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 إسرائيل"جزء من  إن "المستوطناتالواليات المتحدة توبخ سفيرها لقوله 

قدم كل ما يلزم تالسنوار: حماس س
سمح ألحد من نإلتمام المصالحة ولن 
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 سمح ألحد من أي جهة بعرقلتهانمام المصالحة ولن قدم كل ما يلزم إلتتالسنوار: حماس س .1

قززال رئززيس  رحززة   مززاس  غزز، قطززاا غززز : ي يززر السززنوار:  ن  قززرار الم ززال ة : طزز ل النبيزز  - غزز 
 استراتيج، ال رجعة عن : وسنوا ل تقديم التنازالت من أجل  نجازه . 
بمدينززة غززز : جمعزز  مزز  نلزز  وأحززد السززنوار لزز ل لقززاح عقدتزز   رحززة   مززاس  غزز، غنززد   الحومززودور  

شززبابية: والززضر  مززره مراسززل  المرحززز الفالسززطين، لاعزز م  أن   مززاس قويززة ومتماسززحة: لززضل  هزز، 
قززززدمت تنززززازالت حبيززززر  غزززز، مومززززوا الم ززززال ة: وستوا ززززل ضلزززز : ويجزززز  أن نتعززززالر عززززن  سززززاباتنا 

مززل المقززاوم غزز، للززا السززنوار  دييزز  غزز، م ززاور عززد : تتعالزز  أبرزهززا غزز، مسززتجدات العو  ال زبيززة .
غالسطين وال يزا  غز، قطزاا غزز : والمعانزا  التز، يعيشزما: والم زال ة الفالسزطينية والشزبا  ودورهزم غز، 

 المجتم  الفالسطين،.
 

 المصالحة الفلسطينية
غزز، هززضا الم ززور: أحززد السززنوار أن  رحتزز  سززتقدم تنززازالت حبيززر  جززدال طنجززاح الم ززال ة الفالسززطينية: 

 ززاع  سززيحون أحبززر مززن قبالزز ق   تززر يت قزز  أ ززد الليززارين:  مززا  نمززاح مومزز ال  لززر أن حززل تنززازل 
االنقسززام وهززو أقززل شزز،ح أو الم ززال ة الوطنيززة وهززو اغغمززل:  تززر نتفززرط لترتيزز  مشززروعنا الززوطن، 

وقال:  شعار استحمال مشروا الت رير يالزم  قو  وو د  وطنية: ولن نسمح غ زد أن يمزس  الت ررر .
 تطويره . س ح المقاومة وال عمالية

وجدد مطالبت  لالحل الفالسطين، بأن يت ف بال حمة والقو :  عالينا أن نحون  حماح وأقويزاح ولزدينا مزن 
نمززاح االنقسززام: وال وقززت لززدينا غزز، تمززيي  هززضه الفر ززة :  الجززرأ  غزز، ت قيزز  أهززداغنا غزز، الم ززال ة وام

 أر أ د يريد  حم .  موم ال أن   ضا  دقت النوايا تنتم، المشاحل وقطاا غز  ليس سم ل عالر
وأحزززد السزززنوار  لزززر أن الع قزززة مززز  م زززر جميالزززة:  ودورهزززا بجديزززة عاليزززة عامزززل مزززن عوامزززل نجزززاح 

 الم ال ة : موم ال  لر أن م ر لم تعرض لمم شروطال وال ملططات طتمام الم ال ة.
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:  لزززر وبززي ن أن  رحتززز  ت زززاول اللزززروب ممززا و زززف  بزززز منط  توزيززز  المسزز وليات غززز، أسزززبا  االنقسزززام
 منط  العمل المشتر  طنماح االنقسام .

زززز   رحتزززز  طنمززززاح المشززززاحل عالززززر المسززززتو  الززززوطن، و ت ززززفير الل غززززات   وعب ززززر السززززنوار عززززن توج 
 الفالسطينية الفالسطينية: ل نتقال  لر الترحيز عالر لدمة  المشروا الوطن، الفالسطين، . 

( بزززز  عاقة مشزززوار الم زززال ة : ولفزززت وأحزززد أن  رحتززز  لزززن تسزززمح غر أ زززد أو أر طزززرف  لزززم يسزززم مم
السنوار  لر أن  رحت  تسعر لتطوير ع قتما م  جمي  الف ائل الفالسزطينيةق لالو زول  لزر   زياغة 
تمزززا  مزززن أجزززل ت قيززز   الزززم الشزززع   المشزززروا الزززوطن، . وجزززدد السزززنوار تأحيزززد  رحتززز  أنمزززا  راحمزززت قو 

 الفالسطين، بالت رير: وليس من أجل   حم غز  . 
قيززت  عزز ن   مززاس   ززل الالجنززة اطداريززة: قززال السززنوار:  حنززا معنيززين أن يززضه  أبززو مززازن و ززول تو 

 الرئيس الفالسطين،(: للطاب  غ، اغمم المت د  وهو قور رغم الت غنا مع : واغغمل أن يلزرب قويزا 
 ال معيفال أمام العالم ممما التالفنا مع  . 

 
 حياة المواطن في قطاع غزة

مززة اطنسززانية التزز، يعيشززما قطززاا غززز : مشززحالة مممززة ولطيززر  ال تقززل أهميززة عززن وقززال:   ن عمزز  اغز 
 لطور  المشروا السياس،: وا تياجات شعبنا تقالقنا وت ر  مماجعنا .

