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 عباس وضع ثالثة شروط إضافية للمصالحة مع حماس: "الحياة" .1

محمطود عبطاس و طال ة ةطة شطروط  السلطة الفلسططييية علمت "الحياة" أن رئيس :فتحي صّباح -غزة 
 حماس.حركة إ افية للمصالحة الوطيية مال 

وقالت مصادر موةطو  فيهطا لطط"الحياة"ن إن عبطاس أبلطو مسطفولين فلسططيييين قبطل يطومين بقيط  "لطن يقبطل 
ليائططب لارة إلططد دور مسططتقبلي بططقي وجططود أو دور لقطططر أو أي دولططة أو جهططة بعييهططا فططي غططزة"ن فططي إشطط

 محمد دح نن بعد التفاهمات التي توصل إليها دح ن وحماس في القاهرة قبل ة ةة أشهر.
وأ افت المصادر أن شرط عباس الةايي "أال يتم تكرار تجربطة حطزب ا اللبيطايي"ن فطي إشطارة إلطد أن 

 ض الواقال في القطاع.الحكومة تحكم "صوريًا" فيما حركة حماس تحكم "فعليًا" علد أر 
ويتمةططل شططرط عبططاس الةالططم فططي "عططدم السططماح بوصططول أي مسططاعدات ماليططة مططن أي جهططة كايططت إلططد 

 القطاع إال عبر حكومة التواف  الوطيي".
 28/9/2017 ،الحياة، لندن
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 قطاع غزة فيحكومة الفلسطينية في "استالم وتسلم" مهماتها الرافق يوفد أمني مصري : "الحياة" .2
استعد وفد أميي مصطري للتوجط  إلطد قططاع غطزة االةيطين لمرافقطة حكومطة التوافط   :فتحي صّباح -غزة 

أكطططدت . و الطططوطيي الفلسططططييية فطططي "اسطططت م وتسطططلم" مهماتهطططا فطططي القططططاعن وعقطططد "اجتمطططاع بروتوكطططولي"
 طاء مصادر أن الوفد األميي المصري سيصل تزاميًا مال رئيس الحكومة رامي الحمد ا والوزراء وأع

 الوفد المراف  ل ن لعقد أول اجتماع للحكومة في القطاع عقب "تفاهمات القاهرة" قبل يحو أسبوعين.
وسيعمل الوفد األميي جيبًا إلد جيب مال الحكومةن ل مان التسليم والتسلم وتسهيل عمطل الحكومطةن ولطيس 

 .2011 فطي سطيةا  القطاهرة للمصطالحة التوصطل إليهطا وفقطًا التفط فقط مراقبة تيفيذ التفاهمات الجديدةن التي تطمّ 
وأشارت المصطادر إلطد أن أع طاء الحكومطة "لطن يبحةطوا" فطي أي ق طية مطن ق طايا الخط ب وااليقسطام بطين 
حركتططي فططتم وحمططاسن يإططرًا "إلططد عططدم االختصططاه"ن وسططت حال هططذم الق ططايا علططد االجتمططاع الةيططائي األول 

فططي القططاهرة بعططد أسططبوع مططن اجتمططاع الحكومططة فططي غططزة ميططذ شططهور طويلططةن الططذي سططتعقدم قيادتططا الحططركتين 
 وتسلمها مهماتهان وتوفير ال مايات التي تعهدت توفيرها للطرفين أةياء حوارات القاهرة.

وأو حت أن اجتماع قيطادتي الحطركتين سطيبحم فطي  ليطة تيفيطذ الق طايا الخمطسن التطي ت طميها اتفطا  
الفلسططيييةن وتشطكيل حكومطة جديطدةن واألمطنن وتيإطيم  ن وهي إعادة بيطاء ميإمطة التحريطر2011القاهرة 

إلطططد أن القطططاهرة سطططتوج  دعطططوة إلطططد كطططل الفصطططائل  اليإطططر ولفتطططت االيتخابطططاتن والمصطططالحة المجتمعيطططة.
الموقعة علد اتفا  القاهرةن ومن بييها فتم وحماسن لعقد اجتماع موسال بعد أسبوع من عقد االجتماع 

 الفلسطيييين في تيفيذ  ليات المصالحة الوطيية وخطواتها. إلشراك كل الةيائي بين فتم وحماس
 28/9/2017 ،الحياة، لندن

 
 اللواء أبو نعيم: الداخلية على استعداد الستقبال وزراء ولجان الحكومة .3

فططي إن وزارة الداخليططة  نقططال اللططواء توفيطط  أبططو يعططيم لصططحيفة "فلسطططين"ن أمططس: يحيططد اليعقططوبي -غططزة 
إلططد أن  اد تططام السططتقبال الططوزراء واللجططان المختلفططة بحكومططة الحمططد ان مشططيراً علططد اسططتعدقطططاع غططزة "

 ترتيبات وزارة الداخلية جزء من الترتيبات العامة الستقبال الو ال القادم للتواف  الفلسطييي.
"بقيططط  ال توجطططد لطططد  وزارتططط   وأ ططاب: "ييتإطططر قطططدوم الطططوزراء ليطططتم التوافططط  علطططد بقيططة الق طططايا"ن متابعطططاً 

لومطططات عطططن أعطططداد الوفطططد الحكطططومي القطططادم مطططن رام ان وأن المعلومطططات تتعلططط  بوجطططود يوايطططا ولجطططان مع
 تشكلت برام ا بشقن المصالحةن للقيام بإجراءات االستقبال والترتيبات".

وردا علد سطفال حطول إن كطان هيطاك زيطارة لوفطد أميطي مصطري خط ل األسطبوع القطادمن قطال: "األو طاع 
لمزيططد مطن العمطل واللقططاءات بشطقن التفاهمطات األخيططرة التطي جطرت بالقططاهرةن فهطذم ق ططية  الحاليطة بحاجطة

 االتفا  عليها بالقاهرة". لها سيوات وبحاجة إلد وقت حتد يتم ترسيخ كل التفاهمات التي تمّ 
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ن وفيما يتعل  باإلجراءات الحدوديطة لطوزارة الداخليطةن أكطد أبطو يعطيم أن وزارتط  بطذلت أقصطد مطا لطديها مط
مكاييططات وطاقططة لتططوفير األمططن وترسططيخ دعائمطط  علططد الحططدود بططين رفططم ومصططر. : وأكمططل قططائ ً  جهططد واك

 "وصلتيا رسائل من المصريين يةيون فيها علد جهوديا ويعتبرويها غير مسبوقة".
 27/9/2017 ،فلسطين أون الين

 
 الدولي اإلنتربولفي  بقبول فلسطين عضوا  فلسطيني ب يرحت .4

وزيططر الخارجيطططة والمنتططربين فططي السطططلطة  ن أنرام ان مططن 27/9/2017 ،شــينخوا ءأنبـــاوكالــة يشططرت 
 قبططول فلسطططين فططي ميإمططة الشططرطة الجيائيططة الدوليططة "اإليتربططول" رأ  فططيالفلسطططييية ريططاض المططالكي 

وقطططال  "ايعكطططاس للةقطططة فطططي قطططدرات فلسططططين علطططد إيفطططاذ القطططايون وااللتطططزام بطططالقيم األساسطططية للميإمطططة".
ن إن "هذا االيتصار تحق  بسبب الموقب المبدئي ألغلبية أع اء اإليتربول الذين دافعوا اليوم المالكي

 عن السبب الوجودي لهذم الميإمة ومبادئها األساسية برف هم محاوالت الت عب والتسلط السياسي".
ييخوا"ن إن وقططال المتحططدم باسططم الشططرطة الفلسطططييية فططي ال ططفة النربيططة لططفي ارزيقططات لوكالططة أيبططاء "شطط

 "شيء مهم وايدماج في المجتمال الدولي". اإليتربولقبول ع وية فلسطين في 
من جهت ن قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطييية رفي  اليتشة لطط"شييخوا"ن إن اي طمام 

 سيساعدهم علد م حقة عشرات الق ايا لمتهمين في الخارج. اإليتربولفلسطين لع وية 
ن أن رام ا قططيس أبططو سططمرةن يقططً  عططن مراسططلها فططي 27/9/2017، لألنبــاء األناضــولكالــة و وأ ططافت 

بقبطططول ع طططوية فلسططططين فطططي  نرئطططيس الطططوزراء الفلسططططييي رامطططي الحمطططد ا رحطططبن فطططي بيطططان صطططحفي
يصططططافًا وتقييططططدًا للحطططط   الميإمططططة. وقططططال فططططي بيططططانن إن االي ططططمام يشططططكل "ايتصططططارًا جديططططدًا لشططططعبيان واك

 ي غير القابل للتصرب". الفلسطيي
المجلطس الطوطيي الفلسططييي ن أن 27/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وجاء في 

فطططي بيطططان صطططحفي صطططدر عطططن رئيسططط  سطططليم  نرحطططب بقبطططول فلسططططين فطططي "اإليتربطططول". وأكطططد المجلطططس
متعطططددة الفاشطططلة مطططن قبطططل لفلسططططينن خاصطططة بعطططد المحطططاوالت ال عطططد ايتصطططاراً الزعيطططونن أن هطططذا القبطططول ي  

 ن ومن يسايدها إلحباط الطلب الفلسطييي."إسرائيل"
 رحبت ع و اللجية التيفيذية لميإمة التحرير حيان عشراوي بقبول اإليتربول ع وية فلسطين فيها. كما
 

 األردن معاللجنة الُمشتركة ُتشكل اإلطار المَوِحد لجهود تعزيز العالقات الثنائية  :الحمد هللا .5
الحمططد ا إنا اللجيططةا الم شططتركةا واالتفاقيططاتل الم ختلفططةا رئططيس الططوزراء الفلسطططييي رامططي قططال : بتططرالططة وكا

طططدا لجهطططودل تعزيطططزل الع قطططاتل الة يائيطططةل  بطططين األردن  والهامطططةا التطططي ت وقطططال  فطططي إطارلهطططان ت شطططكلل  اإلططططارا المواحل
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هططودل والمسططاراتل السياسططيةلن  ن االقتصططاديةل والتجاريططةل والةقافيططةل والسططلطة الفلسطططييية وغيرلهططان وتيسططي ل الج 
ت لبططططي  م ططططيفا "ي عططططول  كةيططططرًا علططططد م خرجاتلهططططان لتعططططودا بططططاليفالل علططططد المططططواطنل األ رديططططّي والفللسطططططييّين وا

ن اجتماعات اللجية العليطا هايي الملقي ردييخ ل ترفس  ويإيرم األ نوعرض احتياجاتلهلم وتطلعاتلهلم".
سطططييّية المشططتركة فططي دورتهططا الخامسططةن التحططدياتل التططي ت واجطط   عمططل الحكومططة الفلسطططييية األرديّيططة الفل

ها الشعب  الفلسطييي جراء الممارسات   .اإلسرائيليةوالم عاياةا اإليساييةا الم تفاقمةا التي ياعيش 
 28/9/2017 ،الغد، عّمان

 
 االحتالل واالستيطان "تمجيد"لـ تستقبل غرينبالت باحتفال "إسرائيل"": الفلسطينية"الخارجية  .6

ن السياسة االسطتيطايية االسطتفزازيةن التطي يمارسطها الفلسطييية أدايت وزارة الخارجية والمنتربين :رام ا
االحت ل علد طول وعرض األرض الفلسطييية المحتلةن مفكدة أن هذم الفعالية وغيرها دليل إ افي 

الفلسطططططييية وتهويططططدهان  األرضود ل سططططتيطان ويهططططب غيططططر المحططططد اإلسططططرائيليعلططططد الططططدعم الرسططططمي 
مططططال أيديولوجيططططة وةقافططططة اليمططططين الحططططاكمن القائمططططة علططططد تكططططريس االحططططت ل وابططططت ع األرض  ايسططططجاماً 

ن وهطو مطا يشطكل "إسطرائيل"جايطب  إلطدالفلسطييية المحتلةن وتقطويض أي فرصطة إلقامطة دولطة فلسططييية 
 حل الصراع بالطر  السياسية.عقبة أساسية في طري  الجهود المبذولة ل

ن أيط  بطالتزامن مطال الزيطارة التطي يقطوم بهطا جيسطون 27/9/2017 في بيطان لهطا األربعطاء نوأو حت الوزارة
 اإلسطرائيليةغرييب تن مستشار الرئيس األمريكي لشفون المفاو ات الدولية للميطقةن تطيإم الحكومطة 

ة "غطو  عتصطيون"ن بمياسطبة مطا تسطمي  عمر فطي مسطت زياً مرك برئاسة بييامين يتيياهو هذا اليومن احتفاالً 
ن واالسططططتيطان فيهططططان "عامططططًا علطططد تحريططططر يهطططودا والسططططامرةن غطططور األردن وه ططططبة الجطططوالن 50مطططرور "

 بييامين يتيياهو. اإلسرائيليبمشاركة أركان االئت ب اليمييي الحاكم وفي مقدمتهم رئيس الوزراء 
 27/9/2017 ،ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين

 
 قوات االحتالل تصادر أسلحة للشرطة الفلسطينية :الخليل .7

اقتحمططت قطططوات االحططت ل الصطططهيويي سططيارة شططرطة فلسططططييية فططي الخليطططلن وصططادرت أسطططلحة  :الخليططل
وأفاد مراسليا أن سيارة عسطكرية صطهيويية أوقفطت سطيارة شطرطة فلسططييية  الشرطة المتواجدين بداخلها.

بمفطر  الصطاحب فطي جيطوب الخليطل  مفر  اللواء الشهيد ميسرة أبو حمدية المعطروب سطابقاً بالقرب من 
وأوقفططت القططوة الصططهيويية  فططي ميطقططة تحططت السططيطرة األمييططة واإلداريططة للسططلطة بحسططب اتفططا  الخليططل.

سيارة الشرطة الفلسطيييةن وأيزلطت مطن بطداخلها مطن أفطراد الشطرطة الفلسططيييةن وصطادرت رشاشطين مطن 



 
 
 
 

 

 8 ص             4416 العدد:             9/28/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

وهططططددت قططططوات االحططططت لن رجططططال الشططططرطة  بلجيكططططي. 14ع ك شططططييكوبن وة ةططططة مسدسططططات عيططططار يططططو 
 الفلسطيييةن وحذرتهم من االقتراب من الميطقة المذكورة.

 27/9/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خبير إسرائيلي: خيارات عباس تضيق مع مرور الوقت .8
ويي بن مياحيم إن الخطة السياسية التي يقدمها الرئيس قال الكاتب اإلسرائيلي ي :الصحافة اإلسرائيلية
أيهطا ال تلبطي  مطن رغمبطال نمب تعتبر طو  اليجاة للرئيس الفلسطييي محمود عباسااألمريكي دويالد تر 

وفطي مقطال لط  بموقطال "ييطوز ون" اإلخبطارين اعتبطر بطن  كافة مطالب ن السيما بعد تراجطال شطعبية عبطاس.
لطت تف طل عبطاس علطد المرشطحين ا خطرين لتطرفس السطلطة الفلسططييية مطن ما زا "إسرائيل"مياحيم أن 

قططادة حركططة فططتمن فططي إططل معار ططت  للعمليططات المسططلحة وتقكيططدم علططد اسططتمرار التيسططي  األميططي مططال 
 مب ع يية بتوجهات عباس.ان مما استدعد ترحيب تر "إسرائيل"

 رع الفلسططييين حيطم بطات زعيمطاً وأو م بن مياحيم أن عباس يعي  حالة من تردي شعبيت  في الشا
عطن حالطة الفشطل التطي ميطي بهطا  ن وبطدا خطابط  األخيطر فطي األمطم المتحطدة تعبيطراً للكاريزمطاً  فاقطداً   عيفاً 

وقطططال بطططن ميطططاحيم إن المعطيطططات  .عامطططان الطططذي قطططادم عبطططاس شخصطططياً  24اتفطططا  أوسطططلو الموقطططال قبطططل 
الططدولتين بيإططر المسططفولين  ياعططة بايهيططار حططلّ السياسططية تشططير إلططد أن السططاحة الفلسطططييية باتططت علططد ق
علد إقامة دولطة بحطدود مفقتطة وفقطا  "إسرائيل"الفلسطيييينن لكيهم في الوقت ذات  يرف ون االتفا  مال 
 لخارطة الطري ن أو الذهاب لخيار الحكم الذاتي الموسال.

جطططراء ايتخا بطططات برلماييطططة وخطططتم بطططن ميطططاحيم بطططقن أمطططام عبطططاس خيطططارين: إمطططا المصطططالحة مطططال حمطططاس واك
علططد إقامططة دولططة عاصططمتها  "إسططرائيل"ورئاسططيةن مططال أن ذلططك ال يعيططي أيطط  سططييجم فططي ايتططزاع موافقططة 

مططططن  عليهططططا بطططدالً  "إسطططرائيل"مططططب ويفطططاوض اشطططرقي القطططدس. والخيططططار الةطططايي أن يقبطططل مكرهططططا بخططططة تر 
 "االعتراب بفشل ".

