى مكتب الةحافة الحكومي، وأشارت إلى أن "أريحا ُمعر فة ومررت إذاعة "مكان" تحطظا مشاب

كمدينة فلسطينية، فكيف يتناسب ه ا مع ما جاء في الدعاية؟ إلى جانب أن دخول ا سرائيليين إليها 
غير مسموح". وذكر موقع صحيطة "هنرتس" ا لكتروني، اليوم الثالثاء، إن وزارة الثقافة رف   

 فق على شطب عبارة "عدنا إلى الومن".تةحيح الدعاية ول  توا
 27/9/2017، 48عرب 
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 موقع "تيك ديبكا": "مسدس صدئ" تغلب على أسلحة آلية .32
القد  المحتلة: يتساءل موقع "تيك ديبكا" االستخباري: كيف استطاع نمر الجمل منط  عملية القد  

 جنود "إسرائيليين" مدججين بالسالح اآللي؟ 3بمسد  قدي  صدئ قتل 
يف بالقول: "ال يستطيع سوج مقاتل مدرب وماهر يمر عبر العديد من تدريبات إمالل النار، وي 

ثوان، لقتل ثالثة رجال  5إلى  4أن يسحب بندقية من معططه وفي غ ون ثوان، وربما ال تزيد عن 
 مسلحين وإصابة رجل رابع بجروح خطيرة".

لحرا  شخةيات هامة، أو للمقاتلين في وحدات وتابع الموقع بالقول: "ه أ المهارات في القتال ُتقدم 
النخبة أو للقتلة المهنيين، حيث يشير فحب إصابات القتلى والجرحى إلى إصابته  مباشرة 

 بالرصاص في الةدر والبطن، وهو بالتالي اختار مكان ا صابة بعناية".
وضربه  مباشرة من مسافة وبعبارة أخرج، يقول الموقع، "فنن يد المنط  ل  ترتعش أثناء إمالل النار 

أمتار، كل ه ا والمقاتل نط  العملية بمسد  صدئ قدي  في يدأ، وكان إمالل  5إلى  3ال تزيد عن 
النار سريعا جدا لدرجة أنه ل  يستخدم سوج بعض الرصاص من المسد  دون استبدال مخزن 

 جديد.
ي يطرح نطسه هو أن أربعة ولكن حتى لو كان ه ا هو الحال، كما يوضح الموقع، فنن الستال ال 

أشخاص مسلحين بأسلحة آلية ومستولين عن األمن في بوابة االستيطان ل  يستجيبوا ولو بنمالل 
 رصاصة واحد على المقاتل، على حد وصف الموقع.

 26/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 نتربول""جيروزالم بوست": "إسرائيل" تفشل مجددًا في عرقلة انضمام فلسطين لـ"اإل  .33
الناصرة: ذكرت صحيطة "جيروزال  بوس "، الثالثاء، على موقعها ا لكتروني، أن "جهود إسرائيل 
 حباب محاولة فلسطين لتةبح ع وا في المنظمة الدولية للشرمة الجنائية )إنتربول( واجه  

مشروع قرار  انتكاسة، ا ثنين، عندما ل  يوافق مجلس إدارة المنظمة، خالل اجتماع في بكين، على
)إسرائيلي( لتأجيل المحاولة". وأضاف  أنه "من المقرر أن ُتعرض الق ية على الجمعية العامة 

 لإلنتربول في الةين، حيث ستحاول إسرائيل مجددا منع ه أ الخطوة". 
وأعلن  المنظمة الدولية، قبول ملب دولة فلسطين االن مام إليها، وأدرجته على جدول أعمالها 

ليه أمام الجمعية العامة، في بكين، التي انطلق  أمس الثالثاء وتستمر حتى الجمعة للتةوي  ع
 المقبل. 

 27/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 جيش اإلسرائيليال"معاريف": عملية القدس خلقت أجواًء من الخوف لدى  .34
لي من محاولة القد  المحتلة: قال  صحيطة معاريف العبرية إن هناك خشية لدج جيش ا سرائي

عمال فلسطينيين تكرار عملية مستومنة "هار أدار" التي وقع  يوم الثالثاء وأسطرت عن مقتل ثالثة 
جنود إسرائيليين. وأوضح  الةحيطة، أن عملية تهدد بقلب النظرية األمنية في المستومنات، 

حه  لتنطي  م يطة أن العملية خلق  أجواء من الخوف من قيام عمال آخرين باستغالل تةاري
 عمليات.

 26/9/2017فلسطين أون الين، 
 

 مجاورة وإغالق بيت إكسا واعتقال شقيق منفذ عملية "هاردار" وقرى مواجهات في بيت سوريك  .35
القد : اعتقل  قوات االحتالل، يوم الثالثاء، مدح  الجمل شقيق منط  عملية "هاردار" التي قتل 

لتزامن مع حةار القرية وفرض حةار مشدد عليها وعلى فيها ثالثة إسرائيليين صباح الثالثاء، با
 قرية بي  إكسا المجاورة.

وقال ع و بلدية بي  سوريك معتة  قنديل، إن" قوات االحتالل اقتحم  القرية الساعة السابعة 
صباحا، وأغلق  كل مداخلها، ومالب  كافة أصحاب المحالت التجارية بنغالل أبوابها، وفرض  

  الموامنين من الدخول أو الخروج إليها، وفرض  حةارا كامال على القرية ال حظر التجول، ومنع
 يزال متواصال حتى الساعة، حيث تمنع الدخول الخروج من القرية حتى مساء الثالثاء".

إلى ذلك، قال مراسلنا إن مواجهات اندلع  في قريتي بدو وقطنة المجاورتين لقرية بي  سوريك، 
 باالختنال جراء قيام قوات االحتالل بقمع الموامنين في القريتين. وأصيب عشرات الموامنين

وفي تطور الحق، احتجزت قوات االحتالل ا سرائيلي، مساء الثالثاء، عشرات السيارات على مدخل 
 النطق المتدي لقرج شمال غرب القد .

، حيث أغلق وأفاد شهود عيان بأن عشرات السيارات تنتظر السماح لها بالمرور من  وق  مويل
ألف  60جنود االحتالل النطق وهو الطريق الوحيد المتدي لقرج شمال غرب القد  التي يقطنها قرابة 

 نسمة، ويسمحون بين الطينة واألخرج لعدد محدود من السيارات بالمرور.
وأوضح الشهود أن جنود االحتالل يقومون بتطتيش ه أ المركبات بشكل دقيق ويستطزون ركابها قبل 

 ماح لها بالمرور، وتةطف عشرات المركبات بانتظار السماح لها بالمرور.الس
وفي قرية بي  إكسا المجاورة المحاصرة بجدار ال   والتوسع العنةري والمعزولة عن محيطها 

 الطلسطيني، تواصل قوات االحتالل منع الدخول والخروج من القرية بشكل تام.
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جهاز "الشاباك" وجيش االحتالل اعتقل ثالثة  في سيال متةل، قال  مةادر إسرائيلية إن
فلسطينيين على عالقة بمنط  العملية، وأنه يجري التحقيق معه  لمعرفة ما إذا كان له  عالقة 

 بالعملية.
 26/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 

 أسرى الداخل يطالبون حماس والسلطة إدراجهم بصفقة التبادل .36
بعث أسرج الداخل في السجون ا سرائيلية مناشدة إلى حركة حما  ورئيس السلطة  محمد وتد:

الطلسطينية، محمود عبا ، مالبوا من خاللها إدراجه  في أي صطقة تبادل جديدة قد ُتبرم ما بين 
 الحكومة ا سرائيلية والمقاومة الطلسطينية في قطاع غزة.

، 48األسير وليد دقة باس  الحركة األسيرة وأسرج اللومالب األسرج من خالل المناشدة التي حولها 
حما  إدراج جميع األسرج القدامى ضمن صطقة التبادل الجديدة، فيما مالبوا الرئيس محمود عبا  
عدم العودة لطاولة المطاوضات إال بنتمام الحكومة ا سرائيلية الدفعة الرابعة من إمالل سراح األسرج 

 قيع اتطاقيات أوسلو.القدامى والمعتقلين قبل تو 
 27/9/2017، 48عرب 

 
 اإلحصاء بالقدس: نضال ألجل رقم وطني وواقعي .37

ينتظر راقي غزاونة رئيس بلدية الرام شمال شرل القد  عملية إحةاء : ميرف  صادل -القد  
السكان للجزم بعدد القامنين في البلدة التي يختلف عدد سكانها الرسمي عن واقعه  على األرض، 

 ل يتكرر في المنطقة التي تشهد تركيبة سكانية متحركة بطعل سياسات االحتالل ا سرائيلي.وهو حا
ألطا، إال أن غزاونة يشير إلى ارتطاع  21عدد سكان الرام بل  2007وقدر تعداد السكان الطلسطيني عام 

 ي الواقع.العدد لنحو خمسين ألطا حاليا. ويقول إن خطط بلديته ل  تعد متالئمة مع عدد السكان ف
وتمثل الرام عينة من الواقع في ضواحي مدينة القد  حيث دفع  عوامل الطرد ا سرائيلية عشرات 
اآلالف من سكان المدينة إلى البحث عن مساكن أقل سعرا وتهديدا في محيطها )خارج جدار 

 العزل(.
ول رئيسة جهاز ومع انطالل عملية التعداد السكاني الثالث من  إنشاء السلطة الطلسطينية، تق

ا حةاء عال عوض إن التعداد في القد  أساسي في الةراع الديموغرافي مع االحتالل، وفي 
 ضبط التوزيع السكاني داخل وخارج المدينة.
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وينط  التعداد وسط تحديات كبيرة أبرزها منع االحتالل ألي إجراء رسمي فلسطيني في القد ، وك لك 
اناته  الشخةية في ظل تعدد الجهات ا سرائيلية التي تنشط حساسية المقدسيين في الكشف عن بي

 في ه ا الجانب.
ورغ  تأكيد رئيسة جهاز ا حةاء الطلسطيني على أن العملية تت  بةورة غير معلنة وبطرل خاصة، 

 ترجح مةادر أخرج انتهاء ا حةاء فعال داخل المدينة.
جراءات االحتالل في تكريس واقع سكاني يجري التعداد الطلسطيني للسكان بالتزامن مع تةاعد إ

تسودأ أغلبية يهودية داخل القد . ويقول مستول مركز القد  للحقول القانونية واالجتماعية زياد 
الحموري إن التعداد مه  جدا في وق  تستثنى القد  من البرامج والسياسات الطلسطينية الرسمية، في 

 رة على المدينة وسكانها.وق  قطع  فيه إسرائيل شوما مويال في السيط
من الطلسطينيين وفق إحةاءات  %37من سكان القد  مقابل  %63وبينما يشكل اليهود حاليا نسبة 

إسرائيلية، يقول الحموري إن االحتالل يسعى إلى تخطيض الوجود الطلسطيني وحةرأ في أحياء 
دة عدد اليهود في ه ا مقابل زيا 2030من السكان مع عام  %12شرقي المدينة بنسبة ال تتجاوز 

 الجزء من المدينة من نحو م تي ألف حاليا إلى خمسم ة ألف خالل العقد القادم.
وتكر  إسرائيل ه ا الواقع عبر إخراج منامق كاملة من مدينة القد  وعزلها بل الجدار العازل، ث  

 للمنازل. ال غط االقتةادي وإثقال المقدسيين بال رائب، ومن خالل عمليات الهدم الواسعة
 26/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 لفلسطينيّ ي الخارج يطالب بريطانيا باالعتذار والتعويض عن وعد بلفور الشعبيرئيس المؤتمر  .38

جنيف: مالب رئيس المتتمر الشعبي لطلسطينيي الخارج، الدكتور سلمان أبو ستة، بريطانيا باالعت ار 
 عام، إثر وعد بلطور. 100به من أذج ودمار على مدج  وتعويض الشعب الطلسطيني ماليًّا عما لحق