وأحد أن الشع  الضر ا تمن  الم الت رير والعود   ز  عالزر  مزاس العمزل عالزر  زل معاناتز : قزائ ل 
 لالو ول  لر  يا  حريمة .  طرقنا وسنطر  حل با  لالتلفيف عن المواطن

وأمززاف  أر وطنزز،  ززر نييززف ال يقبززل بززأن يبقززر الومزز  عالززر مززا هززو عاليزز : وعالينززا اللززروب مززن 
ألزززف حزززادر غززز، ال رحزززة لززز ل الفتزززر   17المزززأز : و مزززاس ليسزززت غززز، أزمزززة: وجالسزززت مززز  أحيزززر مزززن 

 السابقة: لالعمل عالر  ل معانا  شعبنا .
طفل غالسطين، وا د ال نعرف أن نجد ل  ت ويالة طبيزة  وشدد عالر أن  حم  ماس أتف  من أن يموت

 لع ج  غ، يل ال  ار عالر قطاا غز . وغ  قول .
 

 القضية الفلسطينية والعمل المقاوم
وغيمزا يتعالز  غز، اغومزاا التز، تعيشزما القمزية الفالسزطينية قزال السزنوار:  تعزيف القمزية الفالسزطينية 

 و ال م  الوم  الدول، واطقاليم، الضر تعيش  الدول غ، مأز   قيق، لعال  اغحبر الضر تمر غي  ل
 العربية : مشيرال  لر أن  ل الدولتين بدأ يضو  وغ  من هو مقتن  ب .
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وأومح  لر أن ع قات  رحة  ماس م  الف ائل الوطنية انتقالت نق ت نوعيزة وحبيزر  جزدال:  ون زن 
 : مبينزال  لزر أن حتائز  القسزام تعقزد اليوم عالزر مسزتو  عزال مزن التعزاون السياسز، واغمنز، والعسزحرر

 دورات تل  ية لف ائل المقاومة: وهنا   مداد لما باغسال ة االستراتيجية .
وغز، مومزوا المعرحزة مزز  اال زت ل ال زميون، وغززتح جبمزة  زر : قززال:  ال نسزعر لال زر  ونريززد أن 

ضا جزززرت غسزززتحون  زززر  مف زززالية غززز، تزززاريو ال زززراا العربززز، ال زززميون،:  وحتائززز  القسزززام نبعزززدها: وام
والف ائل الفالسطينية ستحسر شوحة العدو ال زميون،: ومزن سزيألض قزرار ال زر  مزن العزدو لزن يألزضه 

وأماف  نريد أن نزدغ  ال زر  لالزوراح وغز  ر يزة اسزتراتيجية: ال أن نزراحم القزو  ويسزتنفضها  مر  ألر  .
 اال ت لق غمضا ما يسعر ل : ومن م ال ت  ضل  .

سحرية ممتاز  جدال وه، لزيس مقارنزة بتجميززات اال زت ل غننزا  رحزة ت زرر وطنز، وتاب :  لدينا قو  ع
تلتالزززف عزززن دولزززة اال زززت ل : مومززز ال أن لزززد  حتائززز  القسزززام القزززدر  عالزززر أن تمزززر   تزززل أبيززز   

 دقيقة. 51يومال أن تمرب  غ،  51بال واريو بما مربت  غ، 
 

 تبادل األسرى
 ن    مززاس تواغقززت مزز  م ززر  : المرحززز الفالسززطين، لاعزز م وقززال السززنوار ردلا عالززر سزز ال لمراسززل 

عالززر مقتززرح لمالززف الجنززود اغسززر : و مالزز  مسزز ول مالززف التفززاوض لدولززة اال ززت ل: دون أن يحشززف 
:  عندما استقال مس ول مالف التفاوض غ، الحيان اطسرائيال، لي ور لوتان: وأماف تفا يل المقترح .

مة اال ت لق  يث  اول تقديم مقترح تواغقزت عاليز   مزاس حان عالر ع قة تناقض ول ف م   حو 
 وم ر : السب  الضر أد  الستقالة  لوتان  غ، ضل  الوقت. 

وسأل مراسل  المرحز الفالسطين، لاع م : السنوار عن جديد  فقة وغاح اغ رار ومالزف المفاومزات 
ر حززززل أسززززير عربزززز، غيزززز : ليجيزززز  قززززائ ل:  مالتزمززززون غزززز،  رحززززة  مززززاس ببززززضل ق ززززار  جمززززدنا بت ريزززز

 وغالسطين، غ، سجون اال ت ل ال ميون،: ولن نألو جمدال غ، ضل   ال وسنبضل ق غن هضه قميتنا .
 .وجدد السنوار ل ل  ديي  اليوم تأحيده أن  ت رير اغسر  غ، سجون اال ت ل هو عمد غ، أعناقنا 

 28/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 دين عملية الشهيد نمر الجمل بالقدسي : عباسالرئاسة الفلسطينية .2
م مود عبزاس: الاليالزة: العماليزة الفدائيزة التز، نفزضها الشزميد نمزر  السالطة الفالسطينية دان رئيس :رام هللا

شزمال غزر  مدينزة القزدس الم تالزة: وأدت  لززر  :  هزار أدارعمر الجمزل قبزل عزد  أيزام عالزر مزدلل مسززت
وأحززد النززاط  الرسززم، باسززم الرئاسززة نبيززل أبززو  لطيززر . جنززود  سززرائياليين وام ززابة رابزز  بجززراح 3مقتززل 
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ردينة غ، ت ريح طضاعة   وت غالسطين : أن موقف الرئيس الدائم هزو   دانزة حزل أعمزال العنزف بمزا 
دانة أية عماليات عنف أيال حان م درها . :غيما هضه العمالية  وام

ضل   م ال ة وطنية عاليا :  د  وغيما يتعال  بآلر تطورات مالف الم ال ة: قال أبو ردينة  ن عباس يع
وأشزار أبزو ردينزة  لزر أنز  بنزاحل  وقد أحد عالر ضل  ل ل اجتماعزات الالجنزة المرحزيزة والالجنزة التنفيضيزة.