 27/9/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 ة لم ولن يطرح في مفاوضات المصالحةأبو مرزوق: سالح المقاوم .9
قال موسد أبو مرزو ن ع و المكتب السياسي لحركة "حمطاس"ن إن حركتط ن : يور أبو عيشة - غزة

 لن تقبل بمياقشة ق ية "س ح جياحها العسكري"ن خ ل جلسات التفاوض مال حركة "فتم". 
لططم تطططرح علططد طاولططة  وذكططر أبططو مططرزو  فططي حططوار خططاه مططال وكالططة األيا ططولن إن هططذم الق ططيةن

مياقشطططات وفطططد الحركطططة مطططال المسطططفولين المصطططريينن خططط ل الفتطططرة الما طططية. وقطططال:" هطططذا الملطططب غيطططر 
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وأ ططططططاب:" سطططططط ح المقاومططططططة موجططططططود لحمايططططططة الشططططططعب  مطططططططروح لليقططططططا ن ال سططططططابقان وال مسططططططتقب ". 
  ة وشعبها مشرد".الفلسطييين وال يعقل أن تلقي المقاومة الفلسطييية س حها والزالت أر ها محتل

ورأ  أن  أكططد أبططو مططرزو ن أن حركتطط  "حريصططة علططد إيجططاح جهططود المصططالحة الفلسطططييية الحاليططة". 
"الكطططرة ا نن هطططي ملعطططب حركطططة "فطططتم"ن مفكطططدا أن إيهطططاء االيقسطططام ميطططوط بهطططان وبطططقداء حكومطططة الوفطططا  

اتن وسطحبت الطذرائال مطن وقطال:" حمطاس قطدمت مطا لطديهان وذللطت العقبط الوطيي خ ل المرحلة المقبلطة.
أجطططل إتمططططام مصططططالحة وطييطططة شططططاملة". وأردب:" يقمططططل أال يكططططون مصطططير الجهططططود الحاليططططة كسططططابقاتهان 

 وسيستمر في الوقوب مال مصالم شعبيا الفلسطييي ولن يسمم بوأد طموحات ". 
امططل وأكططد أبططو مططرزو  أن "األمططل فططي يجططاح الجهططود الحاليططة إليجططاز المصططالحة كبيططر"ن شططريطة أن تتع

 الحكومة الفلسطييية "بمسفولية وطيية وتقدم أولوية الوحدة". 
وقال أبو مرزو ن إن الواليات المتحدة األمريكيةن رفعت الحإر الذي كايت تفر ط  سطابقا علطد إتمطام 
المصالحة. وردا علد سفال لوكالة األيا ولن حول مصادر معلومات  في هطذا الشطقنن قطال:" وصطلتيا 

خاصة بهمن وأخر  من دبلوماسيين غربيينن تفكد أن الواليات المتحدة رفعطت  معلومات عبر مصادر
الفيتططو عططن المصططالحة الفلسطططييية". وحططول األهططداب األمريكيططة مططن وراء هططذم الخطططوةن قططال:" لعططل هططذا 

 الموقب تمهيًدا لسياسة أمريكية لم تت م معالمها بعد". 
تططزال تططرفض شططروط اللجيططة الرباعيططة الدوليططةن أو وفططي ذات السططيا ن أّكططد أبططو مططرزو ن أن حركتطط ن مططا 

 التعاون مال "االحت ل اإلسرائيلي". 
وكشطططب أبطططو مطططرزو ن أن بييطططامين يتييطططاهون رئطططيس الحكومطططة اإلسطططرائيليةن يطلطططب مطططن جميطططال األططططراب 

 "العربية والدولية" التوسط لد  حركت ن بخصوه جيودم األسر  في قطاع غزة. 
سطيا ومصطر وتركيطا وقططر وغيرهطا مطن األططرابن التطدخل بنطرض إبطرام وذكر أن يتييطاهو طلطب مطن رو 

 صفقة تبادل أسر  جديدة مال حركت . 
لكططن أبططو مططرزو ن أكططد أن حمططاس لططن تقبططل بفططتم هططذا الملططبن قبططل إفططراج إسططرائيل عططن معتقلططين صططفقة 

 التبادل السابقةن الذين أعادت احتجازهم. 
ديميطر بططوتين بالتططدخل لططد  حمططاسن إلططط   سططراح وأ طاب:" يتييططاهون طلططب مططن الططرئيس الروسططي ف 

 الجيود اإلسرائيليين األسر  لديهان حسبما قالت موسكو لوفد الحركة الذي زار الب د مفخرًا". 
وقطططال أبطططو مطططرزو  إن وفطططد حركتططط ن الطططذي زار موسطططكو مطططفخرًان أطلطططال الجايطططب الروسطططي علطططد معايطططاة 

 لية. المعتقلين الفلسطيييين داخل السجون اإلسرائي
وتططططابال:" أو ططططحيا للططططروس أن ال معيططططد للحططططديم عططططن أي صططططفقة تبططططادل جديططططدةن قبططططل التططططزام إسططططرائيل 

 باالتفاقية السابقة )صفقة شاليط(".
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ومطن جايطب  خطرن أّكطد أبططو مطرزو  أن حركتط  بطدأت بتقسطيس "ع قططة ةقطة متبادلطة وتعطاون اسططتراتيجي" 
حركة بااليفتاح علد مصر والوصول إلد ع قطة مال الجايب المصري. وقال:" لدييا قرار داخلي في ال

استراتيجية معها". وأشار إلطد وجطود تططور فطي الع قطة بطين حركتط  ومصطرن مشطيرًا إلطد أن "عطددًا مطن 
 قيادة الحركة )لم يسّمهم(ن سيتواجدون بشكٍل دائم في مصرن لتيسي  الع قة معها ومتابعة حيةياتها". 

الجمهوريطة اإلسط مية اإليراييطةن قطال أبطو مطرزو  إن ع قطة وفي مو طوع ع قطات حركطة حمطاسن مطال 
 عودة تلك الع قة إلد "أف ل من ساب  عهدها". بجيدةن تربط حركت  بطهران حاليا. وعبر عن  مال  

وكشب أن طهران استفسرت مطن حركتط  حطول طبيعطة التفاهمطات األخيطرةن التطي توصطلت إليهطا الحركطة 
 صول من حركة "فتم"ن محمد دح ن؛ المدعوم إماراتيًا. مال ك  من مصرن والقيادي المف

فططططي أحلططططك -وبططططّين أن إيططططران مططططن "أكةططططر الططططدول التططططي دعمططططت المقاومططططة الفلسطططططييية بالمططططال والسطططط ح 
 الإروبن كما ييسب لها ف ل مراكمة جزء هام من مقدرات القوة لكتائب القسام".

 28/9/2017وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 

 سالح المقاومة خارج كل المعادالتو نرحب بقدوم الحكومة لغزة الحية:  .11
في قطاع غزةن خليل الحيطةن إن سط ح المقاومطة خطارج كطل المعطادالت  نقال يائب رئيس حركة حماس

ي  لم يطرح يومًا لليقا ن ولن يقبل أن يطرح علد طاولة المفاو ات.  واك
ن مساء األربعاءن أي  ال مقاي ة وال مساس بس ح وأكد الحية خ ل مقابلة تلفزيويية عبر قياة الجزيرة

 المقاومةن وسيقاتل االحت ل بكل وسائل المقاومة حتد دحرم.
وبططين الحيططة أن االتفططا  الططذي جططر  فططي القططاهرة جططاء بيططاء علططد رفيططة مصططريةن مردفططًا: أبلنيططا مواقفيططا 

 .اإليجابية لكل األطراب بما فيها تركيا وقطر قبل الذهاب إلد القاهرة
 وأو م أن التفاهمات المصرية األميية مرتبطة ب بط الحدود بما يحفإ أمن مصر وقطاع غزة.

وأ ططاب الحيططة أن حمططاس ذاهبططة بكططل جديططة يحططو إيهططاء االيقسططام وال تراجططال عططن ذلططكن مرحبططًا بقططدوم 
 حكومة الوفا  الوطيي إلد قطاع غزة لتقوم بمسفولياتها كاملة.

ومططة الوفططا  كططل اإلمكايططاتن داعيططًا إياهططا للقيططام بكامططل دورهططا وبسططط وأشططار إلططد أن الحركططة سططتوفر لحك
 يدها علد كل إدارات القطاع بما فيها األمنن مردفًا: لن يتدخل أحد في إدارة عملها.

وبين أن التفاهمات التي حدةت مال محمد دح ن كايت علطد قاعطدة مواصطلة العمطل اإلغطاةي وتططوير 
 ريعي الفلسطييي.العمل مال اليواب في المجلس التش
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وشدد علد أن الع قة مال دح ن ليست بديً  عن الع قة مال حركة فتمن داعيًا الكطل الفلسططييي إلطد 
وشططدد علططد أن الططدافال األكبططر لتحركططات حمططاس هططي مصططلحة شططعبيان مشططيرًا  العمططل الططوطيي المشططترك.

 إلد أيها طرقت كل األبواب في سبيل إيهاء الحصار.
حركة حماس شهدت تطورًا ملحوإًا في فكرها السياسين إ افة إلد أن التجارب  وأشار الحية إلد أن

 الما ية أي جت الجميالن مبديًا تفافل  حيال المستقبل السياسي الفلسطييي.
حمططاس علططد أيهطا إرهابيططة يتسططاو  مططال الرفيططة لولفطت إلططد أن تصططييب الططرئيس األمريكطي دويالططد ترمططب 

تمطططارس حقهطططا الطبيعطططي بالمقاومطططة فطططي  طططوء مطططا كفلتططط  القطططوايين  الحركطططةالصطططهيوييةن ميوهطططًا إلطططد أن 
 الدولية.

 27/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 مع الحكومة وحركة فتحالبردويل: سالح المقاومة ليس محل خالف  .11
أكططد ع طو المكتططب السياسططي فطي حركططة حمططاس صط ح البردويططلن أن "حمططاس اتخطذت قططرارا قويططا : غطزة

اب إلطططد المصطططالحة بكطططل مطططا أوتيطططت مطططن قطططوةن وتطططوفير كطططل األجطططواء ال زمطططة ومتماسطططكا وصطططادقا للطططذه
وأعطططرب البردويطططل ي حطططديم مطططال "قطططدس بطططرس" عطططن تفافلططط  بمسطططتقبل المصطططالحة  السطططتيعاب ا خطططرين".

الفلسطيييةن وقال: "يحن بين يدي اإلخوة المصطريين كطل مطا لطدييا مطن مرويطةن وهطم قطدروا ذلطكن وحتطد 
يء مسطتفز ألجططواء المصططالحةن والفيصطل سططيكون عيططد اللقطاء فططي القططاهرة هطذم اللحإططة لطم يصططدر أي شطط

 لبحم كيفية ترجمة التفاهمات علد األرض".
وقططال: "يحططن يسططعد مططن خطط ل هططذم السياسططات السططتيهاض كافططة شططرائم الشططعب الفلسطططييي وفصططائل ن 

 في معركة مواجهة االحت ل". اإلسهاموكذلك األمة من أجل 
ون سطط ح المقاومططة جططزءا مططن أي مفاو ططات مصططالحةن وقططال: "ل مايططة فإيطط  ال ويفططد البردويططل أن يكطط

حركة فتم وال حكومة رامي الحمد ان طرحوا علييا مسقلة س ح المقاومة في أي يطوم مطن األيطامن وال 
 أعتقد أيهم في وارد طرح ن وس ح المقاومة ليس محل خ ب بيييا علد اإلط  ".

ن قرار الحرب والسلم مال االحت ل هو قرار خاه بالمقاومةن قال البردويل: وعما إذا كان هذا يعيي أ
"كططل الق ططايا قابلططة للتوافطط  بمططا فططي ذلططك قططرار السططلم والحططربن يحططن شططركاء فططي الططدمن فكيططب ال يكططون 

 شركاء في اتخاذ القرار؟ يحن بحاجة ماسة إلد الشراكة بكل معيد الكلمة".
 27/9/2017قدس برس، 
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 ء بين حماس وفتح بالقاهرة بعد زيارة الحكومة لغزةبدران: لقا .12
قططال حسططام بططدران ع ططو المكتططب السياسططي لحركططة حمططاس إيطط  مططن المفتططرض أن : الرسططالة يططت - غططزة

ي عقد أول لقاء بين حركتي حماس وفتم في القطاهرةن بعطد أسطبوع علطد قطدوم حكومطة التوافط  إلطد قططاع 
 غزةن اإلةيين المقبل.
مقابلة تلفزيويية عبر قياة األقصد الف ائيةن مساء األربعاءن أي  حسطب االتفطا  وأ اب بدران خ ل 

مال الجايب المصري خ ل زيارة قيادة الحركة للقاهرةن فإن أول لقاء بين وفد حماس وفطتم فطي القطاهرة 
 بعد أسبوع علد قدوم الحكومة لنزةن ةم يتبع  ح ور وفود من مختلب الفصائل الفلسطييية.

أن حماس معيية بتحقي  المصالحة وأن يوحد بها شعبيا بال فة وغطزةن وحطّل كطل الق طايا وشدد علد 
 في ال فة والقطاع بالتزامن بكل مصداقيةن  مل  أن تقدم حركة فتم ذات األمر.

وأو ططم أيطط  كططان األصططل أن تكططون إجططراءات عمليططة مصططاحبة مططن جايططب حركططة فططتم لمططا بططادرت بطط   
 ة بإيجاح المصالحة علد األرض وأن يشعر المواطن بتحقيقها فعليا.حماسن مفكدا أن حركت  معيي

وأشططار ع ططو المكتططب السياسططي لحمططاس إلططد أن كططل الخطططوات فيمططا يتعلطط  بقططدوم الحكومططة لنططزة هططي 
وكشب بطدران عطن أن اتصطاال جطر  بطين  تحت ترتيب وتيسي  مشترك بين حماس وفتم مال الحكومة.

سطططماعيل هييطططةن ورامطططي الحمطططد ا رئطططيس حكومطططة التوافططط ن رئطططيس المكتطططب السياسطططي لحركطططة حمطططاس إ
 واتصاالت أخر ن للعمل علد إيجاح الزيارةن وتهيئة كل الإروب ليجاحها.

 28/9/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 الشيخ: الحكومة لن تناقش ملف الموظفين والملفات المعقدة خالل زيارتها غزةحسين  .13
زيططة لحركططة فططتم حسططين الشططيخ إن حركططة حمططاس وفططتم سططتعقد قططال ع ططو اللجيططة المرك: سططما –رام ا 

مشططاورات جديططة لتيفيططذ اتفاقططات المصططالحة فططي القططاهرة بعططد زيططارة حكومططة رامططي الحمططد   لقطططاع غططزة 
 األسبوع المقبل.

وأ طططاب الشطططيخ فطططي لقطططاء إذاعطططين أيططط  بعطططد الجولطططة األولطططد للحكومطططة فطططي القططططاع سطططتدعو مصطططر فطططتم 
يطططة لتيفيطططذ مطططا تطططم االتفطططا  عليططط  سطططابقا فطططي القطططاهرة لتيفيطططذ بيطططود المصطططالحةن وحمطططاس لبطططدأ مشطططاورات جد

 مو حًا أن جميال الق ايا ستطرح علد طاولة اليقا .
وأشططار إلططد أن الحكومططة لططن تيططاق  ملططب المططوإفين والملفططات المعقططدة أليطط  لططيس مططن صطط حياتها بططل 

 للقطاع هي باكورة تيفيذ المصالحة.  ستياقشها الحركتين خ ل اللقاءاتن مفكدًا أن زيارة الحكومة
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وأكطد أيطط  سطيتم دعططوة الفصططائل الجتمطاع فططي حطال االتفططا  األولططي علطد الق ططايا بطين الحططركتينن مشططيرًا 
إلططد أن قططرار حمططاس حططل اللجيططة اإلداريططة والموافقططة علططد إجططراء االيتخابططات التشططريعية والرئاسططية دفططال 

 بالمصالحة ل مام.
 28/9/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 فتح: االستعمار االستيطاني يشكل جريمة حرب ال بد من جلب المسؤولين عنها للعدالة .14

أدايطططت حركطططة فطططتم" قيطططام الحكومطططة اإلسططططرائيلية بتيإطططيم احتفاليطططة بمطططرور خمسطططين عامطططا علططططد  :رام ا
يس االحططت لن وعيويططت الحكومططة االحتفاليططة التططي سططتقام فططي مسططتعمرة "غططو  عتصططيون" بمشططاركة رئطط

 الوزراء اإلسرائيلي "خمسون عاما من االستيطان في يهودا والسامرة".
وقالططت فططتمن فططي بيططان لهططان يططوم األربعططاءن إن االسططتعمار االسططتيطايي اإلسططرائيلي لطط رض الفلسطططييية 

ن اي 1949المحتلطةن بمططا فطي ذلططك القططدس الشطرقيةن يشططكل ايتهاكطا جسططيما التفاقيططة جييطب الرابعططة للعططام 
 جريمة حرب ال بد من إدايتها والوقوب  دها وجلب المسفولين عيها للعدالة. أي  يشكل

ن قوة االحت لن احت لها البنيض الستعمار اسطتيطايي لتكطون بالتطالي القطوة إسرائيلوتابعت لقد حولت 
ن استمرار هذا في بداية القطرن الحطادي والعشطرينن بطل والمفطا خرة الكولوييالية الوحيدة في هذا العالمن واك
 ب  من خ ل احتفاليات ومواقب رسميةن يشكل عارا علد جبين المجتمال الدولي ال بد من إزالت .