على ال كرج الم وية لوعد بلطور  -وفق بيان عن مركز العودة يوم الثالثاء-وركزت الجلسة 
والمستولية البريطانية عنه، حيث مالب المشاركون ب رورة اعت ار بريطانيا عن وعدها ال ي شرد 

 الطلسطيني. الماليين، وإيجاد نكبات ال تنتهي للشعب
ا موقف بريطانيا الرافض  وتحدث في اللقاء، رئيس نادي األسير الطلسطيني قدورة فار ، منتقد 

 لالعت ار. 
وشدد على أن عموم الشعب الطلسطيني في الداخل والشتات على اتطال تام حول ضرورة تحمل 

 بريطانيا مس ولياتها كاملة.
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اجد الزير إلى عمل متسسات المجتمع المدني بدورأ تطرل رئيس مركز العودة الطلسطيني م
والمدافعين عن حقول ا نسان والدور المنوب به  لل غط على حكومة بريطانيا التي ال تزال تتنكر 

 لتاريخها االستعماري.
 26/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
نة إسرائيلية تدهس فتاة فلسطينية شمال الخليل .39  مستوط 

در صحافية فلسطينية وشهود عيان، إن مستوِمنة إسرائيلية دهس  فتاة رامي حيدر: قال  مةا
جامعية قبالة مخي  العروب شمال مدينة الخليل الواقعة في جنوب ال طة الغربية المحتلة، وت  نقلها 

 إلى المستشطى األهلي للعالج.
طيطة، ونقل  سيارة عام ا( من جامعة فلسطين التقنية، بجروح م 18وأصيب  الطالبة تمارة الثوابتة )

إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر الطلسطيني، الطالبة التي تعرض  لإلغماء بعد الحادث، إلى 
 مستشطى األهلي في الخليل.

 26/9/2017، 48عرب 

 
 اإلسرائيليين للمحكمة الدولية مجرمي الحرب بتقديمالكتل الصحافية تطالب  .41

زاب الطلسطينية، إلى ضرورة قيام المتسسات الدولية غزة: دع  الكتل الةحافية التي تمثل األح
بالعمل على تقدي  "مجرمي الحرب ا سرائيليين" للمحاكمة على جرائمه  التي ارتكبوها بحق 
الةحافيين والمتسسات ا عالمية الطلسطينية، كما مالب  وسائل ا عالم بتوفير المساحات الواسعة 

 جاز المةالحة الداخلية.وتمهيد البي ة الجماهيرية، من أجل إن
 27/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 "هآرتس": "إسرائيل" تنوي تدمير قرية سوسيا خالل عدة أشهر مع قرية "خان األحمر" .41

رام هللا: قال  مةادر إسرائيلية نقال عن مةدر أمنى رفيع إنه سيت  خالل عدة اشهر، إخالء قرية 
طة الغربية تماما كما سيت  إخالء القرية البدوية خان سوسيا الطلسطينية، الواقعة في جنوب ال 

األحمر في منطقة القد . وقال المةدر لةحيطة هنرتس إن وزارة جيش االحتالل أوضح  أنه 
"سيت  في سوسيا عمل ما سيت  عمله في خان األحمر، ولسنا مستعدين للتأجيل أكثر. سنطلب من 

 المحكمة إخالء القرية أي ا".
 27/9/2017لندن،  القدس العربي،
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 المسجد األقصى يقتحمون مستوطنًا  152"قدس برس":  .42

القد  المحتلة: أم ن  قوات االحتالل ا سرائيلية، يوم الثالثاء، اقتحامات جماعات من المستومنين 
 اليهود للمسجد األقةى.

سالح أم ن  وأفادت مراسلة "قد  بر " بأن عناصر الشرمة ا سرائيلية والقوات الخاصة المدججة بال
 الحماية للمستومنين ال ين اقتحموا المسجد األقةى خالل الجولة الةباحية.
مستومنا  يهوديا ،  152وأضاف  أن الشرمة أغلق  "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها، بعد اقتحام 

لوا في باحات المسجد، وأدوا صلوات تلمودية "صامتة" أمام قب ة الةخرة المشرفة.  حيث تجو 
 26/9/2017رس، قدس ب

 

 نحو الفاشية والعالم ضجر من االحتالل تسيرنادي األسير لـ"القدس العربي": "إسرائيل"  .43
فادي أبو سعدج: رد قدورة فار  رئيس نادي األسير الطلسطيني على مطالبات األحزاب  -رام هللا 

بدأت تنحرف بشكل ا سرائيلية بتشديد العقوبة على األسرج الطلسطينيين، أن "إسرائيل من  سنوات 
حاد نحو حالة يمينية فاشية متطرفة، وه ا بدأ من قبل مجموعة من األفراد في األحزاب اليهودية ث  

 أصبح  حالة عامة يعيشها المجتمع ا سرائيلي".
وأضاف في حديث مع "القد  العربي" أن الشعب الطلسطيني ال يستطيع النظر إلى ق اياأ بشكل 

ق ية عن الق ايا األخرج، ألن ه أ التحوالت في إسرائيل هي متشرات  "متقطع"، أي أن يطةل كل
 لخطر داه  يتعرض له الشعب الطلسطيني.

ورأج أن الرد الطبيعي والططري والتلقائي ال ي يجب أن يكون هو تحةين الحالة الومنية، تحةينها 
لسطينية من خالل نب  بالبرنامج الن الي المناسب الواقعي والجريء والشجاع، وتحةين الحالة الط

الخالفات وتعزيز دور المتسسات، أي العمل على التحشيد انطالقا من إرادة الشعب، والتوقف عن 
 العمل بطريقة عشوائية أو ارتجالية.

 27/9/2017القدس العربي، لندن، 
 

 الجالية الفلسطينية في بريطانيا تنتخب لجنة تنفيذية جديدة .44
تتمر السنوي العام لرابطة الجالية الطلسطينية في بريطانيا بنشراف قد في لندن األحد الماضي المعُ 

لجنة تح يرية، أعدت دستورا  جديدا  لجمع أبناء الجالية وتنظي  االنتخابات في منامق التجمع في 
 المملكة المتحدة، وانتخب  لجنة تنطي ية جديدة.
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مدن وقرج ال طة الغربية وقطاع  وشهد المتتمر ح ورا  واسعا  من أبناء فلسطين، من القادمين من
، إضافة إلى فلسطينيي الشتات ال سيما من أبناء المخيمات الطلسطينية في لبنان 1948غزة وأراضي 

 إلى جانب فلسطينيي بريطانيا، وبخاصة من الجيلين الثاني والثالث في المملكة المتحدة.
وانتخب المتتمر لجنة تنطي ية لرابطة الجالية الطلسطينية، برئاسة الكاتب الةحافي علي الةالح، 
إضافة إلى عشرة أع اء ه : هدج وفائي كومين، رنا البنا، ندج البنا، داليا الةالح، إبراهي  عسلية، 

 علي حالل، محمد محمود، مهند أبو عمر، كايد الغياظة، عبدهللا السالمي.
 27/9/2017لندن،  الحياة،

 
 ُمشاركته في القتال بصفوف "داعش" خاللمقتل رامي مريسات من شفاعمرو  .45

زهير أندراو : قتيل آخر من شباب فلسطيني  الداخل، ال ي ترك أرضه وبلدأ ومومنه،  -الناصرة 
وسافر إلى سوري ة للقتال في صطوف تنظي  "داعش". تأكد خبر مةرع الشاب رامي حجيرات 

، داخل ما ُيطلق عليه الخ ط األخ ر، في )مريسات(  من مدينة شطاعمرو، الواقعة في الجليل الغربي 
سورية، حيث وقع الخبر على أهله كوقع الةاعقة، فقد أفادت األنباء أن ه لقي حتطه وهو ُيقاتل في 

 صطوف تنظي  "داعش" في سورية.
عام ا خارج البالد، حيث در   15 ُيشار إلى أن  رامي يبل  من العمر أربعين عام ا وعال في أخر

في أوروبا ومكث فترة مويلة في ألمانيا وتواجد في أكثر من دولةس في القار ة العجوز، كما قال لموقع 
"العرب"، ال ي يتخ   من الناصرة مقرًّا له، شقيقه صالح ال ي تابع: شقيقي رامي عمل مستشار ا في 

ن في إفريقيا وفي الدنمرك والسويد والبرتغال، تزوج من منظمة اليونيسيف وزار معظ  دول العال ، كا
 شابة ألمانية وتركها.

 26/9/2017رأي اليوم، لندن، 
 

 القدس: آليات إسرائيلية تجّرف أراٍض فلسطينية تمهيدًا لمصادرتها .46
القد  المحتلة: جرف  آليات تابعة لسلطات االحتالل ا سرائيلية مساحات واسعة من أراضي 

 لطلسطينيين شمالي شرل القد  المحتلة، لغايات إقامة حدائق عليها.الموامنين ا
وأفاد ع و لجنة المتابعة في قرية العيساوية محمد أبو الحمب لل"قد  بر " بأن قوات االحتالل 
ترافقها آليات ثقيلة اقتحم  قرية العيساوية شمالي شرل القد ، وشرع  بتطويق أراضي الموامنين 

 ومنع  دخوله  إليها.
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وأضاف أن عمليات التجريف التي قام  بها آليات بلدية االحتالل مال  أراضي عائالتغ أبو ترك، 
 مةططى، محيسن، بواقع ما مساحته نحو سبعة دونمات.

وأوضح أبو الحمب أن االحتالل وآلياته انتقل إلى بلدة الطور شرل القد ، حيث شرع بتجريف 
 قة "خلة العين".أرض تعود للموامن زكريا أبو تايه في منط

 26/9/2017قدس برس، 
 

 طفل فلسطيني يسعى إلى دخول موسوعة "غينيس" بليونة جسده .47
محمد ماجد: مع تسلل أشعة الشمس الداف ة نحو المغيب، كان الططل يوسف البهتيني يمدد  -غزة 

جسدأ على أرض أسطلتية قرب شامئ قطاع غزة، وبمهارة فائقة بدأ يتدحرج عبر أداء حركات 
 هلوانية" بجسدأ ال ي يتلوج في كافة االتجاهات."ب

وبالتزامن مع انتهاء العرض، ارتطع  أصوات تةطيق حار من مدربه، وعدد من المارة ال ين أثارت 
 " عاما وهو يقطع المسافات بجسدأ على شكل "دائرة".12انتباهه  وإعجابه  رؤية الططل صاحب الل "
العالمية لارقام القياسية عبر قطع مسافة عشرين مترا  ويسعى البهتيني لدخول موسوعة "غينيس"

ثانية( وفقا  17ثانية، بدحرجة جسدأ الملتف حول نطسه، )الرق  القياسي األخير مسجل بل  14خالل 
 لمدربه.