عالر ضل : أ در عباس توجيمات  لال حومة والوغد المراغ  بالتوج   لر قطاا غز  والعمل عالر  نجاح 
 ويرغ  المعانا  عن أهالنا غ، قطاا غز .هضا العمل الحبير الضر يعيد ل مة اغرض والشع  

 29/9/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 الحمد هللا يبحث مع ميالدينوف "ضمانات" استالم حكومته قطاع غزة .3
اجتمززز  رئزززيس الزززوزراح الفالسزززطين، رامززز، ال مزززد هللا غززز، رام هللا مززز  المنسززز  اللزززاا ل مزززم :  د. .أ(

شزر  اغوسززط نيحزوالر مي دينزوف بعززد أيزام مزن زيززار  اغليزر  لزر قطززاا المت زد  لعماليزة السزز م غز، ال
وضحززر بيززان  ززادر عززن محتزز  ال مززد هللا أنزز  ب ززث مزز  مي دينززوف  غززز  ولقائزز  قيززاد   رحززة  مززاس.

 آلززر التطززورات السياسززية: ومسززتجدات مالززف الم ززال ة الوطنيززة الفالسززطينية . و سزز  البيززان  اسززتم  
 زززول لقائززز  قزززاد   رحزززة  مزززاس غززز، قطزززاا غزززز  وتقزززديم ال رحزززة مزززمانات ال مزززد هللا مزززن مي دينزززوف 

وعبزر ال مزد هللا عزن  ارتيا ز  وتفا لز   زول  طنجاح توج  ال حومة لقطاا غز  واست م ممزام عمالمزا .
نمزاح سزنوات  تمحين ال حومة من القيام بمس ولياتما غ، قطاا غز : ودعم  نجاز الم زال ة الوطنيزة وام

عالززر أن ضلزز   سززيعمل عالززر نجززد  أهالنززا غزز، قطززاا غززز  ال سززيما غزز، يززل اليززروف  االنقسززام : مشززددال 
 المعيشية ال عبة الت، يواجمونما . 

 29/9/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 طارق رشماوي: الحكومة الفلسطينية ستعمل على تذليل العقبات إلنجاح المصالحة .4
ينية طزار  رشزماور  ن ال حومزة سزتعمل قال الناط  باسزم ال حومزة الفالسزط :قيس أبو سمر  - رام هللا

االنقسززام: و انقززاض قطززاا غززز  مززن اليزز م الززضر غززر  غيزز    نمززاحعالززر  تززضليل  حاغززة العقبززات مززن أجززل 
رام  منغ،  ديث م  اغنامول:  :نتيجة ال  ار اطسرائيال، واالنقسام الفالسطين، . وأماف رشماور

ابة  رحة  ماس لمبزادر  الزرئيس م مزود عبزاس  ال حومة قررت بعد استج :28/9/2017 هللا: اللميس
وأومزززح أن ال حومزززة  قزززررت تسزززالم حاغزززة  : الزززضها  ل زززز  وتسزززالم حاغزززة الممزززام .اطداريزززةب زززل الالجنزززة 

 مس ولياتما دون انتقاا بما غيما المعابر واغمن:  تر تقدم لدمة لالمواطن غ، قطاا غز  . 
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المنزور عقزدها  ال حومزةجالسزة  أنزراح . وبزي ن  هنا  تفا ل لد  رئيس الوزراح: ومجالزس الزو  وأماف:
الي ياح القادم غ، قطاا غز : سيلرب عنما بيان  يتممن ر ية عمل لال حومة . وعن مالف المزويفين 

  هنا  لطة عمل جاهز : وحاغة القمايا العالقة ستضلل .  الضين عينتمم  ماس ب ز : قال رشماور:
 28/9/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 في غزةتسلم الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ل حكومي عضو 500وفد من : حياة""ال .5

وزيرال وعشرات ر سزاح اغجمزز  اغمنيزة والميئزات ال حوميزة:  20يستعد أحير من  :غت ،  ب اح -غز  
غزز  وعقزد أول اجتمزاا غز، غزز  ل حومزة التواغز   قطزاا غم ل عن مساعديمم ومزراغقيمم لالو زول  لزر

 500وحشفت م ادر غالسطينية مويو  بما لز ال يا   أن الوغد يتألف مزن  .2/6/2014ض تشحيالما غ، من
سيارات ستقل الوغد الملم غير المسبو  غز، زيزار  تسزتمدف تسزاليم  110وقالت الم ادر  ن  عمو.

 وتسالم الوزارات والميئات والم سسات ال حومية من  رحة  ماس.
تناقف مالفات االنقسام: الت، سيتم ب يما بين  رحت، غتح و ماس غ،  وعالمت  ال يا   أن ال حومة لن

: 2011 سزنةالقاهر  بعد أسزبوا مزن تسزالم القطزاا غز، اجتمزاا لحزل الف زائل الموقعزة اتفزا  الم زال ة 
لالب زززث غززز، تشزززحيل  حومزززة و زززد  وطنيزززة وتنفيزززض مالفزززات الم زززال ة اللمسزززة. وأمزززاغت الم زززادر أن 

 ت ال راس اغمنيين ممن الوغد بدلول القطاا بأسال تمم الرسمية.سالطات اال ت ل ستسمح لعشرا
 29/9/2017 ،الحياة، لندن

 
 من رام هللا قادما  وفد إعالمي حكومي يصل غزة  .6

مزن المزفة ال ربيزة و زل   حوميزال   ع ميزال  وغزدال : أن غز : من 28/9/2017وكالة قدس برس، نشرت 
غزز،  طززار االسززتعدادات لو ززول  حومززة الوغززا  :  لززر قطززاا غززز : وضلزز  28/9/2017 مسززاح اللمززيس