فططي هططذا المجططال  اإلسططرائيلية واإلجططراءاتوأكططدت حركططة فططتم فططي بيايهططا رفططض كططل السياسططات والمواقططب 
 وعلد بط يها بالكاملن كما يفكد  رورة التصدي لها بهدب إيهائها.

 27/9/2017معلومات الفلسطينية، وفا، وكالة األنباء وال
 

 الكتائبمن الرعيل األول في  محمد حسانحماس و"القسام" تزفان األسير المحرر  .15
شططيعت جمططاهير غفيططرة إهططر األربعططاء أحططد مجاهططدي الرعيططل األول فططي كتائططب القسططام الراحططل محمططد 

وقطادة الحركطة والفصطائل حسان "أبو ي ال"ن بمشاركة رئيس المكتب السياسطي للحركطة إسطماعيل هييطة 
وأشاد هيية خ ل كلمت  بمراسم التشييال بمياقب الراحل حسانن مبييا أيط  أفيطد حياتط  بطين  الفلسطييية.

 ساحات المقاومة والجهاد المبكر وبين ق ع األسر في سجون االحت ل.
صطططباح  زفطططت كتائطططب الشطططهيد عطططز الطططدين القسطططام الجيطططاح العسطططكري لحركطططة "حمطططاس"فطططي السطططيا  ذاتططط ن 

وأ ططافتن ليم ططي إلططد ربطط  بعططد حيططاٍة مباركططٍة حافلططٍة بالعطططاء والجهططاد المجاهططد أبططو ي ططالن  األربعططاء
 عامًا قبل أن يكسر قيدم في صفقة وفاء األحرار. 24والت حية حيم ق د في سجون االحت ل 
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وحسطططن  وسطططقلت ا أن يتقبلططط  فطططي الشطططهداءن وأن يسطططكي  فسطططيم جياتططط  وأن يطططرز  أهلططط  جميطططل الصطططبر
عامطًا( مطن الرعيطل األول فطي كتائطب  61يذكر أن المجاهطد القسطامي محمطد حسطان أبطو ي طال ) العزاء.

 القسام من ميطقة المنراقة وسط قطاع غزة توفي صباح اليوم إةر مرض ع ال.
 27/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تسليح نفسهاوتواصل  العسكرية اعقيدته غيرت: حماس "إسرائيل" .16

يشر تقرير أميي رسمي إسرائيلين مساء يوم األربعاءن تياول الو ال األميي في الميطقة  :رام ا
وخاصًة علد الجبهات مال لبيان وسوريا وقطاع غزة وكذلك مشاركة إسرائيل في الحرب  د 

 "داع ".
وبحسب التقريرن فان تطور الع قات بين مصر وحماس جاء بتقةير إسرائيلي علد القاهرة للحفاإ 

مليون دوالر  200وبحسب التقريرن فإن حماس خف ت من أموال جياحها العسكري من  لد الهدوء.ع
 مليون دوالر سيويا من إيران. 70. مدعيا أن القسام ال يزال يتلقد 2017مليون في  50إلد  2014في 

وأ اب "حماس مفخرا غيرت كما حزب ا من عقيدتها العسكريةن فهي تعمل علد بياء أيفا  
مخابئ أكةر تحت األرض داخل غزة ألغراض دفاعية إلحدام خسائر في الجي  اإلسرائيلي في و 

حال توغل بنزةن وفي المقابل تستةمر أقل قدرات في حفر أيفا  تجام إسرائيل وعددها أصبم أقل 
 بكةير وتعيي خطر الجدار الذي يبيد لميال تسلل هذم األيفا  إلد داخل الحدود".

فال أي ا أن حماس تواصل تسليم يفسهان ولكن من ياحية أخر  ال يمكن وتابال "ال يمكن إغ
المصري وكان للتقةير اإلسرائيلي دور كبير في ذلك". مشيرا إلد  -التنا ي عن التقارب الحمساوي

 أي  في السيوات األخيرة تم إحباط عدة محاوالت تهريب أسلحة ومواد متفجرة من سيياء إلد غزة.
ي غزة ال تسعد للمواجهة ولكن األو اع اإليسايية قد تفجر األو اع. ولفت إلد أن حماس ف

م يفا "حماس ليست مهتمة بجولة جديدة ووزن قيادة الحركة أصبم في غزة وليس الخارج ولذلك 
قرار غزة أكبر من غيرهان وعلد عكس التوقعاتن يحيد السيوار الذي كان يعتقد أي  بعد ايتخاب  

يل أإهر وجها  خر في التعامل مال األو اع بنزة بعد ايتخاب  زعيما سيصبم أكةر قوة  د إسرائ
  للحركة بالقطاع".

وختم التقرير "في اليهايةن الو ال االستراتيجي واألميي إلسرائيل يتحسن بشكل كبير .. هدوء 
شهرا في  38شهرا هادئة .. وغزة ميذ  134عامان وفي لبيان الحدود ميذ  43متواصل مال سوريا ميذ 

 ن ف   عن الحدود الهادئة تماما مال مصر واألردن".1967ة هدوء لم يسب  لها مةيل ميذ عام حال
 27/9/2017القدس، القدس، 
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 في أرض إسرائيل" للمستعمراتاقتالع يكون هناك نتنياهو: "لن  .17
رئيس الحكومة اإلسرائيليةن بييامين يتيياهون ن أن ب ل  اهر عن، 27/9/2017، 48عرب يشرت 
كلمت  خ ل احتفال يوبيل االحت ل في الكتلة االستيطايية "غو  عتصيون"ن مساء يوم قال في 

األربعاءن وبح ور  الب المستوطيينن إن "االستيطان مهم لكم ولي بالمقدار يفس ن ولذلك سققول 
بشكل وا م أي  لن يكون هياك اقت ع لمستوطيات في أرض إسرائيل". وفي الوقت الذي تتخذ في  

قرارات وتصاد  علد مخططات القت ع عشرات  الب المواطيين العرب في اليقب  حكومت 
وتهجيرهم عن قراهم وأرا يهم من أجل إقامة مستوطيات يهودية مكايهان زعم يتيياهو أي  "لن يقتلالن 

 هود وال العرب".يال ال
تقيفيا التواصل وأقول ع ديان ومعيد ذلك أييا عديا إلد الوطن وأرض ا باء. ويعيي هذا أييا اس

يماييا وتاريخيا. واستقيفيا التواصل  التاريخين وهذا التواصل التاريخي لشعبيا. هيا تم كي هويتيا واك
 التاريخي ويتعهد بقال ييقطال بعد ا ن".

هذم ليست مسقلة ع قة بالوطن فقطن طبعا هي كذلكن ولكن قبل أي شيء هذم ليست الطري  وقال 
 اليهود وال العرب". لصيال الس م. لن يقتلالن ال

يتيياهو شارك وزوجت  في احتفال يإمن أن  وكاالت:عن ، 27/9/2017األيام، رام هللا،  وجاء في
عاما علد بدء االستيطان في األرا ي الفلسطييية ومرتفعات الجوالن  50أمسن لمياسبة مرور 

فإ علي  ويعززم بمسفولية وحكمة "لقد جلبيا استيطايا رائعا في )يهودا والسامرة(ن ليحاوقال المحتلتينن 
ومستمرة. االستيطان مهم لكم يا أصدقائي. وليس أقل أهمية باليسبة لين ولذلكن أقول لكم بو وح 

 وقبل أي شيءن لن يكون هياك المزيد من اقت ع المستوطيات من أرض إسرائيل!".
تلقييا اإلرهاب  وفي إشارة إلد االيسحاب اإلسرائيلي من غزة قالن "لم يحصل علد الس م.

وأ اب يتيياهون "لذلكن لن يتخلد عن وطييا للخطر. بدال من ذلك  والصواريخ! لن يعود إلد هذا".
فإييا سوب يعزز الميزلن مال الزخم. عيدما أقول الزخم يعيي ليس فقط الكلمات ولكن أي ا الزخمن 

 والحركة".
 

 "إسرائيل"المبرمة مع خرق لالتفاقيات  لإلنتربولنتنياهو: انضمام الفلسطينيين  .18
رئيس الوزراء اإلسرائيلي  ن أن)د ب ا( ن عن وكالةتل ابيب من، 27/9/2017، رأي اليوم، لندنذكرت 

وصب حصول الفلسطيييين علد الع وية في ميإمة الشرطة الجيائية الدولية ن بييامين يتيياهو
لحرب الدبلوماسية الفلسطييية لن بقي  خر  ل تفاقيات المبرمة مال إسرائيلن مفكدا أن ا” اإليتربول“

 تمر دون رد.
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ن في القدس المحتلة مال الموفد األمريكي الخاه األربعاءجاء ذلك خ ل اجتماع يتيياهو مساء 
لعملية الس م جيسون غرييب ت ومال سفير الواليات المتحدة لد  إسرائيل ديفيد فريدمانن بحسب 

 هيئة البم اإلسرائيلي.
االجتماعن إن أعمال القيادة الفلسطييية خ ل األيام األخيرة تمس بشكل كبير  وأ اب يتيياهون خ ل
ودعوا إلد تقديم  أداروأو م أن الفلسطيييين رف وا شجب هجوم هار  بفره تحقي  الس م.

 إسرائيليين للق اء في محكمة الجيايات الدولية في الهاي.

يتيياهون كشب أي  يجم بإقياع الواليات  أن نالناصرة من، 28/9/2017القدس العربي، لندن،  وأ افت
 المتحدة بإزالة التمييز بين الكتل االستيطايية والمستوطيات المعزولة عن الطاولة.

وأو م يتيياهو خ ل لقائ  مال قادة المجلس االستيطايي في ال فة النربية المحتلةن أمسن في 
مستوطيات. وللتدليل علد معيد ذلك أكد مكتب  أي  تمكن من تعديل موقب اإلدارة األمريكية من ال

يتيياهو لقادة االستيطان في اللقاء أن ما ال يمكن بيافم اليوم سيكون ممكيا بعد ة ةة شهور. في 
المقابل قال يتيياهو إي  علد إسرائيل أن تفي بالتزاماتها تجام اإلدارة األمريكيةن برئاسة دويالد ترامبن 

 المستوطيات في ال فة النربية. بكل ما يتعل  بتقييد البياء في
 

 لفلسطينيي الداخلفاقم الضائقة السكنية شاكيد تكشف عن خطة تُ  .19
كشفت وزيرة الق اء اإلسرائيليةن أييليت شاكيدن في مقابلة خاصة عن خطة من شقيها : هاشم حمدان

ة البياء أن تفاقم ال ائقة السكيية التي يعايي ميها العرب في إسرائيلن وذلك تحت شعار "مكافح
  العربي غير القايويي".

وفي مقابلة خاصةن تيشر الجمعة في ملح  "يسرائيل هيوم"ن تتحدم شاكيد عن خطة لتعزيز إيفاذ 
القايونن وفرض غرامات مالية باهإة علد كل مخالفة بياء. كما ستتم م اعفة المخالفات علد 

 "البياء غير القايويي" للهيئات والمفسسات.
ن "الحفاإ علد القايون هو من أسس الديمقراطية"ن وأ افت "لن يساوم علد المس وتذرعت شاكيد بق

بسلطة القايونن بدون أن تفرقة بين األوساط المختلفةن فمخالفات البياء هي مخالفات بحد ذاتهان 
 وسوب يعالجها"ن علد حد تعبيرها.

 27/9/2017، 48عرب 
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 فضيحة "االحتالل يوبيل"وزراء يهاجمون المحكمة العليا: مقاطعة  .21
هاجم وزراء في حكومة اليمين المتطرب اإلسرائيليةن يوم األربعاءن المحكمة العليا : ب ل  اهر

ورئيستهان القا ية مريم يافورن إةر إع يها عن مقاطعة المحكمة الحتفاالت يوبيل االحت ل التي 
 .ربعاءستقام في الكتلة االستيطايية "غو  عتصيون" مساء األ

وزير السياحة اإلسرائيلين ياريب ليفينن علد أقوال يافور بوصفها بط"الف يحة الكبيرة"ن معتبرا وعقب 
 أي  "لم يحدم من قبل أن قرر الق اة أي مراسم م ئمة لهم وأيها غير م ئم".

كذلك قالت وزيرة الةقافة اإلسرائيليةن ميري رينبن المسفولة عن هذا االحتفالن إي  "أيإر بخطورة 
لد إع يها عدم مشاركة السلطة الق ائية في االحتفال. وهذا إلد  أداء رئيسة المحكمة العليا واك

االمتياع المعلن من جايبها يمس بدولة إسرائيل... وسيبقد قرارها وصمة تمس بالشرعية الرسمية 
 للمحكمة العليا".

عاما علد  50في ذكر  اإلسرائيلين أفيندور ليبرمانن أن "مقاطعة المراسم الرسمية  دفاعوزير ال
تحرير يهودا والسامرة )أي ال فة النربية المحتلة( هو أمر مفسب. وهذا القرار الذي اتخذت  يافور 
ي ال ع مة استفهام وإل ةقيل علد قدرة المحكمة العليا علد اليإر دون مواربة في الق ايا 

 يها سياسية".المتعلقة بيهودا والسامرةن في الوقت الذي تصفها المحكمة يفسها بق
 27/9/2017، 48عرب 

 
 بالضفة للمستعمراتمليون دوالر  8.5تخصص لجنة المالية بالكنيست  .21

ألب  600مليون و 30وافقت لجية المالية في الكييست الصهيويين علد تحويل مبلو  :القدس المحتلة
الفلسطيييين في  مليون دوالر( لط "المجالس اإلقليمية" االستيطايية المقامة علد أرا ي 8.5شيكل )

 ال فة النربية المحتلة.
وأفادت صحيفة "ذي ماركر" "اإلسرائيلية" المتخصصة بالشفون االقتصاديةن يوم األربعاءن بقن المبلو 

مجالس إقليمية استيطايية؛ غو  عتصيونن مجلس إقليمي الخليلن مجلس بييامين  4سيوزع علد 
اإليتريتن إن المبلو سيخصه كميحة لتشجيال  وقالت الصحيفة عبر موقعها علد ومجلس السامرة.

 الشباب علد االستيطان في مستوطيات ال فة النربية.
 27/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "هار آدار"مستعمرة دانون يدعو مجلس األمن إلى استنكار اعتداء  .22
استيكار االعتداء  إلدلي دعا ميدوب إسرائيل الدائم لد  األمم المتحدة دايي دايون مجلس األمن الدو 

اإلرهابي في بلدة "هار أدار" بشكل ال يقبل التقويل ومطالبة السلطة الفلسطييية ورئيسها محمود 
 عباس بوقب التحريض  د دولة إسرائيل.

ورأ  السفير دايون أن هذا االعتداء هو يتاج مباشر عن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطييية 
كما أكد أن أبو مازن يواصل تشجيال وتمجيد إرهابيين سفلة . موا بقتل إسرائيليينلعائ ت إرهابيين قا

 ارتكبوا اعتداءات دموية في إسرائيل.
 26/9/2017إسرائيل،  –هيئة البث اإلسرائيلي مكان 

 
 استقبال العاروري بسببتحتج لدى موسكو  "إسرائيل" .23

است افة األخيرة ألحد قادة الجياح احتجت إسرائيل بشدة لد  روسيان وذلك بسبب : هاشم حمدان
 العسكري لحركة حماسن صالم العارورين  من وفد حركة حماس إلد موسكو األسبوع الما ي.