 26/9/2017وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 

 آليات تعزيز التعاون الفلسطينية المشتركة تتفق على  -اللجنة التحضيرية العليا األردنية " .48
اتطق  اللجنة التح يرية العليا األردنية الطلسطينية المشتركة خالل  ":الحياة الجديدة" -عمان

اجتماعها اليوم الثالثاء، في العاصمة األردنية عمان، برئاسة وزيرة االقتةاد الومني عبير عودة 
ليات تعزيز التعاون الثنائي بين ووزير الةناعة والتجارة والتموين األردني يعرب الق اة، على آ

 البلدين في مختلف المجاالت، خاصة االقتةادية منها.
وأكدت اللجنة أهمية دع  اندماج وتكامل االقتةاد الطلسطيني مع االقتةاد العربي والتنسيق بين 
البلدين في عمل وأنشطة المنظمات االقتةادية العربية وا قليمية والدولية، بما يحقق المةالح 
المشتركة وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إمار الشراكة اليورو متوسطية وغيرها من المبادرات 

 ا قليمية في المجاالت المرتبطة بالنقل والمياأ والبي ة والمعابر وغيرها.
كما ت  التأكيد على أهمية استمرار دع  الجانب األردني لطلب ان مام دولة فلسطين لمنظمة التجارة 

 أية منظمات دولية أخرج تسعى دولة فلسطين لالن مام إليها. إلىلمية، با ضافة العا
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واتطق  اللجنة على أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الطعاليات االقتةادية المحلية والدولية 
والمعارض التجارية والمتخةةة وتبادل زيارات الوفود التجارية وبعثات رجال األعمال، مع التركيز 

 لى زيادة حةة المنتجات الومنية في أسوال البلدين الشقيقين.ع
فلسطينية مشتركة لنقل الحجاج والمعتمرين  -كما ت  االتطال على العمل  نشاء شركة أردنية

إنشاء شركة أردنية فلسطينية مشتركة لتةدير المنتجات، ك لك جرج  إلىالطلسطينيين، با ضافة 
 والتعاون ضمن مشروع الربط الكهربائي الثماني. التأكيد على استمرارية التنسيق

أهمية النقاب التي ت  بحثها خالل اجتماعات اللجنة الطنية، التي استهدف  إزالة  إلىوأشارت اللجنة 
 إلىمعيقات التجارة وتحطيز القطاع الخاص  قامة مشاريع استثمارية مشتركة تخدم الجانبين، إضافة 

 ية.أهمية إقامة المنطقة اللوجست
اللجنة العليا المشتركة كأجندة  إلىالعديد من االتطاقات والتوصيات التي سترفع  إلىوتوصل  اللجنة 

اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد يوم غد برئاسة رئيس الوزراء رامي حمد هللا ونظيرأ 
اجتماعات اللجنتين الطنية األردني هاني الملقي، والتي تت من الجوانب التي ت  االتطال عليها خالل 

 والتح يرية التي بدأت أعمالها األحد الماضي.
أننا  إالوقال  الوزيرة عودة: "بالرغ  من أن األردن هو السول التجاري األول للةادرات الطلسطينية 

أن "حج   إلىأن يكون األردن هو الشريك األول التجاري لدولة فلسطين"، مشيرة  إلىنطمح أي ا 
كما بل   السابق،عن العام  % 19بزيادة بلغ   2016مليون دوالر عام  200ين بلدينا قد بل  التجارة ب

 عن العام السابق". % 22مليون مسافر أي بزيادة بلغ   2عدد المسافرين في االتجاهين 
 26/9/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "إسرائيل"قية مع تجدد دعوتها إللغاء االتفا "غاز العدو احتالل"حملة : انعمّ  .49

جددت الحملة الومنية األردنية  سقاب اتطاقية الغاز مع إسرائيل "غاز العدو  :محمد الكيالي -عمان 
إلغاء االتطاقيات مع إسرائيل، واعتبرت أن "اتطاقية استيراد الغاز من العدو  إلىاحتالل" الدعوة 

كومة مع حكومة االحتالل من  العام الةهيوني التي وقعتها شركة الكهرباء الومنية المملوكة للح
 مليار دوالر، سيت  دفعها من أموال الموامنين دافعي ال رائب األردنيين". 10بقيمة 

جاء ذلك خالل متتمر صحطي عقدته الحملة أمس بمجمع النقابات المهنية، ودع  فيه مختلف 
ر يوم الجمعة المقبل، القوج المجتمعية، للمشاركة في مسيرتها االحتجاجية عند الواحدة من ظه

غاز  -رئاسة الوزراء تح  شعار "ذكرج العار األولى: دوما وأبدا  إلىانطالق ا من مجمع النقابات 
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العدو احتالل"، وذلك بمناسبة مرور عام على توقيع االتطاقية، وشارك فيه النائب قيس زيادين، وأمين 
 والحراكات الشعبية. عام حزب الحركة القومية نشأت أحمد، وممثلون عن الهي ات

 27/9/2017، انعمّ الغد، 
 

 يتصّدر أجندتها "إسرائيل"زعيم صهيوني أميركي يحّرض على قطر: تدمير  .51
قال رئيس "اتحاد المتدينين الةهاينة" في الواليات المتحدة، مارتين أونير، في مقال : صالح النعامي

)قطر( وأنماب السياسات المتبعة لديها  "إن "سلوكها، نشرته الةحيطة ا سرائيلية "جيروزالي  بوس 
 يدلل على أن تدمير إسرائيل على رأ  أجندتها". 

وتابع، إن "التهديد ال ي تمثله قطر على إسرائيل يتجسد في دعمها واحت انها القوج والتنظيمات 
 التي تعادي تل أبيب في العال  العربي". 

 سرائيل هو "دعمها حركة "حما "، وجميع وزع  أونير، أن ما يدلل على أن قطر تمثل تهديدا  
فروع جماعة "ا خوان المسلمين" في الدول العربية األخرج التي تمثل تهديدا  مباشرا  ألمن إسرائيل". 
وتساءل: "كيف ألول ك )قادة التنظيمات اليهودية( ال ين يعارضون كل حوار مع حركة "حما " أن 

 داعمي الحركة؟". يقبلوا بالحوار تحديدا  مع أه  حاضني و 
د على أن  "أجندة الدوحة تتناقض مع األجندة ا سرائيلية واألميركية"، زاعما  أن "الدوحة مهتمة  وشد 

تدمير دولة إسرائيل، من خالل توفير الظروف أمام وصول "ا خوان  إلىبتوفير بي ة إقليمية تقود 
بأن تحل حركة "حما " مكان السلطة المسلمين" للحك  في العال  العربي، عالوة على أنها معنية 

 الطلسطينية في إدارة ال طة الغربية وقطاع غزة". 
وأوضح أونير، أنه على الرغ  من أن تحقيق ه أ األهداف يتطلب وجود جيش وقوة عسكرية كبيرة ال 

ه أ النتيجة.  إلىتملكها قطر، إال أن "تغطية إعالمية موجهة" ستترك آثارا  تساعد على الوصول 
دد على أن "اليهود في الواليات المتحدة يرون أن مةلحة إسرائيل تقت ي وجوب العمل على وش

 عدم تمكين قطر من مساعدة "حما " على السيطرة على السلطة الطلسطينية".
ورأج أن أول اختبار يتوجب وضع قطر أمامه يتمثل في "قيامها بالتوسط لدج "حما " من أجل 

أن "نجاح" الدوحة في ه ا  إلىسرائيليين األسرج لدج الحركة"، منوها  ضمان ا فراج عن الجنود ا 
االختبار يدلل على أنه يمكن ضمها لل"معسكر األخيار" على حد  وصطهغ وهو المعسكر المتحالف مع 

 إسرائيل.
 26/9/2017العربي الجديد، لندن، 
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 غزةاع قطفرض نفوذهما في  إلىصحيفة دايلي صباح: اإلمارات وإيران تسعيان  .51
المشهد بشخةية  إلىمع زيادة نطوذ ا مارات العربية على قطاع غزة، فننها تدفع : يوسف ناجي

، في الوق  ال ي تستيقظ فيه إيران «محمد دحالن»مثيرة للجدل، وهو الرجل السابق في حركة فتح 
ا  عادة بناء العالقات بين حما  ونظام بشار في سوريا وتوميدها.  سريع 

أن  حما ، التي تسيطر على المدينة الساحلية الةغرج من  عام « دايلي صباح»ة وذكرت صحيط
تشكيل حكومة مشتركة تحك  القطاع، وت من  الدعوة تطكيك  إلى الطلسطينية، دع  السلطة 2007

 اللجنة ا دارية التي كان  تحك  غزة وتسلي  حكومة محمود عبا  المهام الحكومية.
اللعبة داخل القطاع عند األمراف الطلسطينية فقط، بل إن  هناك أيادي  ال تنتهيوأضاف  الةحيطة، 

التورب في األمر وتوسعة نطوذهما على  إلىخارجيةغ وتهدف إيران وا مارات العربية المتحدة 
دفع عجلة  إلىالقطاع. بحيث تدع  ا مارات رجل األعمال محمد دحالن، بينما تسعى إيران 

األمام، ف ال  عن توميد العالقات الهشة بين حما   إلىبشار األسد العالقات بين حما  ونظام 
 وحزب هللا اللبناني.

. لكن، في الوق  الطلسطينيةوتستهدف ا مارات أن يةبح دحالن بمثابة رجل السالم بين الطةائل 
 نطسه، تبدو حركة فتح والرئيس عبا  مستائين من إمكانية المشاركة في جلسات يوجد فيها دحالن.
ا، يتزايد قلق إيران من النطوذ المتنامي للخليج داخل قطاع غزة، وسط خوف من خسارة حما   أي  

ُعقدت لقاءات بين مستولين في  2011وجناحها العسكري. من  بداية استغال الةراع في سوريا عام 
تةريحات حزب هللا  إلىحما  وقطر وتركيا، أشر  المناوئين الستمرار نظام بشار، إضافة 

 عن مدج استياء الحزب من موقف حما  من النظام السوري. المعبرةلبناني ال
إيران وحلطاءها في لبنان )حزب هللا( »تقرير ا في األسبوع الماضي يقول إن  « أسوشيتد بر »نشرت و 

يجريان محاوالت حثيثة للتوسط في المةالحة بين النظام في سوريا وحما ، وفي حال نجاحهما 
ل عف، كما عززت إيران عالقاتها مع سوريا والعرال، ونجح  في بناء كتلة سيعزز ذلك نقطة ا

غ على الرغ  من أن  «دع  داخل المنطقة في مواجهة إسرائيل وحلطائها من العرب والواليات المتحدة
 العالقات بين حما  وإيران شهدت ضعط ا، لكنها ل  تنقطع بةورة كاملة.

ستعادة حلقة مطقودة في شبكة تحالطاتها في الشرل األوسطغ في وأضاف التقرير أن  إيران تعمل على ا
الوراء بشكل كامل بعد أن سقط  الجماعة الطلسطينية مع سوريا، الحليطة  إلىمحاولة  عادة حما  

 ا يرانية للحرب األهلية في ه ا البلد.
 26/9/2017، موقع رصد، القاهرة
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 بمكانة السعودية وعّززت حضور إيراندراسة إسرائيلية: سياسة محمد بن سلمان مّست  .52
استنتج  دراسة إسرائيلية أن السياسات الخارجية التي يمليها ولي العهد السعودي، : صالح النعامي

"المس بمكانة السعودية ا قليمية، ومكن  إيران من تعزيز  إلىمحمد بن سلمان، قد أف   
ضد قطر فشل  فشال  ذريعا  في تحقيق ح ورها"، مشددة على أن "الحملة التي تقودها السعودية 

 أهدافها". 
وشددت الدراسة الةادرة عن "مركز أبحاث األمن القومي" ا سرائيلي، ونشرها موقعه بعد ظهر اليوم 
الثالثاء، على أن "األثمان التي تدفعها السعودية مقابل السياسات التي يمليها ولي العهد تطول العوائد 

 التي تجنيها الرياض". 
صط  الدراسة، والتي أعدها رئيس قس  الدراسات الخليجية في المركز، يوئيل جوزينسكي، وو 

االستراتيجية التي يتبناها بن سلمان، من خالل حربه على اليمن والحملة التي يقودها ضد قطر، 
ر أن "سياسات بن سلمان أفقدت السعودية قدرة التأثي إلىبل"مغامرة تنطوي على مخامر كبيرة"، مشيرة 

على موازين القوج بين األمراف التي تتةارع في المنامق الحيوية للمملكة، ال سيما في اليمن 
 والعرال وسورية". 