وقال هشام عدوان: مدير الع قات العامة واطعز م غز، هيئزة  الوطن،  لر القطاا يوم االينين المقبل.
 ع ميزا و زل  شل زال  11محزون مزن  رسزميال   ع ميزال  المعابر الفالسطينية ب ز  لز قدس برس :   ن وغزدال 

  انون  ايرز( .اليوم  لر قطاا غز  عبر معبر بيت 
 اليوم: دون أن ي دد ساعة و ول  لالقطاا. أمنيال  ن  من المقرر أن ي ل حضل  وغدال أوأماف 

 غز .  لرر   س مة معروف رئيس المحت  اطع م، ال حوم، غ، غز  بالوغد اطع م، القادم و 
در غالسطينية م ا : أنغز  غت ،  ب اح: نق ل عن مراسما غ، 29/9/2017 ،الحياة، لندن أماغتو 

  اغيال  14أمس يراغق  غز  مويو  بما أشارت لز ال يا    لر أن وزير اليقاغة  يما  بسيسو و ل 
يعمالون غ،  هيئة اطضاعة والتالفزيون  ووحالة وغا لت طية الزيار : ما أيار  فيية عدد من العامالين غ، 
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لالتنسي  م   ماس  ول :  ماغة  لر سبعة رجال أمن 750الميئة من القطاا البالغ عددهم 
 الترتيبات اغمنية لالوغد.

 
 في حرس الرئيس والمخابرات العامة يصل قطاع غزة "سما": وفد أمني رفيع يضم أفرادا   .7

وغدال أمنيال رغي  المستو  و زل قطزاا غزز  عبزر  أنغالسطينية لوحالة  سما    ع ميةضحرت م ادر : غز 
ل رئزيس الزوزراح د. رامز، ال مزد هللا ووغزد ال حومزة االينزين  يزرز(: اسزتعدادال السزتقبا  اجز بيزت  زانون 

شل زززيات أمنيزززة: بيزززنمم مزززباط غززز، جمزززاز  زززرس  10وقالزززت الم زززادر  ن الوغزززد محزززون مزززن  المقبزززل.
الززرئيس الفالسززطين، وجمززاز الملززابرات العامززة: ويرأسززمم العميززد  يززاد برحززات عززن  ززرس الززرئيس: والعميززد 

  حومة غ، قطاا غز .الوسيقوم الوغد بالتجميز الستقبال وغد  ت.غايز أبو المنود عن جماز الملابرا
 28/9/2017 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 تل أبيب عن االحتالل اإلسرائيلي في الضفة في يمريكاألسفير العريقات ينتقد تصريحات  .8

 اللمزززيس :وحزززاالت: انتقزززد حبيزززر المفاومزززين الفالسزززطينيين غززز، السزززالطة الفالسزززطينية  زززائ  عريقزززاتال
داغيد غريدمان  لتأييده  لالسياسة اطسرائيالية: بعد قول   ن    سرائيل : السفير اغمريح، لد  28/9/2017

وقزال عريقزات غز، بيزان  ن غريزدمان:  اسزت ل من زب   من المفة ال ربية. %2 سرائيل ال ت تل سو  
 سفيرال أمريحيال لالدغاا عن سياسات اال ت ل والمم اطسرائيالية .

 29/9/2017 ،ي، لندنالقدس العرب
 

 شعث: فريدمان جاهل في الجغرافيا وفي مواقف بالده .9
لالشز ون اللارجيزة: غز،  زديث  الفالسزطين، قال د. نبيل شعث: مستشار الرئيس عبد الر وف أرنا وط:

   سززرائيل ديفيزد غريززدمان التز، اعتبززر غيمزا أن    سززرائيل لزز اغيام :  ن ت ززري ات السزفير اغمريحزز، غز، 
 غقط من المفة ال ربية: ه، تعبير عن جمل غز، الج راغيزا وغز، سياسزة الواليزات المت زد . %2ت تل 

وقزال شززعث: غريزدمان سززفير مت يزز ان يززازال حزام ل  لززر الدولزة المنتززد  بمزا: وهززضا معزروف: ولحززن مززن 
لواليزات أن أغمم حيف أن سفيرال يحون جاه ل تمامال بالدبالوماسزية وجزاه ل تمامزال بمواقزف ا ال ع  عال،  

المت د  بشأن عمالية الس م وال راا الفالسطين، اطسرائيال،: والت، تقول منض عمد ري زان  ن اال زت ل 
ن االستيطان غيما غير قانون، ويج  أن يتوقف.  اطسرائيال، لالمفة ال ربية يج  أن ينتم،: وام

غقط من  %2هو ليس لز:  ال أغمم أن يحون جاه ل بالج راغيا: غن اال ت ل اطسرائيال، شعث وأماف
نما لز من مسا ة المفة ال ربية بما غيما القزدس الشزرقية وأيمزال قطزاا  %100مسا ة المفة ال ربية وام
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وقزال: أعتقزد أن سزفراح مزن هزضا النزوا هزم الزضين يالعبزون دورال غز، تزدمير  محانيزات الو زول  لزر  غز  .
 ل المفة ال ربية بالحامل وأن تجعزل مزن  ل وغ، ت عيد المواقف اليمينية اطسرائيالية الت، تريد ا ت

 المست يل الو ول  لر  فقة القرن الت، حان ت دث عنما الرئيس اغمريح، دونالد ترام  .
 29/9/2017 ،األيام، رام هللا

 
 وقح لإلرادة العالمية : تمسك نتنياهو باالستيطان تحد   عشراوي .11

اللمززززيس: أن  عزززز ن رئززززيس  حومززززة  أحززززد مسزززز ولون غالسززززطينيون أمززززس: برهززززوم جرايسزززز، -النا ززززر  
: هززو ت ززد وقززح  ل حهززااال ززت ل بنيززامين نتنيززاهو تمسززح  باالسززتيطان غزز، المززفة الم تالززة: ورغمزز  