وقال وزير جودة البيئة وما يسمد "شفون القدس" اإلسرائيلين زئيب إلكينن في لقائ  يوم أمسن 
ن إن ذلك غير مقبول علد األربعاءن مال وزير الخارجية الروسيةن سيرجي الفروبن في موسكو

 إسرائيل.
وبحسب إلكين فإي  قال ل فروب إي  "حتد في الع قات مال حماس هياك حدود يف ل عدم 

 تجاوزها. وفي هذم الحالة )حالة العاروري( فقد تم تجاوزها".
إلد ذلكن قال إلكين في حديم إذاعي في روسيا إن هياك تعاويا وةيقا بين إسرائيل وروسيا في مجال 
ي  "بف ل المعلومات االستخبارية اإلسرائيلية ميعت عمليات إرهابية  د  الحرب علد اإلرهابن واك
مواطيين روسن وعلي  فمن غير المقبول أن يتم استقبال العاروري بشكل رسمي في وزارة الخارجية 

 في موسكو. علد حد قول .
 28/9/2017، 48عرب 

 
 شهرا 14على جريح فلسطيني إلى خفض حكم سجن جندي إسرائيلي مدان باإلجهاز  .24

أ ب ب: قرر رئيس األركان اإلسرائيلي جادي ايزيكوت األربعاء تخفيض حكم السجن علد  –القدس 
 شهران بحسب ما أعلن الجي . 14جيدي إسرائيلي مدان باإلجهاز علد جريم فلسطييي إلد 

الخطوةن تم تخفيض الحكم وقال متحدم باسم الجي  اإلسرائيلي لوكالة فرايس برس اي  بموجب هذم 
تقدم الجيدي بطلب للتسامم بعد إدايت   أنشهرا بعد  14 إلدشهرا  18علد الجيدي إيلور عزريا من 



 
 
 
 

 

 19 ص             4416 العدد:             9/28/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

باإلجهاز علد جريم ممدد أر ا وال يشكل خطرا إاهران ومصاب بالرصاه إةر مهاجمت  جيودا 
 إسرائيليين.

 28/9/2017القدس العربي، لندن، 
 

 ء انحراف شاحنة عسكرية قرب الخليلجنود جرا ثالثة إصابة .25
أصيب ة ةة جيود إسرائيليين اليوم األربعاء جراء ايحراب شاحية عسكرية علد : القدس المحتلة

 جايب الطري  في "بيت جبرين" شمال غرب مديية الخليل.
المقرب من جي  االحت ل أن الحادم وقال خ ل يقل معدات خاصة بالجي  من  0404وأفاد موقال 

 ة "أياتوت" إلد ميطقة "لشي " وجر  يقل الجيود للع ج بعد إصابتهم الخفيفة.ميطق
 27/9/2017، فلسطين أون الين

 
 استكمال بناء المقطع األول من الجدار "ألرضي المضاد لألنفاق .26

ذكرت القياة العاشرة العبرية أي  جر  االيتهاء من تشييد المقطال : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
 لجدار األر ي ال خم حول قطاع غزة؛ بميطقة تقال إلد الشمال من قطاع غزة.األول من ا

وأفاد مراسل القياة للشفون الجيوبية "ألموغ بوكير" بقن المعدات الهيدسية تاصل  الليل باليهار خ ل 
 عملها علد تشييد جدار يشب  إلد حد كبير الجدار الذي جر  تشييدم علد الحدود مال مصر.

أن أعمال بياء الجدار ستقخذ ميًحا متسارًعا خ ل الفترة المقبلة مال وصول أكةر من  وأ اب "بوكير"
 ألب عامل إلد محيط غ ب غزة.

وبين أن عدة شركات ستبدأ ببياء مقاطال مختلفة من الجدار الذي يتكون من سور تحت األرض 
 مزود بمجسات لكشب األيفا ن باإل افة إلد سياج فو  األرض.

 27/9/2017، الفلسطينية )صفا( وكالة الصحافة
 

 االحتالل يقرر استمرار اعتقال الشيخ رائد صالح ويرفض االستئناف .27
االستئياب الذي قدم  فري   األربعاءنمساء ن رف ت محكمة االحت ل في حيفا: القدس المحتلة

محامي الدفاع عن رئيس الحركة اإلس مية الشيخ رائد ص حن حتد االيتهاء من اإلجراءات 
 الق ائية بحق .

كل الإروب الصعبة التي أمّر بهان من رغم بالوقال الشيخ ص ح عيد دخول  قاعة المحكمة: إي  
وا م لي أييي في موقب ال تيازل في  عن أي  ية من القر ن الكريم وال عن حديم يبوي شريبن وال 
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ييةن ال تيازل حتد تيازل عن حجر من األقصدن وال تيازل عن أي ةوابت إس ميةن عربية وفلسطي
 يلقد ا تعالد.

 27/9/2017، فلسطين أون الين
 

 تهعائلمن  العملسحب تصاريح لهدمه.. و  تمهيدا  نمر الجمل  شهيدالأخذ قياسات منزل  .28
 37اقتحمت قوات االحت ل اإلسرائيلين فجر يوم األربعاءن ميزل الشهيد يمر جمل ): القدس المحتلة

اليار في مستوطية "هار أدار" المقامة علد أراٍض فلسطييية شمالي غرب عاًما(ن ميّفذ عملية إط   
 القدسن وأخذت قياسات الميزل تمهيًدا لهدم .

وقال بيان لط "جي " االحت لن إن قوات  شّيت الليلة الما ية حملة واسعة في قريتْي بّدو وبيت 
 ل" تمهيًدا لهدم .سوريك )شمالي غرب القدس(ن وأجرب مسًحا هيدسًيا لميزل عائلة "جم

وأ اب البيان أي  سيتم سحب التصاريم "اإلسرائيلية" من ذوي عائلة جملن في إطار سياسة العقاب 
 الجماعي المتّبعةن إ افة إلد عدم السماح بإقامة خيمة عزاء للشهيد.

 وأفادت مصادر محلية لط "قدس برس"ن بقن ميطقة شمال غرب القدس تشهد ميًعا للتجّول بشكل كامل
خاصة في قريتْي بيت سوريك وبّدون أّما قطية والقبيبة فهي تشهد حركة دائمة لدوريات االحت ل 

 العسكرية وحواجز مفاجئة.
وأشارت إلد أن سيارة اإلسعاب هي الوحيدة التي تستطيال التيّقلن "لكن أيً ا بصعوبة وتفتي  لما 

 إلد مدارسهم وايتإام دوامهم. في داخلها"ن كما أن الط ب والموإفين لم يستطيعوا الذهاب
 27/9/2017، قدس برس

 
 قرى فلسطينية عشرحصار  يواصلالجيش اإلسرائيلي  .29

يواصل الجي  اإلسرائيلي إغ   الطر  المفدية إلد : ب.ب.رويترزن أ -القدس المحتلةن رام ا 
صاه مسلم عشر قر  تقال شمال غربي القدسن بعد مقتل ة ةة من أفراد األمن اإلسرائيليين بر 

 ةاء.الة يوم فلسطييي 
لليوم الةايي حولت قوات االحت ل عشر »وقال سالم أبو عيد رئيس بلدية بدو التي يشملها اإلغ  : 

عملت قوات االحت ل علد »وتابال «. قر  إلد سجن كبير وعملت علد إغ   الطر  المفدية إليها
لقر  بالمياط  المجاورة وميها مديية رام و ال بوابة حديد علد الطري  الرئيسي الذي يربط هذم ا

 «.ا
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سلطات االحت ل تفرض عقابًا جماعيًا علد سبعين ألب مواطن يسكيون في هذم »وقال أبو عيد: 
 «.القر  وعملت علد إغ   طر  فرعية ورئيسية تربط في ما بييها

 28/9/2017الحياة، لندن،  
 

 يليأدمغة فلسطينية في سوق التكنولوجيا اإلسرائ .31
تمكيت شركات إسرائيلية عاملة في قطاع تكيولوجيا المعلوماتن من : محمد الرجوب  -رام ا 

استقطاب عشرات المبرمجين الفلسطيييين بشكل مباشرن أو من خ ل شركات فلسطييية عاملة في 
عن يإيرم  هذا المجالن في خطوة يبدو أن لها أبعادا ماليةن إذ تزيد تكلفة تشنيل المبرمج اإلسرائيلي

الفلسطييي بيحو خمسة أ عاب. ويبدو أن طبيعة التطور في مجال التكيولوجيا المتطورةن جعل من 
اي مام مبرمجين فلسطيييين من قطاع غزة إلد شركات إسرائيليةن من خ ل شركة فلسطييية أمرًا 

 سيوات. 10 ممكيان دون الحاجة لمنادرة القطاع الذي يخ ال لحصار إسرائيلي مشدد ميذ أكةر من
ويقول ممةلون لشركات فلسطييية عاملة في هذا القطاعن إيهم يعملون علد خل  حالة من التوازن مال 

 الشركات اإلسرائيليةن بعد أن أةبت المهيدسون الفلسطيييون قدرة عالية علد األداء.
سطييية ويرون أن عملهم مال شركات إسرائيلية "يعد مشروعان لكون االتفاقيات بين السلطة الفل

سرائيل تتيم حرية التجارة"ن مشيرين إلد التزامهم بالقايون الفلسطييين الذي يميال أي يوع من  واك
 الع قة التجارية مال المستوطيات في ال فة النربية.

في المقابل يسود قل  من أن تفدي هذم الإاهرة إلد استقطاب السو  اإلسرائيلية لمعإم الكفاءات 
خل أف لن في استيساخ لتجربة العمالة الفلسطييية في إسرائيلن التي الفلسطييية الباحةة عن د

ألفا من العمال المهرةن بحيم أصبم السو  في ال فة النربية محروما من  130استقطبت قرابة 
 هفالء.

وال تتوفر أي إحصائيات دقيقة حول عدد العاملين الفلسطيييين في سو  التكيولوجيا اإلسرائيليةن وال 
 تبادل التجاري الفلسطييي اإلسرائيلي في هذا المجال.عن حجم ال

 28/9/2017، لندن، العربي الجديد
 

 بريف دمشق بال ماء وكهرباء ودون مقومات حياة مخيم السبينة الفلسطيني .31
قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيييين سوريةن إن الفلسطيييين العائدين إلد مخيمهم في : دمش 

وا بخيبة أمل كبيرة بعد دخول األهالي إلد المدييةن وذلك بعدما اكتشفوا السبيية بريب دمش  أصيب
 أيها ب  كهرباء وال ماء وال شيء يدل علد مقومات الحياة بحسب وصفهم.



 
 
 
 

 

 22 ص             4416 العدد:             9/28/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

وقال عدد من األهالي لمجموعة العملن إن العائ ت الفلسطييية والسورية القاطية جيبًا إلد جيب في 
زالت مدمرةن وال ما زالت أيقا ها متراكمة والبيية التحتية ما د ميازل السبيية لم تكن تتوقال العودة إل

 وجود للمواص ت.
من المخيم مدمر تدميرًا شب  كامل وتحديدًا الميطقة الممتدة  %80وتشير تقديرات إلد أن أكةر من 

 من جامال معاذ بن جبل وحتد فرن المخيم المعروب بفرن األكرادن وهو ما يشكل المدخل النربي
 للمخيم.

 26/9/2017، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 األسرى القّصر يتعرضون للتنكيل في سجون االحتاللاألسرى: هيئة شؤون  .32
ن أمس األربعاءن إن شكاو  األسر  «هيئة شفون األسر  والمحررين»قالت : رائد الفي - غزة

« اإلسرائيلية»علد أيدي قوات القمال  المقدسيين القاصرين تتزايد جراء تعر هم لل رب والتيكيل
 ن خ ل عملية يقلهم من السجن إلد المحاكم والعكس.«اليحشون»المعروفة باسم 

تإهر علد « مجدو»وأو حت محامية الهيئة هبة مصالحة أن عددًا كبيرًا من القاصرين في سجن 
ل علد تعر هم أجسادهم ووجوههم كدمات و ةار  رب وتيكيل بعد عودتهم من المحاكمن ما يد

 للتعذيب خ ل عملية اليقل.
التابعة إلدارة سجون االحت ل تمةل أداة « اليحشون»وأكدت هيئة شفون األسر  والمحررين أن قوات 
 إرهاب وقمال وعيب بح  األسر  في السجون. 

 28/9/2017، الخليج، الشارقة
 

 نقص األدوية والمستلزمات يهدد حياة مرضى الكلى بغزة .33
مدير مستشفد الريتيسي الدكتور محمد أبو سلمية أن محاليل النسيل : أكد د عمرانمحم -غزة 

الكلوي يمكن أن تكفي ليحو أسبوع مقبلن وأن البدائل خطيرة وتيحصر في تقليه أيام النسل لكل 
 مريض إليجاد فترة أطول ليس أكةر.

فا  التي ستتسلم مهامها ويعول مدير المستشفد بحدية  للجزيرة يت علد وزارة الصحة وحكومة الو 
خ ل أيام في القطاعن بتوفير مستلزمات مر د الكلد وكافة احتياجات القطاع الصحي الذي يعايي 

 من أزمات متفاقمة ميذ ستة أشهر.
 27/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 



 
 
 
 

 

 23 ص             4416 العدد:             9/28/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 يقتحمون باحات المسجد األقصى يهوديا   مستوطنا   90": قدس برس" .34
وعات من المستوطيينن صباح يوم األربعاءن باحات المسجد األقصد اقتحمت مجم: القدس المحتلة

 المبارك في القدس المحتلةن بحماية عياصر من شرطة االحت ل اإلسرائيلي وقوات خاصة تابعة لها.
وقالت مراسلة "قدس برس"ن إن شرطة االحت ل يشرت عياصر من القوات الخاصة المدججة 

 ما قبل اقتحام المستوطيينن لتقمين الحماية لهم.بالس ح في أرجاء المسجد األقصد 
مستوطًيا يهودًيا اقتحموا المسجد خ ل الجولة األولد ل قتحاماتن حيم تجّولوا في  90وأفادت بقن 

باحات األقصدن وتلّقوا شروحات حول "الهيكل" المزعومن كما أّدوا طقوًسا تلمودية لد  رفيتهم "قبة 
 الصخرة المشّرفة".

 27/9/2017 ،قدس برس
 

 فلسطينية قرب رام هللا منشآت عشراالحتالل ُيخطر بهدم  .35
لهدم خ ل اميشآت فلسطييية بط عشرأخطرت سلطات االحت ل اإلسرائيلين اليوم األربعاءن : رام ا

 . أيامن في بلدة سلواد شمالي شر  مديية رام ا
ميشآت "متيوعة"؛ بييها  عشرأخطر بهدم وأفاد رئيس بلدية سلوادن عبد الرحمن صالمن بقن االحت ل 

 مصيعْين ل لمييوم والحديدن باإل افة إلد ميازل ومنسلة سيارات.
ن إن االحت ل أمهل أصحاب الميشآت سبعة أيام األربعاء وقال صالم في تصريم لط "قدس برس" يوم

 لهدمهان وهددهم بتحمل تكاليب الهدم بحال أقدمت  ليات  علد هدمها.
 27/9/2017، قدس برس

 
 برصاص وغاز االحتالل في مواجهات بالقدس واألغوار فلسطينيا   17 إصابة .36

فلسطييًيان يوم األربعاءن برصاه وغاز قوات االحت ل اإلسرائيلين  17أصيب : القدس المحتلة
 خ ل مواجهات ايدلعت في ميطقة األغوار الشمالية وقر  شمالي غرب القدس.

ن وقفة احتجاجية سلمية ألهالي بلدات األربعاءوات االحت ل قمعتن وقال مراسل "قدس برس"ن إن ق
 وقر  فلسطييية في ميطقة األغوار الشماليةن رفً ا لتصاعد االيتهاكات اإلسرائيلية بحقهم.

وأفاد مسفول ملب االستيطان في طوباس واألغوارن معتز بشاراتن بقن عشرات المواطيين من أهالي 
ة" و"عاطوب" يإموا وقفة احتجاجية بمحاذاة أرا يهم الزراعية رفً ا "الرأس األحمر"ن "البقيع

 ل يتهاكات اإلسرائيلية بحقهم.
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وأو م بشارات في تصريم لط "قدس برس"ن أن قوات كبيرة من جي  االحت ل قمعت الوقفة 
مواطًيا باالختيا   15االحتجاجيةن بقيابل الناز الم دمال والقيابل الصوتيةن ما أد  إلصابة يحو 

 ور وض جراء االعتداء عليهم.
ولفت اليإر إلد أن قوات االحت ل تتذرع بقن إجراءاتها تقتي بسبب وجود تدريبات عسكرية 

 بالميطقةن قبل أن يتم إع يها كط "ميطقة عسكرية منلقة".
طواقم وذكر اإلع مي مصعب الخصيب )من ف ائية القدس(ن أن قوات االحت ل اعتدت علد ال

 الصحفية خ ل تنطيتها للوقفة االحتجاجية في األغوار.
 27/9/2017، قدس برس

 
 ماليين زيارة إلى المواقع السياحية الفلسطينية ثالثةأكثر من  .37

حركة زواٍر  2017شهدت المواقال السياحّية في ال فة النربية خ ل اليصب األول من العام : رام ا
م يين زيارة إلد المواقال السياحية والحدائ  والمتيزهات المختلفةن  3.26وافدين ومحليين يتجت عيها 

 مليون زيارة من قبل الزوار المحليين. 1.86مليون زيارة من قبل الزوار الوافدينن و 1.40ميها 
ووف  بياٍن أصدرم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطييي وبالتعاون مال وزارة السياحة وا ةار 

ن حيم ال تشمل األربعاء يوم واف بة االحتفال بيوم السياحة العالمي الذي الفلسطيييةن بمياس
اإلحصائية للزوار والوافدين "محافإة القدس وقطاع غزة"ن فإي  بالمقارية مال ذات الفترة من العام 

ن وكذلك ارتفال عدد الزيارات المحلية بيسبة %47.2ن فقد ارتفال عدد زيارات الوافدين بيسبة 2016
66.5% . 