وخلة  الدراسة على أن األداء العسكري في اليمن يدلل على أن السعودية "مجرد نمر من ورل"، 
لعمق السعودي أن قوات الحوثي وحليطه علي عبد هللا صالح تواصل استهداف ا إلىمشيرة 

 بالةواريخ. 
وحسب الدراسة، فنن الرياض تدفع ثمنا  اقتةاديا  باهظا  جراء الحرب على اليمين، و"التي بات  عب ا  

 ثقيال  على الموازنة السعودية".
وح رت الدراسة صناع القرار من مغبة المبالغة في الرهان على عوائد العالقة مع الرياض، مشيرة 

السعودية نتاج السياسات التي يتبعها بن سلمان، و"الخسائر ا قليمية" التي  أن إضعاف مكانة إلى
تراجع  إلىتقليب الرهان عليها، وسيط ي  إلىتتكبدها الرياض، سيدفع القيادة ا سرائيلية الحقا  

 حما  رئيس الوزراء ا سرائيلي، بنيامين نتنياهو، لطكرة "التسوية ا قليمية".
 26/9/2017 العربي الجديد، لندن،

 
 قرقاش: نوايا صادقة وحقيقية لمعالجة االنقسام الفلسطيني .53

اعتبر الدكتور أنور قرقال، وزير الدولة للشتون الخارجية، أن جهود معالجة االنقسام : أبوظبي
الطلسطيني حقيقة، مع وجود نوايا صادقة وجهود إقليمية ودولية لنجاحها. وقال في تغريدة على 
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فرصة معالجة االنقسام الطلسطيني حقيقية ه أ المر ة، النوايا »ع تويتر: حسابه الشخةي بموق
 «.الةادقة، وُحْسن التدبير، والجهود ا قليمية والدولية، ضرورية لبناء الجسور وتحقيق النجاح

 27/9/2017، االتحاد، أبو ظبي
 

 ندد بتراجع نقاشات مجلس حقوق اإلنسان حول انتهاكات االحتاللتاإلمارات  .54
عن انشغالها إزاء تراجع النقال في مجلس العربي المتحدة وام: أعرب  دولة ا مارات  -ماراتا 

حقول ا نسان حول انتهاكات حقول ا نسان في األراضي الطلسطينية المحتلة بةطة عامة، وتقليب 
 ف اء البند السابع بةطة خاصة.

المندوب الدائ  لدولة ا مارات لدج لام  جاء ذلك في كلمة الدولة، التي ألقاها عبيد سال  الزعابي 
المتحدة في جنيف، أمام الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقول ا نسان المنعقدة في جنيف خالل 

أيلول الجاري في إمار الحوار العام بشأن حالة حقول ا نسان في سبتمبر/ 29 إلى 11الطترة من 
 . 1967األرض الطلسطينية المحتلة من  عام 

إذا ل  يستطع »بيان المجموعة العربية، متسائال   إلىوأعلن، في مستهل كلمته، ان مام ا مارات 
مجلس حقول ا نسان أن يكون منبرا   براز االنتهاكات الةارخة لسلطة االحتالل المستمر ة من  أكثر 

 «. عاما ، من ال ي سي من ويحمي حقول ا نسان للشعب الطلسطيني؟ 60من 
م كلمته، أكد الزعابي دع  دولة ا مارات للحل السياسي المبني على مبدأ الدولتين، ُمح  را  وفي ختا

فكرة الدولة الواحدة والنظامين التي بدأ الترويج لها  إلىفي ه ا السيال من خطورة تغير ه ا الخيار 
 من قبل سلطة االحتالل. 

ندتها لحةول دولة فلسطين على صطة وكنجراء فوري، أكد الزعابي بأن دولة ا مارات تجدد مسا
دع   إلىالدولة الكاملة الع وية في الجمعية العامة لام  المتحدة، وتدعو كافة الدول المحبة للسالم 

 ه ا المطلب المشروع.
 27/9/2017الخليج، الشارقة، 

 
ة اليهود على الهجر لحض دول شمال إفريقيا بسرية ُتّقر بتنفيذ الموساد عمليات  "إسرائيل" .55

 لفلسطين
في خطوةس غيُر مسبوقةس، كشط  القناة الثانية في التلطزيون العبري  في نهاية  زهير أندراو :-الناصرة

عام ا، كشط  النقاب كيف عمل رجال الموساد في أنحاء دول شمال إفريقيا  64األسبوع الماضي بعد 
 يل الطتية ونقله  إليها بأمان.إسرائ إلىعلى مساعدة اليهود المحليين ال ين كانوا معنيين بالهجرة 
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، فقد أجرج الموساد حملة  عسكري ة  سري ة   قامة خاليا استخباراتية كثيرة في  وبحسب التقرير الحةري 
أنحاء شمال إفريقيا، حطاظ ا على اليهود ال ين ظلوا في دول مثل المغرب، تونس، والجزائر. 

 إسرائيل. إلىولمساعدة نةف مليون يهودي كانوا معنيين بالوصول 
، كان  إسرائيل تخشى من أْن يتعر ض اليهود  في تلك الطترة، زع  التقرير في التلطزيون العبري 
س بعد أْن تحقق دول شمال إفريقيا استقاللها. بناء  على ه ا، تابع التقرير،  لمعاملةس قاسيةس بشكلس خاص 

أرسل رئيس جهاز الموساد  ال ي اعتمد على مةادر أمني ة رسمي ة في تل أبيب، تابع قائال  
)االستخبارات الخارجي ة( حين اك، إيسر هرئيل، إسرائيلي  يدعى شلومو حطيليو  جراء جولة دام  
نحو ثالثة أشهر. أجري  جولة من تونس حتى شامئ المحيط في المغرب، قال في مقابلة تليطزيونية 

 سابقة.
ب ع دول حلقات الوصل بين تل أبيب وقد شكل  خاليا االستخبارات الةغيرة التي نشط  في 

والدار البي اء وثماني مراكز أخرج في شمال إفريقيا وقد أرِسل  أسلحة وذخيرة ألع اء الخاليا 
 السري ة.

ا  ، توفي ملك المغرب، محمد الخامس، وُعي ن ابنه الثاني 1961أن ه في عام  إلىوأشار التقرير أي  
ا في ملك ا مما أتاح فرصة للمطاوضات. كما ا د  تطق  إسرائيل مع المغرب وُسمح لليهود بمغادرته، ُمشد 

ألف يهودي  30الوق  عينه على أن  ه أ الخاليا عمل  ميلة تسع سنوات وساعدت على هجرة نحو 
 سرًّا عبر البحر واليابسة.

 26/9/2017، لندن، رأي اليوم
 

 المبعوث األمريكي يهاجم حماس لمباركتها عملية "هار أدار" .56
هاج  المبعوث األمريكي الخاص بعملية التسوية "جيسون غرينبالت" اليوم الثالثاء : المحتلة القد 

حركة المقاومة ا سالمية "حما " على خلطية مباركتها لعملية مستومنة "هار أدار" التي نط ها 
 الشهيد نمر الجميل وأدت لمقتل ثالثة جنود إسرائيليين.

عن المبعوث األمريكي قوله إن  ا لكترونيبرية على موقعها ونقل  صحيطة "يديعوت أحرونوت" الع
وأضاف غرينبالت لدج وصوله  على حما  وغيرها من الطرحين بالعملية "أن يخجلوا من أنطسه ".

 الكيان أن "على حما  وغيرها من الجماعات التي امتدح  العملية أن تخجل من نطسها".
 26/9/2017، فلسطين أون الين
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 "بوتيرة مرتفعة"واصل بناء المستوطنات ت "إسرائيل": مالدينوف .57
 إسرائيلالشرل األوسط نيكوالي مالدينوف  إلىاته  مبعوث األم  المتحدة : أ ف ب -نيويورك 

في تحد لمطالب مجلس األمن بوقف توسيع « بوتيرة مرتطعة»بمواصلة بناء المستومنات 
 القد  الشرقية المحتلتين.المستومنات والبتر االستيطانية في ال طة الغربية و 

بنيامين  ا سرائيليمجلس األمن مساء ا ثنين حكومة رئيس الوزراء  إلىواته  مالدينوف في تقرير 
 نتانياهو باستخدام خطاب تحري ي لدع  حملة المستومنات الجديدة.

ة بشكل أيلول )سبتمبر( في القد  الشرقي إلىبناء المستومنات تركز من حزيران )يونيو(  إنوقال 
 في الم ة عن العام الماضي. 30وحدة جديدة، بزيادة قدرها  2,300أساسي، مع مخططات لما يقارب 

غير الشرعي تواصل بوتيرة مرتطعة، في نمط ثاب  على  ا سرائيليالنشاب االستيطاني » أن وأضاف
نهاء بناء وتبن ى مجلس األمن قبل تسعة أشهر مشروع قرار مثير للجدل يطالب بن«. مدار العام

المستومنات، وت  إقرارأ بعد أن رف   الواليات المتحدة استخدام الطيتو لكنها امتنع  بالمقابل عن 
 التةوي .

 «.مستمرون باستخدام خطاب تحري ي يدع  التوسيع ا سرائيليينالمستولين » إنوقال مالدينوف 
 وأوضح حسب مالدينوف.دولة فلسطينية، ب إقامةآمال « يدمر»ه ا سوف  إنوقال ع و كنيس  

انه بشكل  وأضاف مالدينوف أن تدمير المنازل الطلسطينية والمدار  مستمر لكن بمعدل أقل بكثير.
وقال  شخب. 500بناء، ثلثه  في القد  الشرقية، ما تسبب بنزوح أكثر من  344عام ت  تدمير 
 «.بشكل متزايديجعل من حل الدولتين متع را »استمرار توسيع المستومنات  إنمالدينوف 

 27/9/2017الحياة، لندن، 
 

 ال تريد كوربن رئيسًا لوزراء بريطانيا "إسرائيل"أميركي:  يهوديكاتب  .58
أثارت تةريحات للكاتب ا سرائيلي األميركي المناهض لالحتالل، ميكو بيليد، : لندن لل إياد حميد

معاداة السامية، من قبل حملة انتقادات واسعة لحزب العمال البريطاني، ف ال عن اتهامات بل
 مناصري االحتالل ا سرائيلي.

وكان بيليد قد تحدث أمام حشد من أنةار الحزب وأع ائه خالل المتتمر العام المقام حاليا  في 
رئاسة الوزراء وستطعل  إلىبرايتون، وقال إن إسرائيل تخشى وصول رئيس الحزب، جيريمي كوربن، 

 ائيليون يخشون احتمال أن يةبح كوربن رئيسا  للوزراء".ما بوسعها  يقافه. وأضاف: "ا سر 
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وتابع بيليد: "سيقومون بحمالت تشويه، وسيجربون كل شيء يستطيعونه كي ال يةل كوربن لرئاسة 
الوزراء". إال أنه حث جمهور حزب "العمال" على عدم السماح به ا األمر، موضحا  أن "جيريمي 

  ، لن تعود قبل وق  مويل".كوربن فرصة لبريطانيا، والتي إن ضاع
وقال إن "األمر يتعلق بحرية التعبير، حرية االنتقاد ومناقشة أي أمر كان، سواء كان الهولوكوس : 

 نع  أم ال، فلسطين، التحرير. يجب أن ال تكون هناك حدود للنقال".
زب إسرائيل وتجددت االتهامات لحزب "العمال" بمعاداة السامية بعد أن قارن البعض من أع اء الح

بألمانيا النازية خالل المتتمر المقام حاليا  في مدينة برايتون. وكان ناشطون حزبيون قد هاجموا 
السياسات ا سرائيلية تجاأ الطلسطينيين وقارنوها بالممارسات النازية ضد اليهود، وسياسات الطةل 

 العنةري في جنوب أفريقيا.
طرد كل من حركة اليهود العمالية وأصدقاء إسرائيل في إال أن البعض ذهب أبعد من ذلك، ليطالب ب

 حزب العمال، من ع وية الحزب، لدعمه  ممارسات ا بادة التي تتبعها إسرائيل تجاأ قطاع غزة.
 26/9/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 الكويت تأمل بانعقاد القمة الخليجية في موعدها .59