مسززززب  غر جمززززود السززززتئناف العماليززززة التفاومززززية. وقالززززت عمززززو  الالجنززززة  وام بززززاطلززززاراد  العالميززززة: 
نتنيزاهو يعبززر عزن عقاليززة عنجميززة ال لطززا    ن التنفيضيزة لمنيمززة الت ريزر الفالسززطينية  نزان عشززراور

ن  ي حد تمس  نتنياهو باالستيطان وت زري    بأنز  لزن تحزون ام تتعامل سو  م  ل ة التمديد والوعيد. و 
هنززا  عماليززات  لزز ح لمسززتوطنات  مززاغية مززن ارض  سززرائيل : مززا هززو  ال   ززرار وقززح عالززر ت ززدر 

وموا زالة لسياسزات   2334: قزرار مجالزس اغمزن اطراد  العالمية وقرارات الشزرعية الدوليزة: بمزا غز، ضلز 
 القائمة عالر عزل  سرائيل دوليا مقابل التمس  باالستيطان االستعمارر.

 29/9/2017 ،الغد، عم ان
 

 على االستيطان دليل على تمسكها باالحتالل سنة 50 ـب "إسرائيل": احتفال الفلسطينية الحكومة .11
عالززر  مززا تسززمر ا تفززاالت  سززرائيل بمززرور لمسززين عامززال   يةالفالسززطين حومززة الاعتبززرت  :وغززا –رام هللا 

: بميابة اطقرار العالن، أمام العالم اجم  أن ال حومة اطسرائيالية والعقاليزة ال احمزة متمسزحة  االستيطان
بززاال ت ل والعززدوان عالززر الشززع  الفالسززطين، وأرمزز : ومسززتمر  غزز، تززدمير العماليززة السياسززية ورغززض 

وقزال المت زدث الرسزم، باسزم ال حومزة يوسزف الم مزود غز، بيزان  ز ف،  أسس الس م.  رساحجمود 
:  ن مشززارحة رئززيس ال حومززة اطسززرائيالية بنيززامين نتنيززاهو وأعمززاح مززن  حومتزز  28/9/2017 اللمززيس

التمس  باالسزتيطان واال زت ل التز، ادلزر   لرغ، ما تسمر ا تفاالت االستيطان وت ري ات  الداعية 
ليز  ال حومزة اطسزرائيالية غز،  يبت من جديد لالعالم اجم  المسزتو  الزضر و زالت بما غ، هضا السيا : ت

 معاداتما لجمود الس م وجمود درح ملاطر التوتر والعنف غ، المنطقة الضر سبب  اال ت ل.
 28/9/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 تي يمارسها االحتالل بالقدستدين العقوبات الجماعية واإلجراءات القمعية ال يةفلسطينالالخارجية  .12
دانت وزار  اللارجية غ، السالطة الفالسطينية العقوبات الجماعيزة واطجزراحات التعسزفية التز،  :وحاالتال

قريززة غالسززطينية شززمال غربزز، القززدس الم تالززة: لاليززوم اليالززث عالززر  16 تمارسززما سززالطات اال ززت ل مززد  
:  ن هزززضه العقوبززات التززز، تفرمززما سزززالطات لمززا غزز، بيزززان :وقالزززت وزار  اللارجيززة الفالسزززطينية التززوال،.

اال ت ل عالر القر  شمال غرب، القدس: تشمل جميز  منزا ، ال يزا : بمزا غز، ضلز   غز   أحيزر مزن 
غزز   م  حززم لالمنطقززة بأحمالمززا: وغ ززل ل  يززاح: وغززرض  يززر التجززول واسزز  النطززا :  50 مدرسززة: وام

وأحززززدت الززززوزار  أن  عزززززل بمززززا غززززيمم اغطفززززال.تتلالالزززز  اقت امززززات ومززززداهمات لياليززززة: ترهزززز  المززززدنيين ال
 العقوبات الجماعية ملالفة لالقانون الدول،.

 29/9/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 لدى األمم المتحدة يبعث برسائل متطابقة حول تكثيف االحتالل لالستيطان مندوب فلسطين .13
يززز ث رسزززائل  : زززد المنزززدو  الزززدائم لدولزززة غالسزززطين لزززد  اغمزززم المت :رام هللا: بعزززث ريزززاض من زززور

ورئززيس مجالززس اغمززن لمززضا الشززمر  :متطابقززة لحززل مززن اغمززين العززام ل مززم المت ززد  انطونيززو غززوتيريف
ورئيس الجمعيزة العامزة:  زول ت زريح مزا يسزمر بزاطدار  المدنيزة بأنمزا تعحزف عالزر تطزوير  :(أييوبيا 

قانونيزة غز، مسزعر منمزا  و زد  سزحنية غيزر 2,000 زو نلطة استيطانية ل ل اغسابي  المقبالزة تمزم 
ا تزال تتلض مجموعة مزن م   سرائيل وأشار من ور  لر أن  الدولتين. لالقماح وبشحل عالن، عالر  ل  

 جراحات العقا  الجماع، مد السحان المدنيين الفالسطينيين الضين يقبعون ت ت اال ت ل منض ن ف 
 التشريد القسرر لالمئات.  لرقرن: حمدم المنازل والت، ت در 

 29/9/2017 ،قدس العربي، لندنال
 

 بعد انتهاء محكوميته قرار باإلفراج عن النائب األسير محمد الطل .14
قزززررت م حمزززة  زززميونية اطغزززراب عزززن النائززز  عزززن  رحزززة  مزززاس م مزززد الطزززل بعزززد انتمزززاح  :اللاليزززل