 27/9/2017، لندن، العربي الجديد
 

 انتكاسة في زيارة السيسي األميركية: اللوبي اليهودي ال يكفي :دبلوماسي مصري لـ"العربي الجديد" .38

تسود حالة من القل  األوساط الرسمية المصرية بسبب االيتقادات الحادة ": العربي الجديد"القاهرة طط 
لسيسي من وسائل اإلع م األميركية ومجموعات اليواب التي تعرض لها الرئيس المصري عبدالفتاح ا

الديمقراطيين وبعض أجيحة الحزب الجمهوري في الكوينرس األميركي خ ل زيارت  األخيرة للواليات 
 المتحدة للمشاركة بقعمال الجمعية العامة ل مم المتحدة في ييويورك. 

لقاء رابال خ ل عام بين الرئيس  وعلد الرغم من يجاح الفري  الدبلوماسي المصري في تيإيم
األميركي دويالد ترامب والسيسي للتشاور والتباحم بشقن مستقبل المساعدات األميركية المعلقة 
والمفجلة ودور مصر المفترض في عملية الس م بالشر  األوسط وباألخه في تحقي  المصالحة 
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يييينن إاّل أن هياك مفشرات أخر  عدة البييية الفلسطييية والتوصل لحل يهائي بين إسرائيل والفلسط
تو م ايخفاض أسهم السيسي بالمجتمال السياسي في الواليات المتحدةن مما يفكد أن علد مصر 
العمل طويً  وبكةافة علد أكةر من مستو  ل مان عدم إصابة ملب المساعدات بايتكاسات أخر ن 

 ارسها واشيطن. ف ً  عن  مان تقليل ال نوط السياسية التقليدية التي تم
ويقول مصدر دبلوماسي مصري في ييويوركن لط"العربي الجديد"ن إن "ايتكاسة وا حة أصابت قائمة 
الشخصيات األميركية التي يحره السيسي علد لقائها كل عام عيدما يزور ييويورك". وي يب 

ت العامة والدوائر "بالمقارية مال العامين الما يينن يجد أي  لم يعقد إال لقاء واحدًا مال الشخصيا
المفةرة في صيال القرار السياسين وكايت معإم الشخصيات المشاركة في اللقاء من رجال األعمال 

 والسياسيين اليهودن وخ  من أي ممةلين للحزب الديمقراطي".
ووفقًا للمصدر الدبلوماسي يفس  فإن "العشرات من الشخصيات اعتذرت عن لقاء السيسين لدرجة أن 

ب عّبروا بسخرية عن  جرهم من دعوتهم ل ستماع إلد شخه يكرر يفس الحديم كل بعض اليوا
مرة من دون أن تتحسن األو اع السياسية واالقتصادية في ب دمن وهو ما يعبر بو وح عن افتقار 
السيسي واليإام الحاكم في مصر للمصداقية بين دوائر أميركية عديدةن هي من بين المستويات 

ن وأن الحقل األكةر خصوبة لعمل السيسي حتد ا ن يتمةل في الدوائر اليهودية واليمييية األكةر تقةيراً 
المحافإة فقطن وهي دوائر ال تهتم كةيرًا بمسائل تداول السلطة وحقو  اإليسانن وتعيد في المقام 

 األول بمصالم إسرائيل والشركات المرتبطة بتلك الدوائر".
سامم شكري اطلال علد تقارير أعدها بعض أع اء فريق  تت من ويفكد المصدر أن وزير الخارجية 

تلك االيتقاداتن إال أي  لم يجرف علد عر ها علد السيسي خشية اعتقادم بقن بعض أع اء الفري  
يعار ون سياسات ن وكقي  يتوجب علد الدبلوماسي المصري عدم عرض أي  راء أجيبية إال ما 

لمصدر فإي  "حتد علد مستو  حل الدولتين في الق ية يحإد بقبول رئيس الجمهورية. وبحسب ا
الفلسطيييةن فإن دوائر عديدة في واشيطن ما زالت ال تفهم الفار  بين ما يطرح  السيسي وما طرح  

أريحا وبالتالي فهم ال يقّدرون بصورة كافية الجهود التي -جميال الساسة السابقين ميذ اتفاقية غزة
البييية الفلسطييية األخيرة. كما أن عددًا كبيرًا من يواب الكوينرس  بذلتها مصر لتحقي  التفاهمات

الديمقراطيين وبعض الجمهوريين يرون أن الحل اليهائي للق ية الفلسطييية ال ييبني أن يقدم علد 
جدول االهتمامات األميركية قبل غل  ملفات سورية والعرا  وليبيان أليها تمس مباشرة بالمصالم 

ستراتيجية. وبالتالي فهم يرون أن مصر لم تعد تلك الدولة المحورية التي بإمكايها األميركية اال
 التحكم في تلك الملفاتن اللهم إاّل التواصل مال مجموعة محدودة من المليشيات في ليبيا".
 28/9/2017، العربي الجديد، لندن
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 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية خمساألردن والسلطة الفلسطينية توقعان  .39
مذكرات تفاهم وبرامج  5وقعت الحكومة األرديية والسلطة الفلسطييية أمسن : محمد الدعمة -عمان

تيفيذيةن شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقةن والبريامج التيفيذي للتعاون التربوين وبرتوكول 
ية واإلسكان التعاون في المجال الصحين ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطر  والجسور واألبي

 والعطاءاتن ومذكرة تفاهم في مجال التيمية االجتماعية.
جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجية العليا األرديّية الفلسطييّية المشتركةن التي عقدت في عمانن 
برئاسة رئيس الوزراء األرديي هايي الملقي ويإيرم الفلسطييي رامي الحمد ان وبح ور عدد من 

ولين وممةلي القطاع الخاه من الجايبين. وأكد الجايبان عم  الع قات األخوية التي الوزراء والمسف 
تربط األردن وفلسطينن والحره علد االرتقاء بها في المجاالت كافةن خدمة لمصلحة البلدين 

 والشعبين.
د وقال رئيس الوزراء األرديي إن هذم االجتماعات تشكل إ افة جديدة إليجازات عديدةن تمَّت عل

 ل رتقاء بمستو  الع قات الةيائية.« اللجية»مدارل أربالل دوراٍت لط 
 28/9/2017، ، لندنالشرق األوسط

 
 س عملها لصالح الصهيونية: "األونروا" تسيّ نائب أردني .41

دعا اليائب خليل عطيةن رئيس الوزراء هايي الملقي إلد "الوقوب شخصيا علد حقيقة  :عمان
 ال جئين الفلسطيييين في األردن "األويروا" تجام العاملين لديها.ممارسات وكالة غوم وتشنيل 

وبينن في رسالة وجهها أمس للملقين أن وكالة "األويروا" ممةلة بالسيد ديفيد روجرزن "جايبت العدالة 
وتعسفت باستعمال الح ن كويها ارتكبت مخالفات بح  مجموعة كبيرة من العاملين لديهان بذريعة 

ية"ن مشيرًا إلد أن الوكالة "أوقعت عقوبات تراوحت ما بين اإليذار والتوقيب عن العمل ايتهاك الحياد
 لمدة شهرن دون قيامها ببيان مفهوم الحيادية بالعمل".

وقال عطية إن "األويروا" باألردن تقوم بط"تسييس عملها لصالم الصهيوييةن ف ً  عن مخالفتها 
الوكالة من العاملين لديهان يدل بشكل قاطال علد ميول  لمفهوم الحيادية"ن م يفًا أن "ما تطلب 

 للسياسة الخارجية الصهيويية الهادفة إلد صهر الق ية الفلسطييية".
ودعان الملقي إلد " رورة التدخل شخصيا إليقاب تلك الممارسات غير العادلة وغير الحياديةن ال 

اء خطيرا ي راد ب  من الطلبة يسيان سيما ميال العاملين من و ال صور لدولة فلسطين باعتبارم إجر 
 الق ية الفلسطييية".
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كما طالب عطية بإةارة المو وع مال وزير الخارجية وشفون المنتربين وممةلي المعلمين في 
"األويروا" للعمل علد تصويب أو اع العاملين وتيفيذ مطالبهمن مياشدا المجتمال الدولي بتحمل 

 مسفوليات  تجام الق ية الفلسطييية.
 28/9/2017، لغد، عّمانا

 
 استيراد الخضار اإلسرائيلية في انخفاض: "الغد" .41

تشير معطيات وأرقام رسمية إلد أن استيراد الخ ار والفواك  من إسرائيل : عبد ا الربيحات-عمان 
وزارة الزراعة "تشدد في الرقابة  أن إلد"في ايخفاض وا م" هذا العامن فيما تكشب مصادر لط"الند" 

في ال فة  اإلسرائيليةن بحيم يتم  مان عدم قدوم  من المستوطيات إسرائيللمستورد من علد ا
 برفض االعتراب بالمستوطيات. األردييالنربية المحتلة"ن تماشيا مال الموقب الرسمي 

 28/9/2017، الغد، عّمان
 

 الحريري ُيرّحب بالمصالحة الفلسطينيةبيروت:  .42
ي بالمصالحة الوطيية الفلسطييية بين حركتي فتم وحماسن رّحب رئيس مجلس الوزراء سعد الحرير 

 مً  بقن تشكل هذم المصالحة خطوة حقيقية علد طري  تحقي  الوحدة الفلسطييية الكاملة وقيام 
 الدولة الفلسطييية وعاصمتها القدس الشريب.

إّن خطوة وقال الحريري في بيان أصدرم لمياسبة المصالحة الفلسطييية بين حركتي فتم وحماس: 
المصالحة المباركة التي تحققت بف ل جهود مصرية مشكورةن جاءت لتطوي عقدًا من االيقسام 
والتباعد بين الطرفين عساها أن تشكل فاتحة خير علد فلسطين وأهلها والعرب أجمعينن بعدما دفال 

م اعفة مخططاتها  الفلسطيييون أيفسهم ةميًا باهإًا لهذا االفترا  الذي استنلت  إسرائيل إمعايًا في
االستيطايية واالستي ء علد مزيد من األرا ي العربية واستهداب األماكن المقدسة اإلس مية 
والمسيحية وخصوصًا محاوالتها لتنيير معالم المسجد األقصد وتصعيد حم ت القمال والحصار 

 واالغتيال  د أبياء الشعب الفلسطييي الصامد.
اتخاذ المزيد من الخطوات ا يلة إلد تقوية وترسيخ  إلدوحماس وأ اب: يدعو قيادتي حركة فتم 

مياخات المصالحة واكعادة الةقة استجابًة لتطلعات أبياء الشعب الفلسطييي الصامد والعمل معًا يدًا 
واحدة في كافة المحافل العربية والدولية لتحقي  حلم الشعب الفلسطييي التاريخي لقيام دولت  المستقلة 

 لقدس الشريب.وعاصمتها ا
 28/9/2017، المستقبل، بيروت
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 "إسرائيل"مشروع صاروخي إيراني يقلق  :يديعوت أحرونوت .43

تحت عيوان "مشروع الصواريخ اإليرايي الذي يقل  إسرائيل"ن تياول تقريرن يشرم موقال : هاشم حمدان
صياعات األميية صحيفة "يديعوت أحرويوت"ن اليوم الخميسن ما وصف  بط"أحد المشاريال السرية في ال

اإليراييةن والذي لم ينب عن العيون اإلسرائيليةن وهو "رعد"ن وذلك في إل االتفا  اليووي مال الدول 
 العإمد الست الذي سمم لطهران بقن تتقدم في مشاريعها الصاروخية.

وبحسب التقريرن فإن مصايال تطوير األسلحة في إيران تمكيت من تحقي  قفزة يوعية في تحويل 
يخ "غبية" وةقيلة الوزنن وبع ها قديم ويحتوي علد مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرةن صوار 

"ن ويفترض أن تستبدل الصواريخ القديمة التي كلما طال GPSإلد صواريخ دقيقة وموجهة بواسطة "
 زمن تحليقها خسرت أكةر من مستو  دقتها.

ية جديدة يسبيا في إيران للوسائل القتاليةن وأ اب التقرير أن تطوير صاروخ "رعد" يعتمد علد رف 
تقوم علد اإليتاج الذاتي للس ح المتطور بدون أي تعل  بروسيا. ويفترض الجي  اإلسرائيلي أن 
مةل هذم التطويرات ستجد طريقها إلد الذراع المركزي إليران في الشر  األوسطن وهو حزب ا الذي 

 من ميزاييت  علد إيران. %75يعتمد في 
وبحسب تقديرات األجهزة األميية اإلسرائيلية فإن مستو  دقة صاروخ "رعد" عالية لدرجة أن يصب 

 قطر دائرة إصابة الهدب ال يتجاوز عشرات األمتار.
وي يب التقرير أن حزب ا لدي ن ميذ سيواتن ترساية جوية تتقلب من مئات الطائرات المسيرةن 

جديةن وأخر  ألهداب جمال المعلوماتن وأخر  للحرب بع ها هجومين بدون قدرات تحلي  ودقة 
 "علد الوعي" بهدب إحراج إسرائيل في الحرب القادمة.

 28/9/2017، 48عرب 
 

 الجامعة العربية ترّحب بحصول فلسطين على عضوية "اإلنتربول" .44
علد رّحبت جامعة الدول العربيةن اليوم األربعاءن بحصول دولة فلسطين : خالد إبراهيم - القاهرة

 الع وية الدائمة في ميإمة الشرطة الجيائية الدولية "اإليتربول". 
وقال األمين العام المساعد لشفون فلسطين واألرا ي العربية المحتلة بالجامعة العربيةن سعيد 
أبوعلين إن "هذم الخطوة تمةل ايتصارا للحقيقة والح  الفلسطييي ويجاحا للي ال الفلسطييي والعمل 

 س  والمشترك". العربي المي
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وأ اب أبوعلين في بيان اطلعت علي  األيا ولن أن "القرار يعّبر عن إرادة دول العالم بقغلبيتها 
 الساحقة عن جدارة استحقا  دولة فلسطين لييل هذم الع وية ويرسخ مكايتها علد الساحة الدولية". 

يهاء وأكد أن "هذا اإليجاز يقتي في مكاي  وتوقيت  لتعزيز فره تحقي  ا لس م وحل الدولتين واك
 االحت ل اإلسرائيلي وتمكين الدولة الفلسطييية من ممارسة استق لها وسيادتها". 