سعيها لحل الخالفات العربية مع قطر، وقال  إن أعرب  الكوي  مجددا  عن : أحمد غالب -الكوي  
ل  ينتِه، وأنها لن تتخلى عن دورها إزاء األزمة الخليجية وتطلعها إلى »دورها كوسيط في األزمة 

خالفات متسف أن »، معتبرة أن الخالفات بين دول خليجية وعربية مع قطر «موقف خليجي موحد
 «.تحدث بين أشقاء

الكويتي خالد الجارهللا في تةريحات على هامش حطلة أقامتها السطارة  وقال نائب وزير الخارجية
ستستمر إلى أن ترج ه ا الخالف »السعودية ليل ا ثنين لمناسبة اليوم الومني السعودي، إن بالدأ 

كبيرة »، معربا  عن أمله بانعقاد القمة الخليجية في موعدها، وأكد أن ثقة بالدأ «قد موي  صطحته
نا في دول مجلس التعاون الخليجي وأشقائنا في مةر أي ا  بأن يتجاوزوا ه ا الخالف، جدا  بأشقائ

وأن يبدأوا بطتح صطحة جديدة للعالقات ما يمكنه  من التطرغ لمواجهة تحديات عديدة ومتةاعدة في 
 «.ه أ المرحلة

 27/9/2017، الحياة، لندن
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 ي قبلوزير الدفاع القطري: الحصار جعلنا أقوى بكثير من ذ .61
قال خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشتون الدفاع القطري إن : أحمد المةري/األناضول

اضي جعلها "أقوج بكثير من دول من  يونيو/ حزيران الم 4"الحةار" المطروض على بالدأ من قبل 
ون جاء ه ا في محاضرة ألقاها العطية، الثالثاء، أمام مالب فرع جامعة كارنجي ميل ".ذي قبل

 األمريكية)خاصة( في قطر.
المحاضرة جاءت بعنوان "الهجمات االلكترونية وآثارها االقتةادية واالجتماعية"، ونشرت تطاصيلها 

 وكالة األنباء القطرية الرسمية.
وأفاد الوزير أن "دولة قطر أثبت  قدرتها على الةمود واجتياز الحةار بكل شجاعة، مقدمة ب لك 

وبي ن إن "الحةار جعل من دولة قطر أقوج  ةاد وتالح  القيادة والشعب".نموذجا في متانة االقت
 بكثير من ذي قبل أمام التحديات التي تواجهها".

 27/9/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 مليار دوالر 2.16الخطوط القطرية تسجل طلبية طائرات "بوينغ" بقيمة  .61
خطوب الجوية القطرية )حكومية( يوم الثالثاء، أعلن  ال: / األناضولمحمد إبراهي  وإبراهي  علي  

مليار  2.16تسجيل ملبية مائرات من شركة "بوين " األمريكية لةناعة الطائرات، بقيمة إجمالية تبل  
 دوالر.

مائرات، منها مائرتا شحن من  6وقال  الناقلة القطرية في بيان وصل األناضول، إن الطلبية تشمل 
 إي آر(. 300ل  777ع مائرات ركاب من مراز )( وأرب8ل  747مراز بوين  )

مائرة بوين  ذات البدن العريض في أسطول  100وبحسب البيان، ت اف الطائرات الجديدة إلى قرابة 
 مائرات الناقلة القطرية.

 26/9/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 قبيلة آل مرة ترفع شكوى ضّد قطر في األمم المتحدة  .62
ضد انتهاكات »رفع  قبيلة آل مرة القطرية شكوج إلى األم  المتحدة  :أحمد غالب -الكوي  

حكومة الدوحة التعسطية بحق أبنائها، موال العقدين الماضيين، من  انقالب حمد بن خليطة على نظام 
والدأ وا ماحة به، واستقبل مكتب األم  المتحدة في جنيف أول من أمس ملف الشكوج الرسمية، 

السلطات القطرية بممارسة سلسلة من الجرائ ، بما فيها تجريده  من الجنسية، التي ت من  اتهام 
ومرده  من دياره ، ونزع حقوقه  الكاملة، والمعاملة غير ا نسانية بحق أبنائه ، وتهميش أفراد قبيلة 
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الغطران من آل مرة تحديدا ، مطالبين بتدخل عاجل من جانب األم  المتحدة لمساعدته  في استعادة 
 «.قوقه  المشروعةح

  27/9/2017، الحياة، لندن
 

 االنتخابات األلمانية: دالالت النتائج وتداعياتها .63
الحزب »حطل  االنتخابات األلمانية األخيرة بدالالت عدة، أبرزها استمرار تةدُّر : كرم سعيد

في  32.5المشهد، إذ حةدا نحو « االتحاد المسيحي االجتماعي»وحليطه « المسيحي الديموقرامي
في المرتبة الثانية بحةوله على « الحزب االشتراكي الديموقرامي»الم ة من األصوات. بينما حل 

. وه أ النتيجة هي األسوأ 2013في الم ة من األصوات في انتخابات  26في الم ة مقابل  20نحو 
ير مسبوقة (. وإذا كان  حملة ميركل واجه  انتقادات غ1875للحزب األقدم في ألمانيا )تأسس عام 

بطعل سياستها تجاأ الالج ين وبعض الق ايا الخارجيةغ إال أنها تمكمن  من الحطاظ على جانب كبير 
من قاعدتها التةويتية، السيما مع اعترافها بأن ثمة قةورا  ال تخط ه عين في قطاع التعلي  وعملية 

ة، إذ غلمب في دعايته البنية التحول الرقمي. بينما جاءت حملة منافسها مارتن شولتز مملة وتقليدي
الطوقية التي تتعلق باأليديولوجيا ونسق القي  واألفكار على البنية التحتية التي ترتبط باآلثار 
االقتةادية واالجتماعية المباشرة لتطبيقها على األرض، وكان بارزا ، انشغاله بالهجوم على مواقف 

وت االقتةادي، ومسألة الهجرة، ومستقبل العالقة ميركل إزاء ق ايا محددة تراوح  بين زيادة التطا
الحزب »مع أنقرة ِمن دون تقدي  أمروحات متماسكة لاللتطاف على ه أ الق ايا. كما فشل 

في تقدي  نموذج للتغيير للمرة الرابعة على التوالي بقيادة شولتز، ول  يستطد « االشتراكي الديموقرامي
. إذ يةر  الحزب على رفع شعارات العدالة 2013  عام كثيرا  من دخوله الحكومة مع ميركل من

 االجتماعية، بينما نجح  ميركل وحزبها في تحقيق مطرة اقتةادية غير مسبوقة.
ر المشهد االنتخابي، فالواقع أن قسما  كبيرا  من األصوات  ولكن، إذا كان  ميركل تمك ن  من تةد 

ل سياسي مقنع أو أف ل، حيث خسر حزب التي حةدتها ليس عن اقتناع، وإنما لعدم وجود بدي
 .2013في الم ة من األصوات مقارنة بنتائج انتخابات  7.6ميركل 

، وال ي يتبنى سياسات يمينية «البديل أللمانيا»واألكثر إثارة، هو النتيجة التاريخية التي حققها حزب 
ا  على أحزاب أخرج في الم ة من األصوات ليحل في المركز الثالث، متطوق 13متشددة، فقد حةد 

في الم ة مقابل  10عريقة في العمل السياسي والبرلماني، مثل الحزب الديموقرامي الحر، ال ي نال 
 وحزب الخ ر. اليالراديكفي الم ة لكل من اليسار  9
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عقب أزمة اليورو، وي   في ع ويته نحو  2013ال ي تأسس عام « البديل أللمانيا»أن  إلىويشار 
دخل البوندستاغ للمرة األولى، بعد أن سبق أن تعثر في تجاوز العتبة االنتخابية ألف موامن ي 27

 في الم ة(. 5المقررة )
، المعروف بمواقطه المناه ة للهجرة وا سالم واالتحاد «البديل أللمانيا»واألرجح أن صعود 

التحاد األوروبي، األوروبي، يثير مخاوف ميركل. فطي وق  تمثل ألمانيا ميركل القامرة التي تقود ا
 إلىبالنسبة « خطرا  وجوديا  »وترج في دعوات ترامب وبوتين  نهاء الكيانات المتعددة األمراف 

تطكيك  إلىبسياسات الرئيس األميركي التي تدعو « البديل أللمانيا»االتحاد األوروبي، يشيد حزب 
المتجانسة داخليا ، ول ا رح ب الحزب التجمعات الدولية الغربية لطتح الطريق أمام عودة الدولة القومية 

، كما يته  الحزب ميركل بالخيانة لطتحها أبواب ألمانيا عام «بريكزي »بتةوي  بريطانيا لمةلحة 
 الستقبال مالبي اللجوء، وغالبيته  من المسلمين. 2015

فوز  أيلول )سبتمبر( الجاري ل  تكن اعتيادية كسابقاتها على رغ  24االنتخابات التي جرت في 
الحزب الديموقرامي المسيحي، فنذا كان  نتائج االقتراع أظهرت تراجع الحزب االشتراكي 
الديموقرامي، وخروجه من معادلة السلطة، فقد كشط  في المقابل عن تةاعد التحديات التي 
ستواجه ميركل، منها مع لة تشكيل ائتالف حكومي جديد، في ظل توجه االشتراكيين نحو 

ما قد يطتح الباب أمام مطاوضات شاقة لبناء ائتالف جديد مع الحزب الليبرالي  المعارضة، وهو
وحزب الخ رغ إال أن ه ا السيناريو لن يكون باليسير في ظل اتساع الهوة بين الليبراليين والخ ر 

في جانب آخر سيكون ملف الالج ين والمسلمين أحد أكثر الق ايا  حول مستقبل الديون والهجرة.
، ال ي اعتمد في دعايته على معاداة «البديل أللمانيا»جدل في البالد مع صعود حزب إثارة لل

الالج ين، وكان بارزا ، هنا، وصف زعي  الحزب ألكسندر غاوالند، وق  الحملة االنتخابية، ا سالم 
 إلى، فيما أشارت أليس فيدل، القيادية في الحزب نطسه «ظاهرة سياسية ليس  جزءا  من ألمانيا»بأنه 

ارتطاع معدل جرائ  العنف بين المهاجرين المسلمين ومالبي اللجوء السياسي، والحظ  أن وجود عدد 
 «.تنكل دولة القانون والنظام» إلىكبير من المسلمين يتدي 

 27/9/2017الحياة، لندن، 
 

 ثمانية دروس أساسية من االنتخابات األلمانية .64
ةبها فترة رابعة، أثخن  الجراح االشتراكيين ستبقى أنغيال ميركل في من: سيباستيان فيشر

البرلمان للمرة األولى من  عقود. وه أ ثمانية درو   إلىالديموقراميين ودخل حزب يميني شعبوي 
 من االنتخابات األلمانية العامة التي جرت األحد الماضي.
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هو «( ور دويتشالندألترناتيف ف« )»البديل من أجل ألمانيا»الدر  األول: الحزب اليميني الشعبوي 
ثالث أقوج حزب في البالد وسيحتل عددا  من المقاعد في البرلمان األلماني، البوندستاغ. اليمينيون 

أشباح ماضي ألمانيا ستعود. وهي المرة األولى التي  أنالمتطرفون ليسوا قلة في صطوفه، ما يعني 
رة أللمانيا ما بعد الحرب العالمية يتمثل فيها حزب يميني متطرف في البوندستاغ من  األيام المبك

اخ  في االعتبار انه سيكون  إذا أسالفهسيكون اقوج بكثير من « البديل من أجل ألمانيا»و  –الثانية 
َ  بأكثر من ثمانين نائبا . ستبرز تبعات ل لك على شكل صدامات واستطزازات وخطابة  ممثال 

 أربعالبرلمان بعد  إلىعه ل مان عودته ف ائحية. وسيطعل الحزب، من  البداية، كل ما في وس
 في البوندستاغ.« البديل من أجل ألمانيا»سنوات. سيكون ه ا مركز اهتمام كتلة 

حزبها الديموقرامي  إلىال ين ينتمون  –الدر  الثاني: عانى المحافظون المتيديون للمستشارة ميركل 
من خسائر ملموسة. لكن  -«المسيحياالتحاد االجتماعي »الحزب البافاري الشقيق  إلىالمسيحي و

المستشارية فترة رابعة. إنشاء ائتالف حاك  سيكون معقدا  ه أ  إلىميركل تمكن  مع ذلك من العودة 
مع محافظي ميركل، وفق ما « ائتالف كبير»المرة. الحزب االشتراكي الديموقرامي لن يشارك في 

األحد، ما يترك خيارا  واحدا  أمام ميركيل: قال عدد من قادة الحزب االشتراكي الديموقرامي مساء 
ائتالف مع حزب الخ ر ومع الحزب الليبراليين الديموقراميين المتيد لرجال األعمال. مع ذلك، ثمة 

أحزاب مختلطة ما ي طي سمة  أربعةوال  حقيقة انه سي   أتشكيل كه ا. هناك  أمامعقبات عدة 
ثانيا ، يتعين النظر في ما اذا كان الخ ر مهتمين ب   األولوية على مهمة التنسيق اليومي بينها. 