وقزززال مراسزززالنا:  ن م حمزززة عزززوغر ال زززميونية قزززرر اطغزززراب عزززن النائززز  الطزززل: مزززن بالزززد   م حوميتززز .
 اهرية جنو  اللاليل: بعد قماح مد  م حوميت  الت، تنتم، بعد أسبوعين.الي

 28/9/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الحساينة يعلن االنتهاء من إعادة إعمار أعلى برج في قطاع غزةالوزير  .15
 مزار عأعالزن وزيزر اغشز ال العامزة واطسزحان مفيزد م مزد ال سزاينة عزن انتمزاح وزارتز  مزن  عزاد   :غز 

مززززن أعالززززر اغبززززراب السززززحنية غزززز، غززززز : الززززضر تعززززرض لالتززززدمير الحالزززز، لزززز ل العززززدوان  4بززززرب اليززززاغر 
وأومزح: غز، بيزان  اطسرائيال، اغلير عالر القطاا: مشيرا  لر قر  تساليم الشق  السزحنية غ ز ابما.

يزة الليريزة برب الياغر بتمويزل حزريم مزن جمعيزة قطر   عمار عاد   : أن  تم  28/9/2017 لالوزار  اللميس
 و د  سحنية. 43طاب  سحن، يشتمل عالر  11دوالر أمريح، وهو عبار  عن  2.25بمبالغ 

 28/9/2017 ،فلسطين أون الين
 

 البردويل: المبدأ األساسي هو الشراكة وال حديث عن هزيمة فتح أو حماس .16
ة الوغزا  تشزمد السزا ة الفالسزطينية تطزورات مت  قزة غز، يزل تسزالم  حومز: م مد عمران  وار -غز  

 دار  قطاا غز  حجزح من اتفا  الم زال ة بزين  رحتز، الت ريزر الزوطن، الفالسزطين،  غزتح( والمقاومزة 
اطسزز مية   مزززاس(:  مزززاغة  لزززر تزززأييرات ضلززز  عالزززر  رحزززة  مزززاس التززز، سزززتزيح عزززن حاهالمزززا أعبزززاح 

ور ال زديث عززن ال حزم: بمزا يعنز، ترتيز  أومززاعما التنييميزة وع قاتمزا الوطنيزة واللارجيززة: بينمزا يزد
 تمدئة شامالة و فقة تبادل م  اال ت ل.

لالوقوف   اورت الجزير  نت القيادر البارز غ،  رحة  ماس وعمو محتبما السياس،   ح البردويل
 ال وار: أبرز ما جاح غ،السا ة الفالسطينية. وغيما يال،  هاتشمدالت، مت  قة ال تطوراتال عالر
 
 زة؟ وكيف سيتعامل موظفوكم معها؟هل تشعرون بجدية الحكومة بتسلم غ 
طالمززا أن ال حومززة تقززول  نمززا قادمززة  لززر غززز  ومعمززا مئززات المززويفين: غوامززح أنمززا جديززة: ون ززن  -

 نستقبل هضه الجدية بجدية أحبر ومرونة حامالة ل ل تساليمما.
والتعمززززيم عالززززر المززززويفين حززززان وامزززز ا: عالززززيحم اسززززتقبال هززززضا الوغززززد بحززززل  فززززاو  وا تززززرام عالززززر حززززل 

ط عمم عالر المالفات بحل الوزارات: ولو سمعتم ا لمستويات: وتأمين الشل يات ودلولمم وتسالممم وام
 .أر ت ري ات استفزازية غ  تردوا: غن ن ال نريد تلري  االتفا  من ل ل بعض االستفزازات

 
 ما مفهومكم لتسليم حماس إدارة غزة لحكومة الوفاق؟

ث عزززن هزيمزززة غزززتح أو  مزززاس: ولزززن نبزززدأ  زززوارات جديزززد : المبزززدأ اغساسززز، هزززو الشزززراحة: وال  زززدي -
غمالفززات الم ززال ة اللمسززة تمززت مناقشززتما: واتفقنززا عالززر آليززات تنفيززضها باتفززا  القززاهر  غزز، مايو/أيززار 

: غاغمن مي  يبقر عالر  ال  لمد  عام: يتم ل ل  دمج ي ية آالف عن ر أمن، تاب  لالسالطة 2011
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يزم بعزد العزام تعزاد دراسزة المنيومزة اغمنيزة غز، المزفة وغزز  وهيحالتمزا م  القائمين عالر اغمر  اليزا: 
 من ل ل لجنة لا ة.

 
 كيف ستتم عملية تسلم الحكومة للوزارات والهيئات الرسمية؟ 
ي ل وغد ال حومة يوم االينين  لر غز : يم تعقد اجتماعما اغسبوع، غ، اليوم التال، بمقر مجالس  -

لززرئيس م مززود عبززاس: ب مززور وغززد م ززرر ومراقبززة مززن مبعززوث اغمززم الززوزراح الم قززت وهززو منزززل ا
المت زززد   لزززر الشزززر  اغوسزززط: ومزززن لزززديمم الوقزززت والتلطزززيط مزززن الزززوزراح سزززيت رحون  لزززر وزاراتمزززم 
ويتوا الون م  مويفيمم بتر ا  حبير: وهضا سيحون بميابة اطع ن عن تسالم  حومة ال مد هللا  دار  

 شمد:  ال  ضا طال  منما المشارحة بشحل بروتوحول، غم، لن تمان .ولن تحون  ماس غ، الم غز .
 