 27/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 بتجميد تطبيع العالقات لدعمها االستقالل الكردي "إسرائيل"أردوغان يهدد ": القدس العربي" .45

إسرائيل أمس أيها تلقت تهديدا من الرئيس التركي أردوغان كشب في «: القدس العربي» -الياصرة 
بتجميد تطبيال تركيا معها في حال واصلت دعمها الستق ل األكراد. والتزمت إسرائيل الصمت حيال 
تصريحات طيب رجب أردوغانن فيما ايشنلت األوساط اإلع مية بتهديدات . وقال اردوغان غداة 

إذا لم ت عد إسرائيل اليإر في دعمها الستق ل »ان العراقيةن اي  إجراء االستفتاء العام في كردست
وجاء تصريم اردوغان هذا خ ل «. كردستانن فإن تركيا لن تقوم بقية خطوات )لتطبيال الع قات(

 خطاب ألقام في أيقرة بمياسبة افتتاح السية الدراسية الجديدة في الجامعات.
رفال األع م اإلسرائيلية في مإاهرات الدعم ل ستفتاء  إنوذكر إسرائيل عدة مرات في خطاب ن وقال 

إسرائيل  إناألكراد في شمال العرا  من العقوبات التي ستفر ها عليهم تركيا. كما قال « لن تيقذ»
وحزب العمال الكردستايين هما العام ن الوحيدان اللذان يدعمان استق ل كردستانن األمر الذي يدل 

عيدما يفرض عليهم العقوبات وال يتبقد لهم »ولية لهذم الخطوة. وأ اب: علد عدم وجود شرعية د
 «.أي مصدر رز ن فليذهبوا لرفية ما يمكن إلسرائيل تقديم  لهم

وكان رئيس الحكومة اإلسرائيليةن بييامين يتيياهون قد أعلن قبل أسبوعين أن إسرائيل تدعم إقامة دولة 
لجهود المشروعة للشعب الكردي من أجل الحصول علد إسرائيل تدعم ا» إنكردية مستقلةن وقال 

 كما أعلن يتيياهو في الساب  تقييدم ل ستق ل الكردي.«. دولة ل 
 28/9/2017، العربي، لندنالقدس 

 
لسياستها  "مراجعات نقدية عميقة"بـ : على حماس القيامُ السوري نائب رئيس مجلس الشعب .46

عالنُ   هاوا 
الشعب يجدة إسماعيل أيزور حركة المقاومة اإلس مية  طالب يائب رئيس مجلس": الوطن"

تخرج يتائج »لسياستها الخاطئة تجام سوريةن وأن « مراجعات يقدية عميقة»حماس بط –الفلسطييية 
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ال يحتمل أي ازدواجية في التعاطي مال المواقب »ن وشدد علد أن األمر «هذم المراجعات للعلن
 علد الموقب المقاوم.« اإلخوان المسلمين»قة مال وخاصة فيما يتعل  بمو وع أولوية الع 

ن حول األيباء التي سرت في األيام القليلة «الوطن»أيزور الذي كان يتحدم في تصريم خاه لط
الما ية عن مساعي تقوم بها إيران إلعادة الع قات إلد ما كايت علي  بين الدولة السورية وحركة 

رب العدو من الخصم من الصدي ن وبوصلتها السياسة لم ميزة سورية أيها تع»حماسن قال أيزور: 
تتذبذب وكايت مستقرة علد الدوامن فعدويا األوحد هو العدو الصهيويين وكل من يحابي  أو يتعامل 

 «.مع  يكون قد أ اع بوصلت ن وقد يصل إلد حد الخصومة معيا ولكن ليس العداء
عة غير ميسجمة مال األفعال وقد تتياقض يحن يتقلم بعم  حين تكون الشعارات المرفو »وأ اب: 

معهان وةقافة السورين وبالتالي السياسة السوريةن هي ةقافة الحياةن وعقليا ليس ةقريًا أبدًان ولكن أن 
يتجاوز الدرسن أي الكارةةن الذي حل بالميطقةن من دون مراجعة سيكون خطًق كبيرًان ليس من أجل 

م الخطايا جعلت من العدو اإلسرائيلي ينزو مجتمعاتيا رجم من ارتكب فعل الخطيئةن بل ألن هذ
 «.ويجعل من المجموعات االيفصالية لديها قوةن لم تكن متوافرة لها قبل أن يحدم هذا االخترا 

وردا علد سفال  خر حول المطلوب سوريا من حماس إلعادة اليإر بالع قات معها؟ أو م أيزورن 
ة عميقة وأن تخرج يتائج هذم المراجعات للعلنن بنض اليإر من ال روري إجراء مراجعات يقدي»أي  

عن دقة هذم المعلومات من عدمهان ولكن جزء هام من قدرات سورية المادية التي أعدتها لمواجهة 
العدون قد دمرتن وهذا األمر ي ر بكل من يعتبر يفس  مقاومًان واألمر ال يحتمل التعامل مع  علد 

ة يإرين أي ازدواجية في التعاطي مال المواقبن وخاصة فيما يتعل  استحياءن وال تحتمل من وجه
هيا ال تحتمل »وأ اب: «. بمو وع أولوية الع قة مال اإلخوان المسلمين علد الموقب المقاوم

األشياء أية مواربةن ال بد من خطاب سياسي شديد الو وح ومعلنن ألن الفكر اإلخوايي الوهابي هو 
رن كل هذم التيارات والمجموعات التكفيرية التي لم يخدم أحد العدو الذي تولدت من رحم  القذ

الصهيويي كما فعلت هين وهيا من ال روري أن تحسم بعض الفصائل الفلسطييية أمرها في هذا 
 «. المو وع

« الوطن»في بيان تلقت « الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة»وأول من أمس أعليت 
ييها العام أحمد جبريل تلقد اتصااًل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يسخة مي ن أن أم

بخطق »لسياسة الحركة واالعتراب « مراجعة يقدية»إسماعيل هيية طالب في  جبريل حماس بإجراء 
تعمل وف  رفية جديدة من شقيها إعادة »ن علد حين أكد هيية أن حماس «سياساتها تجام سورية
 «.تهاترتيب وتصويب تحالفا

 27/9/2017، دمشق الوطن،
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 عبر الفن والرياضة.. موجة تطبيع تضرب المغرب .47
يحذر ياشطون مناربة من زيادة وتيرة مشاركة إسرائيليين في تإاهرات : الرباط / محمد عبد الصمد

منربية فيية وريا يةن وهي مشاركات باتت معلية ومتكررةن بعد أن كايت سرية ومحدودةن وسط 
 قايون يجرم التطبيال مال إسرائيل.دعوات إلد سن 

يقتي ذلك في الوقت الذي يجمال في  المتابعون للشقن العربي علد أي ن في إل المشاكل وحالة عدم 
االستقرار التي تعصب بمعإم الدول العربيةن توارت بوج  عام حالة العداء الشعبي للتطبيال مال 

 إسرائيلن ولم تعد من أولويات الشارع.
د من الشهر الجارين احت يت المنرب تإاهرتين شارك فيهما إسرائيليونن وهو ما وخ ل أسبوع واح

عاما قطال الع قات مال إسرائيلن حيم تم إغ    17يقول الياشطون إي  يتيافد مال قرار المملكة قبل 
 .2000مكتب االتصال اإلسرائيلي في الرباط خ ل ايتفا ة المسجد األقصد عام 

ام لط "المرصد الوطيي لمياه ة التطبيال" )غير حكومي(ن قال ل يا ولن عزيز هياوين الكاتب الع
إن هذم "موجة تطبيعية يبدو أيها مبرمجة ومميهجة الخترا  اليسيج االجتماعي المنربين ليصير 
الح ور اإلسرائيلي ليس فقط إاهرة طبيعيةن بل ةقافة وعادة مقبولة مجتمعيان عبر القيوات الةقافية 

 سياحية".والريا ية وال
واعتبر أن "خطورة هذم الإاهرة ليس فقط في اإلساءة لفلسطين وطعيها من الخلبن ولكن في تمكين 
يجاد بفر متصهيية  الصهيويية من التسلل إلد الوجدان والعقل المنربيين علد المستو  الشعبين واك

 في البلد".
ة(ن فإن "المنرب أصبم في وف  ب ل كريك  ميس  مبادرة "القدس أمايتي" العالمية )غير حكومي

 الفترة الراهية محط مشاركات صهيويية مكةفة وغير مسبوقة في مجاالت متيوعة".
لكن الجديد فيهان بحسب كريك ن في تصريحات ل يا ولن هو أيها "مشاركات علييةن بييها 

ا من المهرجان الفيي طيجة جازن حيم شاركت مجيدة صهيويية رغم االحتجاجات والمطالبات بميعه
 المشاركة من طرب هيئات وجمعيات المجتمال المديي المياه ة للتطبيال واالخترا  الصهيويي".

واعتبر أن "الناية من اإلع ن عن هذم المشاركات هي قياس مد  مياعة المناربة تجام التطبيالن 
 ومد  قدرتهم علد استمرار التجريم الشعبي للتعامل مال الكيان الصهيويي".

 27/9/2017 ،لألنباء لاألناضووكالة 
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 فلسطين تنضم إلى "اإلنتربول" بتأييد أغلبية الدول األعضاء .48
صّوتت ن الجمعية العامة لإليتربول "ن أنالصينن من بيجين/"27/9/2017موقع اإلنتربول، ذكر 

 بلدا ع وا. 192تقييدًا الي مام دولة فلسطين إلد ع وية الميإمة التي أصبم عديدها ا ن 
االي مام بتصويت يال أغلبية تجاوزت الةلةين في الجمعية العامة لإليتربول المجتمعة  وق بل طلب

 .86حاليا في بيجين في دورتها السيوية الط 
من القايون األساسي التي تحكم  4واعتمدت الجمعية العامة لإليتربول أي ا قرارا تفسيريا للمادة 

 ت اي مام إلد الميإمة في المستقبل.المعايير التي يمكن بموجبها للبلدان تقديم طلبا
جراءات كفيلة بتحقي  الشفافية واالتسا  والو وح وبمساعدة البلدان  ويعرض القرار مبادئ توجيهية واك

 علد إعداد طلبات اي مامها.
ويتعين علد البلد الطالب أن يفكد أي  يستوفي شروط ومقومات الدولة ذات السيادة وأي  درس 

 تربول وأيإمت  وقواعدم واستوعبها وسيتقيد بها.القايون األساسي لإلي
ويجب علد هذا البلد أي ا أن يحدد هيئة الشرطة الوطيية الرسمية التي ستمةل  في اإليتربول وأن 

 يفكد اط ع  علد وإائب المكتب المركزي الوطيي.
ةن يجب وطلبات االي مام الجديدة التي ت عراض علد الجمعية العامة لتيإر فيها في سية معيي

 كايون الةايي/يياير من السية يفسها. 31تقديمها إلد األمين العام لإليتربول قبل 
ويستيد القرار إلد توصيات مستمدة من دراسة أجراها وكيل األمين العام للشفون القايويية والمستشار 

مة السية القايويي ل مم المتحدة سابقا هايز كوريل بياء علد تفويض أوكلت  إلي  الجمعية العا
 الما ية.
ايتصارا حققت دولة فلسطين  ن أنوكاالتعن بكينن ن من 28/9/2017، رام هللا، األياموأ افت 

دبلوماسيا جديدا بتصويت غالبية أع اء ميإمة الشرطة الجيائية الدولية "اإليتربول"ن أمسن علد 
س  رائيل.االي مام إليها رغم  نوط شرسة ومعار ة شديدة من الواليات المتحدة واك

األجواء احتدت عيدما طرح الوفد األميركي  إنوقالت مصادر من مفتمر الميإمة الميعقد في بكينن 
اقتراحا لتنيير شروط الع وية في الميإمة بحيم تيطب  فقط علد الدول كاملة الع وية في األمم 

شار وفد جيوب االقتراح بدا استفزازيا ويستهدب فلسطين بشكل مباشر كما أ أنالمتحدةن وأ افتن 
إفريقيا التي قادت الحملة  د االقتراح األميركي ما أد  إلعادة طرح طلب ع وية فلسطين وقبولها 

حول ع وية  بيانً وأصدرت "اإليتربول"  دولة وهو ما يزيد علد يسبة الةلةين المطلوبة. 74بتقييد 
 . فلسطين
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من  %75تر" إلد أن "أكةر من وأشارت ميإمة التحرير الفلسطييية علد حسابها علد موقال "توي
 ( صوتت دعما اليتساب" فلسطين.اإليتربولالدول األع اء في )

التصويت الساح  لدعم ع وية  أنورحب د. رياض المالكي وزير الخارجية بيتائج التصويتن واكد 
 مة.فلسطين هو ايعكاس للةقة في قدرات فلسطين علد إيفاذ القايون وااللتزام بالقيم األساسية للميإ

من جهت ن اعتبر الدكتور يبيل شعم مستشار الرئيس محمود عباس للشفون الدوليةن أن اي مام 
فلسطين إلد ميإمة الشرطة الدولية )اإليتربول(ن يمةل س حا إ افيا ستمتلك  السلطة الفلسطيييةن 

وباألخه لمحاسبة قادة االحت ل اإلسرائيلين والمستوطيين علد جرائمهم بح  الشعب الفلسطييين 
 عيدما يصل إلد أحكام يافذة من محكمة الجيايات الدولية.

وفيما يخه م حقة السلطة الفلسطيييةن لبعض القادة الفلسطيييين الهاربين علد ملب ذمم مالية أو 
( تسليم المطلوبين حتد من أولئك اإليتربولق ايا فسادن قال شعمن يستطيال كذلك الطلب من )

 لذين خالفوا القايون الفلسطييين وأدييوا بجرائم أو ق ايا مختلفة.الفارين الفلسطيييينن ا
ن عن عزمها م حقة مطلوبين للق اء الفلسطييي في الخارجن أمسكما أعليت هيئة مكافحة الفسادن 

 عقب حصول فلسطين علد ع وية ميإمة الشرطة الجيائية الدولية "اإليتربول".
لد اي مام فلسطين لإليتربول الدولي "العديد من وقال بيان صادر عن الهيئةن إي  يترتب ع

االستحقاقات الدوليةن من بييها مشاركة العالم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطييةن والعديد 
 من الجرائم مةل جرائم الفسادن وغسل األموال وغيرها".

لتعزيز التعاون لمكافحة  وقالت إسرائيل التي تلقت  ربة دبلوماسية إن الشرطة الدولية التي تسعد
 الجريمة واإلرهاب عبر الحدود جعلت العالم مكايا أكةر خطورة بالسماح بدخول الفلسطيييين.

 وجادلت إسرائيل بقن فلسطين ليست دولة ومن ةم فهي غير مفهلة ل ي مام.
يهمهم  الن باكرن وهو دبلوماسي إسرائيلي كبير ساب  وخبير ق ائين أن الفلسطيييين "الأواعتبر 

هدفهم اليهائي وهو قيام دولةن عن طري  )االيتساب(  إلدالتفاوض )مال إسرائيل(. يريدون الوصول 
 الميإمات الدولية". إلد
 

 زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلنهاء اضطهاد الفلسطينيين .49
في  قال زعيم حزب العمال البريطايي المعارض جيريمي كوربن إي  يجب علد بريطاييا أن تساعد

 حل الصراعاتن ال أن توفر مزيدا من الوقود لها.
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وأ اب في خطاب  في ختام المفتمر السيوي لحزب  في مديية برايتون اليوم أي  يتعين أن ت ال ب دم 
وحم زعيم حزب العمال بريطاييا علد تقديم دعم حقيقي  قيامها في القلب من سياساتها الخارجية.

  إليهاء ا طهاد الشعب الفلسطييي.
 27/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "16اتصاالت إسرائيلية كرواتية لبيع سرب طائرات "أف  .51

"ن من 16تجري إسرائيل وكرواتيا مفاو ات متقدمة لبيال سرب من طائرات "أب : هاشم حمدان
 الفائض الموجود لد  الجي  اإلسرائيلين وذلك بمصادقة الواليات المتحدة.

إيجازهان بيحو يصب مليار دوالر. وتقود الصفقة شركة "إلبيت" التي  وتقدر قيمة الصفقةن في حال
 ".16"أب  ةيفترض أن تعمل علد تطوير أيإمة الطيران اإللكترويية لطائر 

وكان قد وصل وزير األمن اإلسرائيلين أفيندور ليبرمانن إلد العاصمة الكرواتيةن زغربن يوم أمسن 
وفد من كبار  يرافق تعزيز التعاون األميي مال كرواتيان وذلك بهدب إجراء محادةات بهذا الشقنن و 
 المسفولين في الصياعات األميية والهايتك.

وعلم أن كوريا الجيوبية واليويان والسويد تيافس إسرائيل علد هذم الصفقةن حيم أن س ح الجو 
 الكرواتي ييوي استبدال طائرات الميو الروسية بطائرات غربية.

أن وزير الدفاع الكرواتين دمير كريستيوفيت ن قد صرح أن ب دم معيية بقن ويقل موقال "معاريب" 
 تشرب إسرائيل علد تدريب جيودهان وتعمل علد تطوير أيإمة الحرب السيبرايية لديها.