 إلىالحركة. مع ذلك، فنن الدعوة  إلىحزب الليبراليين الديموقراميين ال ي عاد فجأة  إلىقواه  
 من األحزاب. أيانتخابات جديدة ليس  باألمر ال ي يخدم مةلحة 

الشتراكيون الديموقراميون، أضعف الدر  الثالث: أصبح الحزبان األكبر في ألمانيا، المحافظون وا
النظام الحزبي األلماني يعاني من التشرذم وآخ  في  أنمما كانا عليه قبل ستة عقود. ويبدو 

التداعي. وه ا أي ا  من نتائج التحالف الكبير ال ي حك  البلد على امتداد ثماني سنوات في األعوام 
 ا ثني عشر الماضية.

باألحرج، انه يتابع تدهورأ ال ي بدأ عام  أوزب االشتراكي الديموقرامي. الدر  الرابع: لقد انهار الح
في  25.7) 2013الناخبين ث  تحسن قليال  في  أصواتفي الم ة من  23عندما حةل على  2009

تابع للمحافظين في البرلمان،  إلىل  سنوات الحك  الحزب ال ي كان فخورا  بنطسه و  الم ة(. وح
شولتز، ومني الحزب اآلن بأسوأ نتيجة من  الحرب العالمية الثانية. ول  ينل خةوصا  بزعامة مارتن 

في صناديق االقتراع إال في عهد جمهورية فايمار. وما زال  أسوأاالشتراكيون الديموقراميون نتيجة 
ليلة  أثناءزعامة شولتز له، ليس  قابلة للنقال، لكن التعهدات التي تقطع  أنالحزب ُمةر ا  على 
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المعارضة،  إلىتخابات غالبا  ما تكون قةيرة العمر. إذا اتجه الحزب االشتراكي الديموقرامي االن
 خوض معركة مع حزب البديل من اجل ألمانيا على ج ب االنتباأ. إلىسي طر 

)زعيمه ( كريستيان لندنر سيتوجه  أنالدر  الخامس: عاد الليبراليون الديموقراميون، لكن األرجح 
يكون واحدا  من الحزبين الةغيرين المشاركين في حكومة  أنفي البوندستاغ بدال  من المعارضة  إلى

 2009ائتالف حاك  بين  إلىميركل. في المرة األخيرة التي ان   فيها الليبراليون الديموقراميون 
، كلطته  سيطرة الحزب الديموقرامي المسيحي خسارة تمثيله  في العديد من المجالس 2013و

 سنوات للتعافي. أربعة في الواليات واستغرل األمر منه  التشريعي
جزء من  إلىالدر  الساد : ظل  حزب اليسار مستقرا ، لكن ما زال  فرصه معدومة ليتحول 

االئتالف الحكومي. وبوجود شعبويي اليمين المتطرف اآلن بقوة متثرة على مقاعد المعارضة، خسر 
اخبين األلمان المحتجين على الوضع القائ . يةح ذلك حزب اليسار زعمه انه الممثل األول للن

البديل من اجل »خةوصا  على شرل ألمانيا حيث يحرز اليسار تقليديا  نتائج ميبة. ه أ المرة، 
 هو من يحتطل بالنجاح األكبر في الواليات التي كان  تشكل ألمانيا الشرقية.« ألمانيا

ما تقلق االتحاد االجتماعي المسيحي ال ي  أكثر، «االبديل من أجل ألماني»الدر  السابع: نتائج 
كان بالطعل على حافة كسر شراكته مع الحزب الديموقرامي المسيحي ال ي تقودأ ميركل، واألغلب 

ج ب حزبه أكثر نحو اليمين. وستشعر ميركيل  إلىيسعى زعي  االتحاد هورس  سيهوفر اآلن  أن
. ويأمل سيهوفر بالطوز بأكثرية 2018ية بافاريا في بنثار ذلك خةوصا  مع اقتراب انتخابات وال

مطلقة في االقتراع، لكن نتائج حزبه في انتخابات األحد الماضي، ال تتماشى تماما  مع ه أ اآلمال. 
في الم ة ه أ  38.5، حةل االتحاد االجتماعي المسيحي على 2013في الم ة في  49.3وبعد فوزأ بل

 حرب العالمية الثانية.المرة، وه أ أسوأ نتيجة من  ال
استقطاب بين الحزب االشتراكي الديموقرامي وبين  إلىالدر  الثامن: ستتعرض المعارضة البرلمانية 

با  على نحو ل  تشهدأ ألمانيا سابقا   -«البديل من أجل ألمانيا» في وق  سيكون االئتالف الحاك  ُمرك 
وعندها سيحل وق   -أ فرصة للتجددعلى المستوج الطيديرالي. في أف ل األحوال، ستكون ه 

للقي  األلمانية المتسسة، بما فيها الحرية والديموقرامية التي ستكون « البديل من أجل ألمانيا»مواجهة 
 على المحك.
 األمر لن يكون م جر ا. أنمن المتكد 

 ، إعداد ح. ع.24/9/2017األلماني، « شبيغل أونالين»*صحافي، عن موقع 
 27/9/2017الحياة، لندن، 
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 تتحدى العلوم المعاصرة "التركيبّية"مفاجأة األجّنة  .65
اخترال علمي، لكن نتائجها ه أ المر ة  إلىليس  المر ة األولى التي تقود مةادفة : كتب أحمد مغربي

فاق  حتى مخيالت من كانوا يشتغلون عليها. وبعد تسعة عقود من اكتشاف البنسلين على خبز في 
، فج رت مجموعة من خاليا المنشأ )تسم ى أي ا  خاليا ج عي ة( في مبق مختبر ألكسندر فليمين 

مختبر لعاِل  صيني في جامعة ميتشيغن األميركي ة، مطاجأة علمي ة م هلة، بل ربما من أه  االختراقات 
 جنينا  فيه.« اصطنع »العلمية في القرن الحادي والعشرين، بأن 

صغيرة، لكنها أذهل  العاِل  المهند  يو شاو بقدرتها تجمع  تلك الخاليا مةادفة على هي ة كرة 
ن من  على النمو والتغي ر بأسرع من تقديرات العلماء في شأنها. وصو رها شاو بمساعدة فريقه المكو 

 خليط مهندسين وعلماء بيولوجيا.
موقع على ا نترن   إلى، وصل  الةور «غوغل»وبط ل تقنية التعل   العميق على محرك البحث 

، فتعر ف إليها بوصطها جنينا  قيد النمو! وأظهرت التحاليل المعم قة «الجنين البشري االفتراضي»مه اس
نات جنين بشري، لكنه لن يستطيع أن يةل في نمو أ  حد  االكتمال. ول   إلىأن ه يحوي بع ا  من مكو 

لُكر ة  من على تلك ا Synthetic Embryo« جنين تركيبي»يُحْل ذلك األمر دون إمالل تسمية 
 الخاليا.

ما  في  ول  تكن التجربة التي عمل عليها شاو وفريقه إال جزءا  من بحوث تمث ل أحد أكثر الحقول تقد 
استخدام خاليا المنشأ في استيالد أنسجة وأع اء تشبه ما لدج  إلىالعلوم البيولوجي ة، وهي ترمي 

«. بحوث األع اء الشبيهة»ي ا  باس  البشر، فتةلح أن تكون بديال  مم ا يتلف منها. وتعرف علم
 وتحت ن الواليات المتحدة وبريطانيا الشطر األكبر منها.

استيالد شبكات من األعةاب، تكون شبيهة ببعض  إلىفي البداية، كان  تجربة شاو وفريقه ترمي 
ر أن أمراضا  عةبية مستعةية  ما يوجد في دماغ ا نسان. وتت ح أهمية ذلك األمر عند ت ك 

د»الرع ال و « باركنسون »وشلل « آلزهايمر»رف كخ وغيرها، بات  ترمي « التةلب اللويحي المتعد 
بظاللها الثقيلة على بحوث العلماء وتجاربه . وفي سيال تجارب مشابهة، انطلت  بالمةادفة 
 المحض، مجموعة من خاليا المنشأ في أحد أمبال مختبر شاو، لتةنع ما بدا فائق الشبه بجنين.

ل فريق في جامعة وفي  استيالد ما يشبه نسخة عن  إلى« كامبريدج»وق  مبكر من السنة، توص 
حد  بعيد. إذ استخدم نوعين  إلىأيام في الرح ، عبر عملية تشبه االستنساي  6جنين فأر في عمر 

ي ا ، من خاليا المنشأ، أحدهما كبوي ة متلقي ة واآلخر كحيوان منوي ُمل ق ح. ول  تكتمل تلك التجربة أ
لكنها اعُتِبر ت اختراقا  عملي ا  أي ا . والتقط  الخيط نطسه مجموعة من فرل البحوث، لعل أبرزها تلك 
 إلىالتي تنهض بها جامعة روكطلر األميركي ة، بدع  حكومي سخي. وتميل مجموعة من العلماء 
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فتح فةال  جديدا  بين ربما « التركيبي ة»اعتبار تلك التجارب تمهيدا  لظهور عل  جديد عن األجن ة 
 العل  وظواهر الحياة على األرض.

ب  في محاليل قوي ة  إلىأبعد من ذلك، عمد فريق شاو العلمي  التخل ب كلي ا  من تلك الخاليا، بل ذو 
بعض األذهان « المطاجأة»ل مان عدم استغاللها في تجارب أخرج أي ا  كان . وربما ذك رت تلك 

(، 1996تي كان  أول حيوان ثديي  اسُتنِسخ من خاليا ناضجة )ال« دوللي»باستنساي النعجة 
مها جرت مع جثة « االصطناعي»فالتخلب من خاليا الجنين  ر أي ا  بعملية مماثلة في تحو  ي ك 

. وعلى غرار االستنساي، أثارت تجربة شاو نقاشا  أخالقيا  حادا  في أوساب 2006في « دوللي»
لتجربة زيتا  على صراع قيمي وأخالقي وسياسي يكاد يشري المجتمع العلمي العالمي. وصب   ا

المجتمع األميركي، يبدأ من ا جهاض واستخدام بوي ات التلقيح االصطناعي في تجارب مبي ة، 
ويمر بالحق في الحياة وقي  األسرة وأخالقيات االلتزام الديني الةاعدة أميركي ا ، وال ينتهي 

 باالستنساي.
 27/9/2017الحياة، لندن، 

 

 المصالحة الفلسطينية في ضوء الثوابت والمتغيرات اإلقليمية .66
 ساري عرابي
في الحديث عن انهيار الثواب  السياسية في المنطقة، بما في ذلك انهيار القدرة على إدارة المشاريع 
الكبرج التي تهند  المنطقة وت بطهاغ يمكن الحديث عن ثابتين متعلقين بالمرحلة، وإن كانا غير 

ك ين عن مبيعة المنطقة، وثباتهما في ه أ الحالة هو ثبات نسبي، أي أنه ال يخلو من فعل منط
 الظرف المتغير.