 هل سيقفز ملف موظفي غزة بوجه الحكومة؟ 
رغم أن موموا المويفين  ساس وممم: وأر  حومزة تفحزر بطريقزة منطقيزة يجز  أن تقزر ب قزو   -

منززض  المززويفين: ولحززن سززيحون هنززا   ززبر و حمززة غزز، التعامززل: ولززن نجعززل مززن هززضه القمززية  ززراعا
الال يزززة اغولزززر: وسزززن الما بزززالمنط  عالزززر طاولزززة ال زززوار الفالسزززطين، غززز، القزززاهر  وب مزززور المزززامن 

و س  تقييمنا: غالن تحون هنزا  ت ييزرات لحبزار المزويفين: وغممنزا أن لزد  الزوزراح ورئزيس  الم رر.
 ال حومة ر ية بعدم القيام بضل .

 
 ما هي خطوات المصالحة التالية الستالم الحكومة؟ 
بعد اجتماا ال حومة اغول غ، غز : ستتم دعو   ماس وغتح  لر  وارات غ، القاهر  بشحل منفرد:  -

يم دعو  الف ائل الفالسطينية  لر  وارات أشمل: ولن يحون هنزا  تباعزد زمنز، حبيزر بينممزا: لمناقشزة 
: ومزن مزمنما تشحيل  حومة و د  وطنية بالتواغ : واالتفا  عالر برنامجما وممماتما الت، ستقوم بما

 الت مير ل نتلابات التشريعية والرئاسية.
 
 ماذا عن عالقتكم مع تيار محمد دحالن بعد استالم الحكومة لغزة؟ 
ال نتعامل مز  تيزار د ز ن عالزر أنز  يميزل غزتح: والتعامزل معز  غز،  طزار تفاهمزات ت زفية السزا ة  -

يززة ولجنززة التحاغززل: وهزز، أنشززطة مززن التززوتر واغ قززاد: والعمززل معزز  ين  ززر غزز، الم ززال ة المجتمع
 ستستمر م  وجود ال حومة.
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 حماس بعد انسحابها من الحكومة؟ استراتيجيةما هي  
ضا حززان قززدر  مززاس المشززارحة سززتبال، بزز ح  سززنا مززن  - ن ززن ب ززدد تشززحيل  حومززة و ززد  وطنيززة: وام

ة: وهز، ستسزترد موقعما: حما أود التضحير بأن ال رحة دغعت أيمانا باهيزة بسزب  وجودهزا غز، ال حومز
محانتمززا الجماهيريززة بعيززدا عززن ال ززوا غزز، السززالطة: وسززتتفرط لالشززأن الززوطن، العززام والمقاومززة: وهزز، 

 قمايا تست   االهتمام.
 

 كيف أثر مضي حماس في المصالحة بالرعاية المصرية على تطوير عالقتها بالقاهرة؟
نت تشزمد تزوترا واتمامزات:  يزث الع قة م  م ر سبقت الم ال ة: بمدف ترتي  الع قة الت، حا -

أجرينززا ات ززاالت وزيززارات سززابقة شززحالت نززوا  لتعززاون ولززو حززان م ززدودا آنززضا : لحززن بعززد زيززار  رئززيس 
ال رحة ب ز  ي ير السنوار أ بح لد  الم ريين  درا  بأن  ماس جاد  غ، اعتبار أمن م ر جزحا 

 مم الوطنية الحبير .لالفالسطينيين وم ال  استراتيج،من أمن غالسطين: وأن م ر عم  
 
 هل أصبحت مصر أولوية بالنسبة لحركة حماس؟ 
بالتأحيد م ر لما أولوية: ون زن ال نسزت ن، عنمزا: غحزل الزدول التز، تعامالنزا معمزا لمزا أهميزة وميزز   -

يززران وترحيزززا واطمززارات وغيرهززا: لحزززن م ززر لمزززا  لا ززة ال تسززتطي  الدولزززة اغلززر  توغيرهززا: قطزززر وام
 لمستو  الج راغ، والتاريل، وغيرهما.ميزات لا ة عالر ا

 
 هل تطمحون إلى افتتاح مكتب لحماس في القاهرة؟ 
من     ماس ح رحة ت رر وطن، غالسطين، أن يحون لما تمييل ومحت  بحل دولة: ت  ل عبره  -

عالر امتيازات رسزمية وشزعبية لزدعم القمزية: لزضل  ن زن نطمزح  لزر اغتتزاح هزضا المحتز   تزر نشزار  
بالمشزروا الزوطن، وت قيز  اغهزداف الوطنيزة: وال رحزة تسزعر لبنزاح ع قزات متميزز  مز   غ، النمزوض

 م ر.
 
 ماذا عن قطر وتركيا وبقية الدول إذ واضٌح عدم رضى بعضها عن عالقاتكم بمصر؟ 
ر يتنززا أنزز   ضا اسززتطعنا أن نمززارس نوعززا مززن التقريزز  والم ززال ة بززين الززدول العربيززة المتلا ززمة  -

ضا لم يسمح لنا غ  أقل من  قامة ع قزات هادئزة مز  حزل اغطزراف دون  سزابنا عالزر  غسنقوم بضل : وام
وال أعتقد أن ع قتنا م  م ر سزت ير بع قاتنزا مز  ترحيزا وقطزر: غزن ن ال نسزت ن،  طرف مد آلر.

 عن ترحيا وقطر وم ر وأر دولة ألر .
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 هل ُطرح ملف تبادل األسرى مع وفد حماس بالقاهرة؟
القزززول بأنززز  طزززرح بالشزززحل العمالززز،: لحزززن م زززر باعتبارهزززا رعزززت  زززفقة وغزززاح اغ زززرار: ال نسززتطي   -

 تطمح  لر أن يحون لما دور: ون ن ال مان  لدينا من أن تتولر ضل  باعتبارها دولة مرحزية.
 
 ماذا عن قرارات الحرب والسلم مع االحتالل بعد خضوع غزة لحكم السلطة الفلسطينية؟ 
لسالطة وهو منيمزة الت ريزر: غعنزدما يزتم ومز  برنزامج مشزتر  لمزا سزتحون هنا  ما هو أحبر من ا -

مرجعية لالقرارات السياسية الحبر : غ ماس تطمح  لر  عاد  بناح الم سسة الفالسطينية ليشار  الجمي  
 غ، حاغة القرارات  ربا حانت أو سالما.