 27/9/2017، 48عرب 
 

 حملة بريطانية لمساعدة الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون .51
يطايية العامة في القدسن حملة لدعم ح  المزارعين الفلسطيييين ليدن: أطلقت القيصلية البر  -رام ا 

 في الوصول إلد أر هم وقطب زيتويهمن وذلك مال اقتراب موسم قطاب الزيتون.
وقامت القيصلية البريطايية العامة في القدسن وبالتعاون مال هيئة مقاومة الجدار واالستيطانن بتوزيال 

مزارع في  600أمشاط ومياشير ومقّصات زراعية ألكةر من معدات زراعية مختلفة كس لم ومفار  و 
تجمعًا محليًا في ال فة النربيةن وذلك بهدب مساعدة المزارعين وأسرهم خ ل الموسم الحالي  43

الذي يحمل أهمية ةقافية واقتصادية تاريخية للفلسطيييين. ووف  مركز اإلع م والتواصل اإلقليمي 
ومقرم دبين فقد بدأت الحملة في محافإتي جيين ويابلس شمال ال فة التابال للحكومة البريطاييةن 

النربيةن وستمتد إلد باقي محافإات ومدن ال فةن بما في ذلك القدس الشرقيةن خ ل األيام القليلة 
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المقبلة. ويشارك عدد من موإفي القيصلية البريطايية وممةلي الحكومات األوروبيةن المزارعينن في 
يشكل جزءًا من التزام بريطاييا »خصوصًا في المياط  األكةر تهميشًان وهذا بدورم حصاد الزيتونن 

المتواصل في التقكيد علد ح  الفلسطيييين الةابت في زراعة أرا يهمن والتقكيد علد إداية الحكومة 
وتستمر الحملة مدة شهر كامل خ ل «. البريطايية ألي يشاطات تهدد بقي شكل ممارسة هذا الح 

القطابن تتخللها أيشطة إع مية تعّرب بقبرز ما تقوم ب  القيصلية البريطايية في هذا المجالن  موسم
ط   هاشتاغ خاه بالحملة  ف ً  عن يشر فيديوهات وصور علد وسائل التواصل االجتماعين واك

قطب الزيتون في المياط  »وتهدب الحملةن أساسًان إلد تمكين الفلسطيييين من «. قصفة زيتون»
 «. 2017الساخية 

مزارعًان لتتوسال في موسمها  80ن واستهدفت 2015وكايت الحملة ايطلقت في موسمها األولن عام 
تحاول أن  2017مزارعن وها هي الحملة في موسمها الةالم  400ن وتصل إلد 2016الةايي عام 
ين. ويعد زيت وبدأ الفلسطيييون في قطب الزيتون في موسم يمتد يحو شهر  مزارعًا. 653تصل إلد 

 الزيتون الفلسطييي من أجود الزيوت في العالم.
 28/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 شركة إسرائيلية وعالمية من العمل داخل المستوطنات 150مسؤول أممي يحذر  .52

حذر مفوض األمم المتحدة السامي لحقو  اإليسانن األمير زيد بن رعد بن : القدس/ سعيد عموري
وعالمية تعمل داخل المستوطيات اإلسرائيليةن بقي   إسرائيليةشركة  150األربعاءن الحسينن اليوم 

 "علد وشك إدراجها علد القائمة السوداء للميإمة".
ويقل موقال صحيفة "هآرتس" العبريةن عن مصادر سياسية إسرائيلية )لم تسمها(ن أن بن الحسينن 

 لب قرارات األمم المتحدة بشقن المستوطيات.أبلو تلك الشركات أيها تيتهك القايون الدولين وتخا
وأ افت "هآرتس" أن بن الحسينن طلب من تلك الشركات تو يحات بشقن أيشطتها في 

وأشارت إلد أن "بعض الشركات ردت علد خطاب المفوض السامين بقيها ال تيوي  المستوطيات.
 تجديد العقود القائمة مال إسرائيل وال توقال عقوًدا جديدة".

الصحيفة إن تقريًرا يشر في صحيفة "واشيطن بوست" يهاية شهر أغسطس/  ب الما ين وقالت 
 ذكر أن اإلدارة األمريكية  نطت علد المفوض السامي لعدم يشر أسماء تلك الشركات.

وأو حت أن "فريًقا إسرائيلًيا مشترًكا من عدة وزاراتن يعمل من أجل ميال يشر القائمة السوداءن إال 
 لد قياعة بقي  سيتم يشرها في يهاية ديسمبر/ كايون األول المقبل".أن غالبيتهم ع

 27/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 صوتوا بنعم في االستفتاء على استقالل كردستان %92أكثر من  .53
بالمئة من الياخبين األكراد بط"يعم"ن في االستفتاء علد استق ل إقليم  92صوت أكةر من : أربيل

اليتائج الرسمية التي أعليتها المفو ية العليا ل ستفتاءن بعد يومين من عملية كردستانن بحسب 
 التصويت المةيرة للجدل.

وقال مسفولون من المفو ية العليا ل يتخابات واالستفتاء خ ل مفتمر صحفي في أربيلن عاصمة 
االستفتاء الذي بالمئةن من أكةر من ة ةة م يين شخهن صوتوا بط"يعم" في  92.73اإلقليمن إن 

 في المئة. 72.16بلنت يسبة المشاركة في  
 27/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ثالثة سيناريوهات ومصالحة .54

فايز أبو شمالة د.  
يحلم الشعب الفلسطييي بيجاح المصالحةن وهذم أميية كل ميتٍم لهذا الوطنن ولكن األمايي ال تحول 

 سيياريوهات يمكن تقديرها بشقن المصالحة الفلسطييية: دون قراءة ة ةة
السيياريو األول: أن تتجلد اإلرادة الفلسطييية المح ة في المصالحةن وتتحمل حكومة التواف  
مسفولياتها الكاملة عن قطاع غزة لفترة ايتقاليةن يلتئم خ لها شمل الفصائل الفلسطييية في القاهرةن 

إلطار القيادي للميإمةن وتشكيل حكومة وحدة وطييةن من مهماتها تحديد ليتواف  الجميال علد عقد ا
موعد إلجراء االيتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطيين واإلشراب عليهان وذلك ايسجامًا مال 

 تفاهمات المصالحة األخيرة في القاهرةن وايسجامًا مال توصيات اللجية التح يرية.
ي  المصالحة ال تر د عي  )إسرائيل(ن التي ال تريد تواص  جنرافيًا بين هذا السيياريو السهل لتحق

غزة وال فة النربيةن وهي التي ال تريد وحدة الق ية الفلسطييية السياسيةن لذلك ستحره )إسرائيل( 
 علد إفشال هذا السيياريو بكل السبلن وستوإب جهدها في ذلك؟

في القيام بواجباتها تجام أهل غزةن وأن يقيم وزرافها في أحد السيياريو الةايي: أن تتلكق حكومة التواف  
الفياد  بداًل من دخول الوزاراتن وأن تفت  الحكومة عن ذرائال لعدم تحمل المسفوليةن كقن ت ال 
مزيدًا من الشروط التعجيزية علد تواجد بعض وزرائها علد رأس أعمالهمن وأن يتقخر قرار إعادة 

عادة الرواتب المقطوعةن وأن ال يشهد المواطن في قطاع غزة أي تحسن علد  الكهرباء إلد غزةن واك
أحوال  المعيشيةن وفي هذم الحالة سيمل أهل غزة االيتإارن وسيفتشون عن حلول لمشاكلهم الحياتية 
عن طري  مصرن بصفتها ال امن لتطبي  التفاهماتن وهيا ستجد مصر يفسها ملزمة بفتم المعبرن 

 اري مال سكان قطاع غزة.وتسهيل التبادل التج
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هذا السيياريو سيجعل حبل اليجاة المصري من  ائقة غزة هو ذات  مشيقة الفصل السياسي بين غزة 
 وال فة النربيةن وهذا ما تسعد إلي  )إسرائيل(ن وما خططت ل  ميذ سيوات.

ة بحذر السيياريو الةالم واألخيرن وهو سيياريو فصائل المقاومةن والتي تراقب خطوات المصالح
وايتبامن وهي لن تقب موقب المتفرج من مواصلة حصار غزةن وقد تلجق إلد قلب الطاولةن وتنيير 
المعادلةن وقذب الكرة الملتهبة في الملعب اإلسرائيلي مباشرةن ليكتوي الجميال بييران غزةن ورغم 

صفوب الفلسطييية خطورة هذا السيياريون إال أي  سيخل  حقائ  ميدايية جديدةن ستسهم في تيإيم ال
 علد إيقاع المقاومةن وستفسس لمرحلة جديدة من الصراع العربي اإلسرائيلي.

حتد هذم اللحإة فإن األمل بيجاح سيياريو المصالحة هو سيد الموقبن وال تزال الفرصة قائمة 
لتوحيد الصفوبن وا ط ع حكومة الوفا  بواجباتها تجام سكان غزةن والسيما بعد اعتراب رئيس 

لمكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيد السيوار بقن حركة حماس هي التي بادرتن ا
 وهي التي طالبت مصر بو ال ةقلها الوطيي والقومي لتحقي  المصالحة الفلسطييية.

 27/9/2017فلسطين أون الين، 
 

 المصالحة.. مصر وحماس وعباس وتسوية غير ناجزة!! .55
 ماجد أبو دياك

مصالحة بتوقيال حماس عليها في القاهرة واإلع ن عن حل اللجية اإلدارية في هل تيطل  عجلة ال
غزة؟ وما الذي تنير في معادلة الع قة الفلسطييية؟ وما حقيقة الدور العربي فيها؟ وهل يتقاطال مال 

 الع قة مال إسرائيل والدور األميركي في ما أطل  علي  صفقة القرن؟
 السيسي. فهلرا  الذي وقال في القاهرة والذي رعت  مخابرات تسافالت تدور في الذهن ميذ االخت

تنيرت حماس أم تنير الموقب المصري والعربي من عملية التسويةن وما هو مصير هذم األخيرة في 
  وء مراوحتها مكايها ميذ سيوات عديدة؟

 
 حماس غيرت ومصر استفادت

الحصار المفروض علد غزة من ال شك أن حماس غيرت من موقفها تكتيكيا في محاولة إليهاء 
سرائيل وسلطة عباس التي أكملت  نوط الحصار باتخاذ الرئيس الفلسطييي محمود  المصريين واك

 عباس سلسلة من الخطوات العقابية  د قطاع غزة متحججا باللجية اإلدارية ومطالبت  بحلها.
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لمفصول من فتم محمد إال أن هذا التنيير جاء برعاية مصر التي تدعم ع و اللجية المركزية ا
دح نن الذي كان قد أخذ  وءا أخ ر مصريا لفتم جزئي للمعبر وتوريد الوقود لقطاع غزة ردا 

 علد وقب عباس توريد القود لنزة ما تسبب بقزمة خايقة في الكهرباء بنزة.
 وأد  ذلك لعودة قوية للدور المصري الذي كان بدأ يت شد في إل سطوة الو ال الداخلي وتراجال 

 االقتصاد المصري وايشنال مصر بملفات أخر  من  ميها المشاركة في حصار قطر.
وال شك أن تعزيز الع قة مال حماس يخدم الدور المصري من خ ل محاولة فك ارتباط حماس بقطر 
وتركيا ويخدم اإلمارات أي ا التي تسعد القاهرة لكسب ودها الستج ب المساعدات في مواجهة 

 الصعب. الو ال االقتصادي
كما أن حماس تشكل رقما صعبا في المعادلة الفلسطييية ال يمكن تجاوزمن ولكيها تعايي و عا ماليا 
صعبا في إل تراجال ع قاتها السياسية مال إيران وتقله المايحين لها واقتصارهم علد الداعمين 

 األساسيين لهان وهما تركيا وقطرن وذلك في الوقت تتعاإم في  حاجات قطاع غزة.
القيادة المصرية ال زالت تسعد لتركيال حماس من خ ل  التالي:تدرك حماس المعادلة علد الشكل 

استمرار حصارهان وتحاول ايتزاعها من دائرة التحالب مال تركيا وقطرن ولكيها أي ا بحاجة لها 
يذ لتحجيم ومحاصرة داع  وميال هذم األخيرة من اتخاذ قطاع غزة ملجق  ميا لها أو ميطلقا لتيف

 عمليات  د الجي  المصري في سيياء.
ومن هذم الخلفية تدخل دح ن الذي يعمل لصالم اإلمارات ويخدم مصر لتخفيب الحصار عن غزة 
محاوال العودة لها وجعلها ميطلقا لمواجهة الرئيس الفلسطييي محمود عباس وتشكيل بديل عي  برعاية 

 دول عربية رئيسية.
 

 تفكيك العداء المصري
لتي تدرك هذم المعادلة تعاملت معها وف  تكتيك تفكيك العداء المصري ومعاكسة  نوط وحماس ا

 عباس علد غزةن مال عدم اإل رار بع قاتها مال تركيا وقطر.
غير أن هذم المنامرة تإل محفوفة بالمخاطرن فمصر تريد جر حماس لمربعهان لتقود عملية الع قة 

اإلسرائيلي. فها هو السيسي ينازل  -صراع الفلسطيييوالتطبيال مال العدو في إل تسكين حالة ال
اإلسرائيليين للمرة الةايية في األمم المتحدة ساعيا لدعم مواقب حكومة يتيياهو التي ال تعد إال بس م 

 إقليمي يقدم التطبيال علد الحل السياسي للق ية الفلسطييية.
حةن وحددت موعدا الجتماع هذم ولئن وافقت حكومة عباس علد التحاور مال حماس إليجاز المصال

الحكومة في قطاع غزةن فإن ذلك ال يعيي بحال حدوم اخترا  حقيقي في الع قة بين فتم وحماس. 
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فمجرد سيطرة قوات األمن علد معبر رفم ستفتم معها مطالبات ب بط س ح المقاومة ومصادرة 
المصالحة كةيرة ومتشعبة ما  الس ح غير الشرعين وهو ما ترف   فصائل المقاومةن كما أن ملفات

بين مشكلة االيتخابات وتشكيل حكومة الوحدة وص حية هذم الحكومة وسيطرتها علد ملفات 
السياسة واألمن والعسكرن األمر الذي يعيي أي  حتد لو خلصت الييات فإن المصالحة تبقد صعبة 

بب ايعدام الةقة بين دون تقديم تيازالت من كل من فتم وحماسن وهو أمر مشكوك في حصول  بس
 الطرفين.

   
 محور حماس اإلقليمي

من زاوية ةايية أغ بت حماس حليفيها عيدما التقد قائد قطاع غزة يحيد السيوار مال دح ن في 
محاولة لعقد اتفا  مع  يتيم تخفيب الحصار عن قطاع غزة. ورغم كل التبريرات التي قدمتها الحركة 

للقيادتين التركية والقطريةن إال أن مخاوفهما استمرت من هذم عبر رسائل زعيمها إسماعيل هيية 
الع قة مال شخه غير مقمون الجايب ويشكل مخلب قط لإلمارات وتآمر علد تركيا في محاولة 

 .2017وعلد حصار قطر عام  2016االيق ب عام 
دة من حماس علد التعامل مال هذا الشخه الذي يريد االستفا مد  قدرةوتتشكك الدولتان في 

 الع قة مال حماس لتعزيز دورم في الميطقة وليس في غزة وحدها.
لم تكن حماس في وارد التخلي عن حليفيها ولكيها وأمام  نط الحصار وتآمر عباس عليها وجدت 
 يفسها م طرة للقاء دح ن في القاهرة دون أن تعطي  يفوذا في غزةن ودون أن تف ل  علد عباس.

ا في هذا اإلطار ال يمكن التفريط بها لقاء مصلحة مفقتة خصوصا وأن وتر  الحركة أن ع قاته
 دور قطر في إعادة إعمار غزة ال تخطئ  العين وال تيافسها فيها أي دولة في العالم.

وتشكل الع قة بين الدولتين وحماس عامل قوة لهما أي ا في تعزيز دورهما ومكايتهما في الميطقة 
 تعامل مال دح ن.حتد مال الخ فات حول سبل ال

 
 مخطط تطويع غير ناجع

وتر  تقديرات أن المصالحة باتت رغبة أميركية لبسط السلطة الفلسطييية يفوذها في غزة تمهيدا 
لتقهيل هذم األخيرة في عملية التسوية القادمة  من مخطط الس م اإلقليمي )صفقة القرن(. ولهذا 

زاحة عباس استعدادا إليجاز هذم التسوية. فإن إط   يد دح ن في غزة ستمهد لتنيير في ا لسلطة واك
ولكن عباس وسلطت  يحاولون استبا  األمورن حيم أعلن عن لقاء االةيين في غزة لحكومة رامي 
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الحمد ان دون أن يعرب ما إذا كان سيتبال ذلك التراجال عن اإلجراءات التي اتخذها عباس  د 
 غزة.

هيئة األجواء لعملية تسوية قادمةن إال أي  ال يوجد في األف  ويدور الصراع في الميطقة علد أساس ت
ما يشير إلد ذلكن فصفقة القرن التي تحدم عيها الرئيس األميركي دويالد ترمب ال تزال مجرد 
تصريحاتن وترمب مهتم أص  بمواجهة إيران وكوريا الشمالية وجل هم  أن يجمال الدول العربية 

 علد ما يسمد محاربة اإلرهاب.
أما في داخل السلطة الفلسطييية فتدعم دوال عربية دح ن في مواجهة عباس الذي تر  إسرائيل أي  
بات يقب عةرة أمام التسوية السياسية. ويياط بدح ن ترتيب الساحة الفلسطييية لعملية تسوية ال 

 عافها تحإد بموافقة من حماس التي يجري محاولة تطبيعها بعد أن فشلت محاوالت إيهائها أو إ
 في الحروب التي شيت عليها.

إال أن استمرار المقاومة علد األرض الفلسطييية يحبط مشروع التسوية المزعومن ويخلط أورا  
الميطقة التي تعدها دول وزعامات تريد استكمال إحباط الربيال العربي بمحاولة تركيال دول وزعامات 

ومخططاتها في الميطقةن أو تشكل حالة منايرة  ال زالت تنرد خارج سرب االستس م للواليات المتحدة
 في الميطقة.