األول، هو انسحاب أمريكا التدريجي من المنطقة، دون أن يعني ذلك تركها للطوضى واالنطالت، 
رة ل لك حتى اآلن، وه ا يتطلب بدورأ قوج إقليمية كبرج يستقر  بها ميزان المنطقة، والقوج المتةد  

هي إيران وتركيا. انسحاب أمريكا متعلق بجملة عوامل، منها تراجع قدرات الدولة نطسها، وانقسام 
كبرج في منامق أخرج من العال ، كالتحد ي  استراتيجيةنخبتها التي تدير الدولة، وظهور تحديات 

 الةيني.
لة، بمعنى يمكن اعتمادأ عنةرا أساسيا في لو أخ نا ه ا العامل، ال ي يمكن اعتبارأ من ثواب  المرح

تحليل السياسات الجارية في إقليمنا، فنن ه يحيل أوال إلى ما افتتحنا به ه أ المقالة، أي انهيار القدرة 
على إدارة المشاريع الكبرج، إذ ال يمكن لل ي في مور التراجع واالنسحاب إال أن تتراجع قدرته على 

فنن  المحاولة األمريكية ب بط الطراغ ال ي تتركه بميزان القوج ا قليمية التخطيط والتنطي ، ومن ث ، 
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د. وقد خلق  السياسة  الكبرج، بما يمنع من االنهيار وي من االستقرارغ هو غير م مون وال متك 
األمريكية الم طربة والمطتقرة للقدرة التام ة على ال بطغ جملة من المشكالت بالغة الخطورة في 

 يس ه ا مقام ذكرها اآلن.ا قلي ، ل
والثاني، التغيرات المتسارعة، التي تعيد تشكيل المشهد، بما يشك ك ال في كل ثاب  سياسي  فحسب، 
ل  ية حتى األمس، بمعنى أن المتغيرات في ه أ المرحلة تتحو  بل وفي كل سياسة بدت راسخة وجد 

مة المركزية في الجاري والراهن،  فعدم الثبات هو الثاب ، وه ا الثاب  ناج  إلى ثاب ، وذلك ألنها السِ 
عن الطراغ، وتمدد القوج ا قليمية، وتراجع مكانة "إسرائيل" لدج النخب الحاكمة في الغرب على 
خالف ما يبدو، وظهور الجماهير فاعال مزاحما للطاعلين التقليديين، وفي ظرف تحوالت إقليمية 

 .تيجياالستراوعالمية أفقدت جميع الطاعلين اليقين 
لكن ذلك ال يعني أنه ال توجد محاوالت لتشكيل ثواب  جديدة، منها محاولة خلق محور عربي  تندمج 
فيه "إسرائيل"، يسعى لالستغرال في التحوالت الجارية بما ي من استقرارها على شكل تريدأ تلك 

واستدخالها في  الدول، ه أ المحاولة ظهرت تجلياتها في حةار قطر، والسعي للتطبيع مع "إسرائيل"
تحالف يهدف إلى مواجهة إيران، وكسر موجة فعالية الجماهير، وتةطية الحساب تماما مع تركة 

 الثورات العربية، وأشكال الوجود ا سالمي الحركي والُمسي س في المنطقة.
ه ا التحالف ال ي يحاول االستثمار في لحظة ترامب، وقد وضع بي ه كل ه في سلة ترامب وعائلته، 
في رهان ال يخلو من مقامرة لهشاشة موقع ترامب وعائلته داخل النخبة األمريكية المنقسمة على 
نطسها. ه ا التحالف في سعيه لتشكيل ثاب  جديد، يقوم على جملة من المتغيرات، تجعل إمكانية 

دة بال رورة.  تحقيق ذلك الثاب  غير متك 
الناشئ وتمدد قوج إقليمية بعينها، والمةالح  ه أ المتغيرات هي، لحظة ترامب، الرعب من الطراغ

المتبادلةغ التي أحوج  ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لحاك  أبو ظبي الطعلي محمد بن زايد، 
ة مع النخب األمريكية األقرب لليمين ا سرائيلي.  ال ي أنشأ شبكة عالقاته الخاص 

ا سرائيلية الحالية، إذ تحتاج "إسرائيل" في  ل  يكن ذلك السبب الوحيد في ربط محاولته  بالحكومة
ه أ المرحلة لما يسندها بالنظر إلى انسحاب أمريكا، وتراجع مكانة "إسرائيل" لدج الغرب، وصعود 
قوج إقليمية هي في أحسن أحوالها بالنسبة لل "إسرائيل" في حالة تنافس معها، إن ل  تكن في حالة 

 بات  اليوم على حدوها.عداء معها، وبالنسبة  يران فننها 
وبالتأكيدغ بالنسبة لل "إسرائيل" فنن التطبيع خدمة جوهرية تتلقاها بةرف النظر عن ذلك السيال كل ه، 
كما أن احتياج المحور العربي السعودي ا ماراتي المةري إليها، فرصة بالنسبة لها، لمحاولة فرض 

 حل  تةطوي  ما للق ية الطلسطينية. 
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 السياق كله؟أين مصر من ذلك 
يونيو في مةر، عن مستوج االهتراء الهائل داخل النخبة المةرية،  30كشط  أحداث ما بعد 

ودولتها العميقة، وهو ما يعني ضرورة التخط ف من إعطاء رؤج تلك النخب بدولتها العميقة، مكانة 
مطتوحة على كل جوهرية في التحليل السياسي، إذ إن  ه أ النخبة المطتقرة لاهلية الكافية، وال

ة ا رادة، ضعيطة االستقاللية،  احتماالت االخترال، ال يمكن التعامل معها بجدي ة كبيرة، فهي هش 
 وفقيرة التطكير، السيما إزاء القوج ا قليمية والدولية.

من يونيو، ونستعرض كل ما اتةل ب لك  30فلننظر مثال  لمسار عبد الطتاح السيسي بانقالبه من  الل 
ار لمقدرات مةر، وعبث بأمنها القومي، ودع  إسرائيلي هائل ومكشوف النقالبه، بتنا في من إهد

غنى عن استعراض أمثلته، ويكطينا أخيرا منه، كلمة السيسي بم مونها ا سرائيلي في األم  
ي من يونيو المقربين من السيسي بالدور ا سرائيل 30المتحدة، وإقرار عماد جاد أحد مثقطي انقالب الل 

 في ذلك االنقالب ابتداء وإنشاء، ث  في دعمه وتثبي  أركانه.
حين دراسة ذلك المسار واستعراضه يبدو أي  تحليل يمنح السيسي استقاللية في موقطه من الق ية 
ا وضعيطا، ومن ذلك القول إنه است اف المةالحة األخيرة الستعادة الدور المةري  الطلسطينية، هش 

ضع حد   جراءات الرئيس عبا  ضد  غزة، والسيما إن قيل إن تلك للق ية الطلسطينية، وو 
 ا جراءات مسنودة بترامب ونتنياهو.

كيف يمكن افتراض أن السيسي متحرر من ترامب ونتنياهو؟ أو أن كطيله ا ماراتي ال ي ربط كثيرا 
عبا  مستندة  من خيومه بترامب وعائلته يسمح للسيسي بمعاندة ترامب؟ وإذا كان  إجراءات الرئيس

إلى ترامب ونتنياهو، فنلى من يستند محمد دحالن؟ هل صار ه ا األخير إصالحي ا فعال؟! إن  ه ا 
 التحليل باختةار يغي ب كل تلك األس لة والعوامل.

على األرجح كان  ا جراءات ضد  غز ة، خشية من ظروف تشك ل ذلك المحور العربي، المستند إلى 
في السر  وما يشبه العلن مع "إسرائيل"، فكان  ا جراءات ضد  غز ة وسيلة مجيء ترامب، والمتحالف 

استباقية لحماية النطس وأخ  مكان في ذلك المحور دون االضطرار لالصططاف الكامل معه، كما في 
 حةارأ لقطر.

حور في تلك الحالة ل  تكن ا جراءات مزعجة لل "إسرائيل"، وحتى وإن ل  تكن بالتنسيق مع فاعلي الم
ة فعل ذلك المحور بدورها، ستكون  العربي الجديد، فنن ها تظل  داخل الهامش المتاح إسرائيليا، ورد 
محكومة بالهامش ا سرائيلي كما في حالة مةر، أو بمقت يات التحالف مع نتنياهو كما هو حال 

 بقية عناصر ذلك المحور األكثر فعالية ودورا، كا مارات.
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ة وتغيرات ال تكاد تبقي مجاال للحديث عن الثواب ، وإن  السياسات نع ، نحن في حالة سيول
المتالحقة تنسخ كل منها سابقتها بسرعة هائلة، وإن  إمكانية فرض حلول أو مشاريع كبرج تبدو 
مناأ وأسلطناأ بالغة الةعوبة، لكن ه ا ال يمنع من القول إن ثمة محاوالت جارية لطرض  بالنظر لما قد 

 ترسيخ ثواب  جديدة، ستدخل إليها بال رورة الق ية الطلسطينية.مشاريع جديدة و 
هنا بالنظر إلى الظرف المةري الراهن المطتقد لالستقاللية والمرتهن لجملة من الطاعلين ا قليميين، 
وتداخل أحداث ا قلي  لتداخل فاعليه وكثرة مجاالت اشتغاله  الجغرافية، تجوز لنا قراءة المةالحة 

ة وترتيبات المحور العربي المتحالف مع نتنياهو وترامب. نحن ال نتحدث عن قدرة على ضوء رؤي
كلي ة، وال حتى عن قدرة ملموسة على الهندسة وال بط، وإنما عن محاولة ل بط ه ا ا قلي  من 

منا لتوضيح ذلك بما يكطي.  هتالء الطاعلين المتحالطين، وقد قد 
التحليل ال ي يطترض إرادة مةرية الستعادة الدور المةري كلمة أخيرة.. إذا كان يمكننا التشكيك ب

بخةوص الق ية الطلسطينية وقطع الطريق على ترامب ونتنياهو، فمن باب أولى التشكيك بت خي  
 دور التنافس بين جهازي المخابرات العامة والحربية في موضوع المةالحة، دون نطي ذلك التنافس.

 26/9/2017، "21موقع "عربي 
 

 راء حماس إسرائيل الستقالل كردستانما و  .67
 صالح النعامي
ش  ت إسرائيل عن دول العال ، وأسمع  صوتها المتيد بقوة الستقالل إقلي  كردستان عن العرال. 
نه  من تحييد مطاعيل ممانعة  وعلى الرغ  من أن قدرة إسرائيل على تقدي  إسناد حقيقي للكرد، يمك 

ل ا قلي ، وتحطظ القوج الدولية عليه، تتول إلى الةطر، فنن تل العرال واألمراف ا قليمية النطةا
وا قليمية. وعلى الرغ   االستراتيجيةأبيب ترج أن نجاح الخطوة الكردية سيحسن بشكل كبير بي تها 

من أن تل أبيب ال تجاهر بالكشف عن مركبات خريطة المةالح التي تراهن على تحقيقها جر اء 
 فننه يمكن القول إن الكيان الةهيوني يراهن على تحقيق المةالح التالية:  انطالل الدولة الكردية،

ن من قدرة إسرائيل على المناورة، في مواجهة أعدائها، وخةومها في  أوال : تدشين دولة كردية يحس 
الساحة ا قليمية، وتحديدا  إيران وتركيا، على اعتبار أن كال  من مهران وأنقرة ستكون مطالبة 

ر قسط كبير من مواردهما الومنية، في محاولة احتواء انعكاسات تدشين الدولة الوليدة على باستثما
جبهتها الداخلية. ويكتسب تدشين الدولة الكردية أهمية قةوج  سرائيل، بشكل خاص في مواجهة 
إيران، ألن مواجهة تبعاته الداخلية قد تقلب من فرص تطر غ إيران لتطوير برنامجها النووي، في 

 .2015أعقاب انتهاء مدة العمل باتطال جنيف ال ي وقعته مهران مع القوج العظمى عام 
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في تل أبيب على أن جملة المواقف التي عبرت عنها  االستراتيجيةفي الوق  نطسه، إجماع التقديرات 
 القيادة التركية في أعقاب هبة األقةى األخيرة، إلى جانب وضوح التباين الطج في  

قليمية لكل من أنقرة وتل أبيب، يدفع ا سرائيليين إلى االعتقاد بأن األسوأ على صعيد المةالح ا 
عالقاته  مع تركيا ل  يحل بعدغ األمر ال ي يزيد من أهمية أي تحول جيوسياسي، يطاق  التحديات 

فير بي ة أمام القيادة التركية. ويستبطن الحما  للدولة الكردية رهانا  إسرائيليا  على أن تسه  في تو 
عمل أف ل لحزب العمال الكردستاني، الستنزاف تركيا. ما يشي به ا الرهان حقيقة أن إسرائيل 
أفةح  أخيرا  عن دع  علني لحزب العمال الكردستاني ال ي ينط  عمليات إرهابية، تستهدف 
كان استقرار الدولة التركية، فقد أصر الجنرال يائير جوالن، ال ي يتنافس على منةب رئيس أر 

الجيش ا سرائيلي على رفض وصف الحزب با رهابي، في ندوة ُعقدت قبل أسبوعين في معهد 
 واشنطن لدراسات الشرل األدنى.

ثانيا : تطترض إسرائيل أن فرص أن تةبح الدولة الكردية العتيدة حليطة لها كبيرةغ ليس فقط بسبب 
ريخي ال ي كان قائما  بين أكراد العرال التقاء المةالح بينهما، بل أي ا  نتاج إرث التحالف التا

ل العرال وإيران الشاأ إلى  وإسرائيل حتى منتةف سبعينيات القرن الماضي، وال ي انتهى ُبعيد توص 
اتطال الجزائر ال ي صطى البي ة ا قليمية التي كان  تسمح  سرائيل بتقدي  مساعدات عسكرية 

بل تقديمه  مساعدات استخبارية وأمنية كبيرة لتل أبيب، ولوجستية للمتمر دين األكراد عبر إيران، مقا
وفي مقدمتها دوره  الرئيس في تهجير يهود العرال. وسيسمح التحالف مع الدولة الكردية في تحسين 
قدرة األجهزة االستخبارية ا سرائيلية على العمل ضد منظومة المخامر ا قليمية التي تواجهها 

 لعرال وسورية. إسرائيل، في إيران وتركيا وا
ثالثا : ينطوي ا عالن عن الدولة الكردية على عوائد اقتةادية جمة  سرائيل، إذ يسمح بخروج 
مناشط التبادل التجاري والتعاون االقتةادي القائ  حاليا  للعلن، وي من تطويرها. فقد كشط  صحيطة 

من النطط من كردستان العرالغ من احتياجاتها  %75فاينشنال تايمز، أخيرا ، أن إسرائيل تحةل على 
في حين كشط  وسائل ا عالم ا سرائيلية عن استثمارات إسرائيلية ضخمة في كردستان، سيما في 
مجال الطاقة وا نشاءات والتقنيات واالتةاالت واالستشارات األمنية. ويمكن للدولة الكردية أن تكون 

 العربي والمحيط.محطة لنقل الب ائع والمنتوجات ا سرائيلية للعال  
رابعا : تأمل إسرائيل أن يساعد انطالل الدولة الكردية على تحقيق خريطة مةالحها في سوريةغ على 
ز فرص تطبيق الحل ال ي تط له لازمة السورية، وهو  اعتبار أن نجاح تجربة الدولة العتيدة سيعز 

ة الكردية شمال العرال. وال تقسي  سورية إلى دويالت، وضمنها دويلة كردية يمكن أن تن   للدول
شك في أن تحقق ه ا السيناريو سيستنزف تركيا، التي ست طر إلى استثمار جهود عسكرية كبيرة 
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في الشمال السوري لمواجهة تبعات ه ا التطور. وتطترض تل أبيب أن يسه  تقسي  سورية في تقليب 
ج الشيعية األخرجغ سيما مع متشرات إمكانية توفير الظروف أمام تعاظ  نطوذ إيران وحزب هللا والقو 
 تدلل على قرب حس  المواجهة لةالح نظام بشار األسد.

: نظرا  ألن إسرائيل تأخ  باالعتبار أن حالة انعدام االستقرار في المنطقة قد تطول بشكلس خامسا  
يسمح بتواصل ح ور القوج غير السلطوية التي ترج أنها تمثل تهديدا لها، سيما الحركات 

هادية، فننها تراهن على دور الدولة الكردية العتيدة في التةدي له ا الخطر. ويعزز من حج  الج
الرهان على الدور الكردي في مواجهة ه أ الحركات حقيقة أن إسرائيل ترج أن القوات الكردية دلل  

 على تةمي  وكطاءة عالية في مواجهة تنظي  الدولة ا سالمية في العرال وسورية.
تأمل تل أبيب في أن يسه  انطالل الدولة الكردية في تعاظ  محاور االستقطاب العرقي  سا :ساد

ع حالة انعدام االستقرار في العال  العربي، ويطاق  من خطورة تداعياتهاغ  والطائطي والديني، بشكل يوس 
المجال  وهو ما يط ي بال رورة إلى تحسين البي ة ا قليمية  سرائيلغ ويمنح تل أبيب مزيدا  من

 للمناورة في المنطقة.
 27/9/2017، العربي الجديد، لندن

 
 اً إذا اندلعت حرب غد الجيش ليس مستعداً  :لجنة الخارجية واألمن .68

ليكس فيشمانأ  
يبدو أن التقرير العلني ال ي نشرته أمس لجنة الخارجية واألمن، التي قام  بعمل جدير بكل ثناء 

من وبناء القوة العسكرية للجيش ا سرائيلي، ظل  التقرير وغير مسبول في شموله، عن مطهوم األ
السري أن فيه الكثير من التلميحات إلى أن فريقا غير كبير ممن يعرفون التطاصيل الدقيقة في 

 الجيش ا سرائيلي وحده  يمكنه  أن يطهموا المقةود منها.
جواب بسيط عن الستال: هل  ولكن التقرير العلني موجه للموامن البسيط، ال ي يريد أن يحةل على

الجيش ا سرائيلي مستعد للحرب صباح غد. الجواب الواضح يوجد على ما يبدو في التقرير السري 
 المطةل، بينا التقرير العلني غامض ومعقد. وبعد قراءته الجواب هو: أي حرب تمسك بتالبيبنا.

التي يطترض بها أن تعد  «جدعون »يمكن أن يطه  من التقرير بأن خطة العمل متعددة السنين 
الجرف »الجيش للحرب المقبلة، هي قبل كل شيء اعتراف من الجيش ا سرائيلي بحقيقة أنه حتى 

 بنى الجيش نطسه للحرب غير الةحيحة وعليه فننه يستعد على نحو مغاير.« الةامد
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يجب التغيير وعلى مدج التقرير العلني يحظى رئيس األركان بالثناء لمجرد االعتراف بحقيقة أنه 
ويجب تحديد استراتيجية الجيش وبناء خطة تتناسب والتهديدات التي يتوقع الجيش أن ي طر إلى 

 مواجهتها.
إن القرارات التي اتخ ها رئيس األركان حتى اآلن، حسب التقرير، صحيحة في أساسها. غير أنه 

ات األمنية، ما هي يتبين أن الجيش يلعب الشطرنج مع نطسه. هو ال ي يقرر ما هي االحتياج
 التهديدات، وكيف يستعد لها.

أما القيادة السياسية فال تشارك في ذلك. في أف ل األحوال، تخت  على ما هو قائ . غير أنه حين 
يحل يوم االختبار، كما حةل في المواجهات األخيرة، تتخ  القيادة السياسية قرارات استراتيجية 

 مواجهتها.تختلف عن تلك التي بنى الجيش نطسه ل
في حرب لبنان الثانية، مثال، ل  يكن الجيش ا سرائيلي مستعدا كما ينبغي للمواجهة الطويلة التي 

، «الجرف الةامد»فرضتها عليه القيادة السياسية. كما أن الجيش ل  يبن  على نحو صحيح لتهديد 
 وبالتأكيد ليس للجداول الزمنية التي فرض  عليه.

اليوم آيزنكوت سينجح في اختبار االحتياجات والمتطلبات من القيادة من يتعهد بأن ما يطعله 
 السياسية في المواجهة التالية؟

تبنى قبل الهزة الكبرج التي وقع  في المنطقة في العقد األخير: فالرو  « جدعون »لقد بدأت خطة 
ل لك ينتةر  دخلوا مع قوة عسكرية إلى سورية وه  يعتزمون البقاء هناك على مدج الزمن. ونتيجة

 األسد في الحرب وا يرانيون يتثبتون في سورية.
على الدرب وتحدث  عن بناء قوات سحق مناورة، كان  النية تتجه « جدعون »عندما انطلق  

للساحة اللبنانية. وقد بني  الخطة وفقا لسيناريو ساحة مركزية واحدة وساحة فرعية، فلسطينية. أما 
ج ل في سورية ل قد تلزم الجيش ا سرائيلي بالعمل بكل قوته في عدة اليوم فقد تنشأ جبهة مهمة أخر 
له ا السيناريو؟ يطرح التقرير ه ا الستال، والجواب يوجد « جدعون »جبهات بالتوازي. فهل تستجيب 

على ما يبدو في قسمه السري. هل وصل الجيش ا سرائيلي إلى كتلة حرجة في الوسائل القتالية 
 ير العلني يلمح: يبدو أن ال.األسا  للحس ؟ التقر 

يحتمل وضع ينعقد فيه الكابن  ويقرر استراتيجية ما. مثال، التهديد المركزي هو مهران والنووي. في 
، إخراج أجزاء منتقاة منها، والباقي صناعة تيارات ورل «جدعون »مثل ه ا الوضع يمكن أخ  خطة 

من يوجه الجيش ا سرائيلي بل العكس.  منه. تقول اللجنة إنه صحيح حتى اليوم ليس الكابن  هو
من يملي سيناريو الموقف والجواب هو الجيش. كما أن للجنة انتقادا على سيناريو موقف الجيش 
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يجب حساب المخططات العملياتية ضمن الوضع الحقيقي »ا سرائيلي ال ي هو غير واقعي برأيها: 
 «.والطحب الواقعي للقدرات

فنن الجيش « جدعون »واثقين من أنه برغ  تميز الجيش في خطة  كما أن أع اء اللجنة ليسوا
 مستعد للحرب على نطال واسع.

إن »في لغز التقرير العلني تظهر جملة تخطي وراءها الكثير جدا من الةطحات في التقرير السري: 
تي انكشط  التسلح وبناء القوة يتمان بالوتيرة التي تطترضها ا مكانات وال يستجيبان دوما للثغرات ال

للجنة في عملها في مجاالت عديدة: يوجد عدد من المجاالت الحرجة التي تتطلب توافقات في وتيرة 
ه أ الجملة تلمح بالةعوبة التي ال تسمح بالقول …. «بناء القوة، حتى على حساب قدرات أخرج 

 بيقين إن الجيش ا سرائيلي مستعد صباح غد للحرب كما ينبغي.
 26/9/2017يديعوت 
 27/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ر:كاريكاتي .69

 

 

 
 26/9/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 