 27/9/2017، "21موقع "عربي 
 

 في تداعيات عملية القدس .56
 عادل شديد

(ن صدمة كبيرة لجميال المستويات األميية والسياسية 26/9شكلت العملية الفدائية صباح الة ةاء )
دية المقامة علد أرا ي مواطيين اإلسرائيليةن وقد وقعت علد مدخل إحد  المستوطيات اليهو 

صابة  فلسطيييين في الشمال النربي من القدس المحتلةن وأدت إلد مقتل ة ةة جيود إسرائيليين واك
عاما(ن من قرية بيت سوريك القريبة من  37رابال بجروح خطيرةن واستشهاد ميفذ العملية يمر الجمل )
ةيرة سابقةن خصوصا أن ميفذها متزوج ول  المستوطية. وتختلب هذم العملية عن عمليات فدائية ك

أربعة أطفالن وحاصل علد تصريم عمل في المستوطيات اليهودية في ال فة النربيةن ما يعيي أي  
اجتاز فحوصا أميية كةيرة من األجهزة اإلسرائيلية المختلفة قبل التصريم ل  بهذا العمل. ومن شقن 

يليةن وي عها في موقال المتخبطن ما قد يدفعها إلد إعادة هذا األمر أن يربك األجهزة األميية اإلسرائ
اليإر في كل ا لية القائمة المتعلقة بميم التصاريم للمواطيين الفلسطيييينن خصوصا أن السلطات 
اإلسرائيلية تستخدم التصاريم كجزء من سياسة العصا والجزرةن وتعتقد أن اهتمام الفلسطييي الحاصل 
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ة الحفاإ علي ن ل ستمرار في العمل في مراف  العمل اإلسرائيليةن في علد تصريم عمل هو بكيفي
إل ال ائقة االقتصادية التي ينالبها الفلسطيييونن وعدم قدرة السلطة الفلسطييية علد إيجاد حل 
للبطالة ول زمة االقتصادية القاسية. حيم تستخدم إسرائيل التصاريم المميوحة للعمال الفلسطيييين 

يدهمن وميال مشاركتهم في أعمال المقاومة المختلفةن وخصوصا أن قادة أمييين وسياسيين وسيلة لتحي
إسرائيليين تنيوان أخيران بيجاح تلك السياساتن واالدعاء بيجاح المفسسات األميية اإلسرائيلية في 

 ليب. إيهاء عمليات المقاومة الفلسطيييةن لتقتي عملية يمر الجمل لتفكد فشل هذم السياسات واألسا
وقد جاءت العملية الفدائية اليوعية في ذروة احتفاالت المجتمال اليهودي بقهم األعياد اليهودية 
وأقدسهان بعد عيد رأس السية العبرية بقيامن وقبل االحتفال بيوم النفران وعيد المإلة. وقد أد  إلد 

عمليةن األمر الذي سيعيد تعكير األجواء وتوتيرها مقتل ة ةة من عياصر األمن اإلسرائيليين في ال
طرح مو وع االحت ل واالستيطان وكلفت  البشرية واالقتصادية إلد اليقا  العام في المجتمال 
اليهودين بعد أن تراجال كةيرا في الفترة الما يةن في إل سياسة مميهجة ومخططةن يقوم بها رئيس 

الفلسطييية ومسقلتي االحت ل  الحكومة اإلسرائيليةن بييامين يتيياهون تقوم علد إلناء الق ية
سقاطها يهائيان والتركيز علد ق ايا أخر ن مةل  واالستيطان من الوعي المجتمعي اليهودي واك

 المو وع اإليرايي وحزب ا وتشكل الميطقة بعد االقتراب من يهاية الحرب في سورية.
ويق ي بحل أزمات  شكلت العملية الفدائية الفلسطييية  ربة قوية لمشروع إسرائيلي تبلورن

ومشك ت فلسطييية من خ ل العمل والتعامل مال المستوطياتن سواء بتشجيال العمال الفلسطيييين 
علد العمل في شتد المراف  االقتصادية في المستوطياتن بعكس العمل داخل إسرائيل الذي يتركز 

ويًة مال ميم التصاريم للعمال في البياء والزراعةن فيما تتعامل السلطات اإلسرائيلية بمعايير أكةر مر 
الفلسطيييين في المستوطيات في ال فة النربيةن بما فيها المقامة علد أرا ي القدس الشرقية 
المحتلة. كما أن سلطات االحت لن وبتمويل من مفسسات غربيةن بدأت العمل علد إقامة مشاريال 

ت فلسطيييةن الطر  وشبكات مشتركة في البيد التحتية بين المستوطيات اليهودية وقر  وبلدا
الكهرباء مة ن أو تزويد بعض القر  بالميام من المستوطياتن أو حتد مشاريال بيئيةن مةل الصرب 
الصحي ومحطات تكرير اليفاياتن وذلك لشرعية االستيطان وسرقة األرا ي الفلسطييية ومصادرتهان 

تهم االقتصادية والحياتيةن ما قد بحجة أيها تقدم خدمات للفلسطيييين أي ان وتساعد في حل مشك 
يفدي إلد تراجال الرفض والمعار ة الدوليين ل ستيطانن وكسر حملة المقاطعة الدولية للمستوطيات 
وميتجاتها. وتعتقد إسرائيل أن تلك  السياسة المخططة ستيجم في تنيير مكاية االستيطان 

ي مرفوض إلد حالة مفرو ة قد يتم والمستوطيين في الوعي الجمعي الفلسطييين من سلوك احت ل
التعاي  معهان اعتقادا من إسرائيل بقن إجبار الفلسطيييين علد العمل في المستوطياتن في إل 



 
 
 
 

 

 42 ص             4416 العدد:             9/28/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

عدم قدرة االقتصاد الفلسطييي علد إيجاد حلول للبطالةن وذلك بسبب سيطرة االحت ل علد هذا 
ية علد تمويل دولين خصوصا من االقتصاد والتحّكم ب ن كما أن من شقن حصول تجمعات فلسطيي

مفسسات أميركيةن إلقامة مشاريال مشتركة مال المستوطيات في البيد التحتيةن أن يفدي إلد تطبيال 
الع قة بين الشعب الفلسطييي والمشروع االستيطايين لما ل  من مصلحة إسرائيلية استراتيجيةن إال 

يد تقكيد أي  ال تعاي  مال االستيطان بقي أن عملية القدس أخيرا جاءت لتفشل تلك السياساتن ولتع
 شكل.

بعد حدوم العملية الفدائيةن والتي شكلت حالة يوعيةن سواء من حيم ميفذ العملية أو مكايها أو 
يتيجتها القاسية إسرائيليان بدأت دعوات إسرائيلية إلد معاقبة الفلسطيييينن سواء من رئيس الحكومة 

دة األجهزة األمييةن والتهديد بإجراءات عقابية  د الفلسطيييينن بييامين يتيياهون ووزراءن ومن قا
وذلك عبر تحميل القيادة الفلسطييية والرئيس محمود عباس وباقي الفصائل مسفولية العمليةن 
واالدعاء بقن التحريض الفلسطييي في وسائل اإلع م والمياهج التعليمية هما السبب الذي يفدي إلد 

  ل واالستيطان واإلجراءات اإلسرائيلية العيصرية.العملياتن وليس االحت
تبقد الرسالة المهمة التي حملتها عملية الشهيد يمر الجمل في إحد  مستوطيات القدسن أن 
محاوالت إسرائيل زيادة قيوات االتصال مال المجتمال الفلسطييين والتركيز علد الحلول األميية 

للشعب الفلسطييي أن يرفال الراية البي اءن وال يمكن  واالقتصاديةن ال يمكيها أن تيجمن وال يمكن
لهرولة بعض األيإمة العربية إلد التطبيال مال دولة االحت ل أن تفدي إلد كسر اإلرادة الوطيية 
الفلسطييية وهزيمتهان وأن االحت ل واالستيطان لم ولن ييعما ال باألمن وال بالهدوءن طالما بقي 

وما من حقوق  السياسية الوطيية المشروعةن وأن عملية الشهيد يمر الشعب الفلسطييي مشّردا ومحر 
 الجمل ليست األخيرة ولن تكون.

 28/9/2017، العربي الجديد، لندن
 

 االحتفال بذكرى بدء االستيطان سياسي رخيص .57
 ايهود براك

حاملي االحتفال في غو  عتسيون بالذكر  الخمسين لعودتيا إلد ارض إسرائيلن مهد والدتيا كقمة وك
رسالة عالميةن هو كل شيء عدا عن كوي  احتفاال رسميا. هذا حدم تم تشكيل  كمحاولة سياسية 

أي ان ولتذهب الحقيقة والوقائال إلد  األرضالستة لليمينن وحب  األيامحرب  إيجازاترخيصة ليسب 
 الجحيم.
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ما يفر   احتفال رسمي كان يجب أن يفكد علد ما يوحد وعلد ما هو متف  علي ن وليس علد
تيارات الشعب في  إسهامويقسم. وال يريد الحديم عما يحرض. احتفال رسمي كان يجب أن يإهر 

والوسائل. احتفال  األهداباالستيطان في يهودا والسامرةن وحتد الخ ب المشروع علد  إيجازات
من ارض رسمي كان يجب أن يشير إلد أن من بيد الجي  اإلسرائيلي وقاد المعركة لتحرير أجزاء 

إسرائيلن كان اسح  رابين وحاييم بار ليب وموتي غور و خرين )الذين تبين أيهم "يساريون" فيما 
بعدن ليحفإيا ا(ن وأن من بلور وقاد االستيطان خ ل عقد من الزمنن وخاصة حسب االعتبارات 

 ن كان المعراخ المكروم جدا.األميية
 21ال احتياط جلعاد بيلدن الرجل الذي في عمر الط احتفال رسمي كان يجب أن يقدم للميصة الجير 

ن حرر كل 36ن كقائد للكتيبة األربعينحرر صفد وهو علد رأس فصيلة من البلماحن وفي عمر 
 إيجازات السامرة. رجل حكيم ومتوا ال لم يطلب في أي وقت التصفي  ل  ولم يحتج علد عدم تنطية 

معا.  –ة أكةر من كل المهيئين وال يوب في االحتفال ن لكي  ساهم في تحرير يهودا والسامر إع ميا
االيتصار ومهيدس الس م اسح  رابينن الذي قتل علد أيدي رجل  أركانأو داليا رابينن ابية رئيس 

يمين متطرب تم تحري  . أو اسح  هيرتسوغن رئيس المعار ة وابن رئيس جهاز االستخبارات 
الذي بدد في إهورم المتميز في التلفاز مخاوب الجمهور  حاييم هيرتسوغن األسب العسكرية والرئيس 

للقدس الموحدة. أو هي  اليعيزر كوهينن االبية البكر للجيرال  األولالحربن وكان الحاكم  وأةياءقبل 
 ن وقاد في اليوم الرابالن احت ل ه بة الجوالن.األولدافيد بن اليعيزر )دادو(ن الذي طلب من اليوم 

يجب أن يمجد و وح رفيا "خطة ألون" والميط  الداخلي ليإرية "الكتل احتفال رسمي كان 
قامةاالستيطايية"  أحياء يهودية في شرقي القدس إلد جايب سيطرة استيطايية علد طول يهر  واك

وال تزيل عمدا الفر   –كقبعاد ليإرية أميية يا جة ومتف  عليها من كل أجزاء الجمهور  – األردن
في المئة من المستوطيين في يهودا والسامرة والذين  80ستيطايية التي ت م الحاسم بين الكتل اال

أهميتهم باليسبة ل من متف  عليها ميا جميعا وبين المستوطيات المعزولةن التي حتد حسب رفساء 
 الب د". إسكانفي األمن بل في كويها تيفذ "وصايا  إسهامهااالستيطان ميزتها ليست في 

الخط  إزالةي ألن هدف  هو أن ييسب ويقسم ويذر الرماد في العيون عن طري  احتفال كهذا لن يجر 
وقيم وةيقة  األرضاألمن أوالن س مة الشعب تسب  س مة  –الفاصل بين المشترك ليا جميعا 

 وطيية إ مية مشبعة بالمسيحاييةن تهدد مستقبليا. أجيدةوبين ما يخدم  –االستق ل 
حيوية من الوطن ل مان مستقبليا  أجزاءإلد صهيون واستيطاييا في الرواية المدهشة عن عودتيا 

هي استمرار لرواية الوطيية اإلسرائيلية العإيمةن التي يستبدلها بوعي زعماء اليمين الذين يطرحون 
عربية. هذم رفيا يقب في  أغلبيةمستمرة و"ابرتهايد" أو  أهليةالرفيا المهووسة "دولة واحدة" مال حرب 
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كل احتمال التفا  مال أمن في المستقبل عن طري  المستوطيات  إحباطن محاولة مركزها ا 
 المعزولةن وهذم وصفة كارةية من ال روري وقفها.

لهذا فإيهم علد ح  من يقولون "يحن يتفاخر بدوريا في العودة إلد كل مياط  الب د وبمشروع 
ة الرخيصة والمخجلة التي تحول االستيطان الحيوي ألمييا". وفي يفس الوقت يحن يرفض المحاول

متعمدة للفر  بين "عدم وجود  إزالةإلد مكاسب سياسية وتيسبها لطرب واحد من خ ل  اإليجازات
 خيار" وبين وطيية إ ميةن أيقإت رفيا مسيحايية تيفيذها يهدد المشروع الصهيويي.

 هآرتس
 28/9/2017، الغد، عّمان

 
 عملية قاسية.. و"التحريض" ُيشجع! .58

 وب بيرييعق
والحراسة في دولة إسرائيل. تفاييهم  األمنالقتلد في العملية القاسية في هار أدار هم من قوات 

خ صهم ن جديران بتقديريا جميعيا. كل شعب إسرائيل حزين علد هذا والم يدلمهامهمن العادي  واك
 الفقدان القاسي ويحترم ذكراهم بقسد وحزن.
لم يكن  إذان ولكييا ملزمون بان يحق  ويسقل أماميي ليست صحيم أن كل معطيات التحقي  الميداي

هذا قصورا يتوجب علييا أن يتعلم دروس  ويستوعبها. ففتم محور أو موقال متقدمن ميصوب في 
مو وعا عاديان يدفال لقاءم علد  أصبماقصد بلدة تقال علد التماس بيييا وبين السلطة الفلسطييية 

 أفرادويقتل  يفاجئوأليما. والعجب كيب ييجم مخرب فرد في أن  مد  سيوات طويلة ةميا دمويا كبيرا
ي سقل ويفحه  أنعجيب. يجب  –شرطة وحراس معتادين علد الحياة اليومية في تلك اليقطة 

 السفال كيب فوجئوا ولماذا لم يردوا ويحيدوا المخرب؟
القليل من المخربين  قتأب األمنسرعة رد وجرأة رجال قوات  أنعلد  األخيرةلقد اعتديا في السيوات 

علد قياد الحياة عيد محاولتهم القتل. أعرب وافمن بان التحقي  الميدايي سيفحه هذا العجب 
مخرب  أو ماية لميال خلية  ألسفيافي خطوط التماس ليست  أوبعم . فتصاريم العمل في إسرائيل 

لسطييي علد تفةر علد . وحقيقة أن إسرائيل تساعد االقتصاد الفإرهابيةفرد من تيفيذ عمليات 
 أي افي المستقبل  وألسفيللعمليات ممن قاموا في الما ي  األفرادميإمات المخربين أو الميفذين 
 بمواصلة المساعي ل ربيا وقتليا.

التحريض  أن. ال شك اإلرهابالسلطة الفلسطييية ليست ياجعةن علد اقل تقديرن في حربها  د 
لكيها مصلحة إسرائيلية في ميال البطالة واليقس في المياط  الذين يبنون الشر ليا و  أولئكيشجال 
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العقوبات والردود الشديدة فلن  أما. اإلرهابيةوالعمل علد تخفيض مستو  الدافعية لتيفيذ العمليات 
 مما تساعد. أكةرتكون ياجعة بل ربما ست ر 

الجدير  بالتفاييجبهم المخابراتن الجي ن الشرطةن قوات حرس الحدود والحراس المدييون يقومون بوا
 بكامل التقديرن ولكن االستخبارات ليست أمرا مطلقان ودوما ستكون هياك ةقوب.

سيةقل علد إسرائيل ويحملها مسفولية الحكم لم يين الفلسطيييين الذين لن يقبلوا  األرا ي م  إن
يية ليست مستقرة . صحيم أن القيادة الفلسطياإلرهابوسيردون بالقتال وسيصعدون عمليات  أبداهذا 

تكب عن  أنوسيصعب عليها قبول حلول سياسيةن ولكن محإور علد دولة إسرائيل وعلد حكومتها 
محاوالتها الوصول إلد حل وسط سياسي مال السلطة الفلسطييية. فدوما سيبقد متطرفون لن يقبلوا 

 يتقله عددهم بالتدريج. أنح  سياسيا ولكن معقول 
 ة كهذم محإور أن تهز محبي االستقرار والس م علد جايبي المتراس.عملية قاسية ويتائج مقساوي
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