 
سرائ   يل؟ما موقف حماس مما يوصف بصفقة سياسية كبيرة بين الفلسطينيين وا 
لززيس لززدينا معالومززات  زز ي ة  زززول هززضه ال ززفقة: وهزز، سزززيناريوهات مززن ليززال بعززض الم الالزززين  -

والسياسززززيين أحيززززر منمززززا أمززززر واقزززز : غززززن ن نت ززززدث بززززالواق  ال بززززالم امر : وال أ ززززد يسززززتطي  اعتبززززار 
 الفالسطينيين والمقاومة ورقة غ، مم  الريح لح، يلطط لما وتستدرب  لر ميل هضه ال الول.

ضا تززم أمززا الت مدئززة غمزز، جزززح مززن لعبززة ال ززراا مزز  أر عززدو: لحنمززا لززم تنززاقف معنززا مززن أر طززرف: وام
 ال ديث غحل ش،ح ل  يمن سياس،.

 
 كيف أثر انتقال قيادة حماس للداخل على تواصلكم مع الخارج؟ 
 ضا أردت أن تت زززدث عزززن المززز وط اطقاليميزززة الميدانيزززة: سزززواح حنزززت بالزززدالل أو اللزززارب سزززتحون  -

بسالسالة من الشروط والمزوابط التز، تفرمزما عاليز  ع قزات الزدول: وبالتزال، اغمزر ممزبوط م حوما 
غزز، النمايززة: هنززا  سززقف لالت ززر  سززواح هنززا أو هنززا : غززاضا حززان مسززمو ا لزز  الت ززر  لارجززا: غنززوا  
يزران  رئيس المحت  السياس، غ، اللارب ويفوممم بالت ر : وحانت هنا  ت رحات حبير  ن زو ترحيزا وام

 عربية: ولدينا أمل بأن يحون لرئيس المحت  السياس، ت رحات غ، اللارب.ودول 
 29/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "الديمقراطية": سالح المقاومة مقدس والدفاع عن غزة مسؤوليتها .17

قززال عمززو المحتزز  السياسزز، لززز  الجبمززة الديمقراطيززة : زيززاد جرغززون:  ن سزز ح المقاومززة مقززدس : غززز 
ال ززت ل وقطعززان المسززتوطنين مززن أجززل  قامززة الدولززة الفالسززطينية المسززتقالة وعا ززمتما وهززو لمقاومززة ا

 القدس: وممان عود  ال جئين  لر ديارهم.
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وشدد جرغون غ، ت ريح   ف، يوم اللميس: عالر أن  الدغاا عن قطاا غز  من مس ولية غ ائل 
 المقاومة: وليس من مس ولية اغجمز  اغمنية الفالسطينية .

ن  نماح االنقسام واستعاد  الو د  وعود  ال حومة لمزاولة مماممزا: سيمز  السزالطة الفالسزطينية: وقال  
ف ائل أمام معادلة ت محن السالطة مزن أداح دورهزا غز،  فزي اغمزن: وتمحزين الوجمي  اغضرا العسحرية ل

مزة وال حومزة( ودعزا طقامزة تالز  المعادلزة  تمحزين المقاو غزز : المقاومة من أداح دورها غز، الزدغاا عزن 
 .غز عالر أسس وام ة: ب يث ال تتدلل اغجمز  اغمنية غ، الشأن الدغاع، عن 

ونبزز   لززر أن ضلزز   يتطالزز  العمززل عالززر تشززحيل غرغززة عماليززات مشززترحة لف ززائل المقاومززة الفالسززطينية: 
تحززون معنيززة ب ززياغة لطززة دغاعيززة شززامالة عززن القطززاا: وتفززوت عالززر اال ززت ل الفززرا لزززرا الفتنززة 

 دعاح بمساوا  المقاومة باطرها  .واال
 28/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 باتجاه واحد فتح تشيد بالجهود المصرية وتعتبر الوحدة ممرا   .18

أشاد المت دث باسم  رحة غتح وعمو مجالسما اليورر أسام  القواسم، بالجمود الم رية غ، : رام هللا
 مالف الم ال ة والو د  الوطنية.

اسززم، غزز، ت ززريح  زز ف،: اليززوم اللمززيس:  ن دور م ززر أساسزز، ومف ززال، وهززام: و غززتح  وقزال القو 
 عالر يقة تامة بأن الشقيقة الحبر  ستحمل جمودها لتضليل حاغة العقبات الت، ي  تمل أن تواجمنا.

وأمززاف:  ننززا غزز،  رحززة غززتح سززنبضل حززل جمززد ممحززن لتجززاوز أيززة عقبززة م  تمالززة: واغمززر ب اجززة  لززر 
راد : ون حزد أن ممزر الو زد  الوطنيزة هزو اجبزارر باتجزاه وا زد ال عزود  لالزوراح مطالقزا:  حمة و بر وام 

 باعتبار الو د  والم ال ة م ال ة وطنية عاليا: ال يستقيم لنا  ال دون  نجازها.
وأحد القواسم، أن  يج  ترسيو يقاغة الو د  والم ال ة بين أبناح الشزع  الوا زد: وأن تبقزر البو زالة 

 لم تل ال ا   غرمنا ومقدساتنا.م شرع  ن و ا
 28/9/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 حماس: انتفاضة األقصى أثبتت أن العدو ال يفهم إال لغة القوة .19

لالشززع  الفالسززطين، و قززا مشززروعا غزز، وجزز   اسززتراتيجياأحززدت  رحززة  مززاس أن المقاومززة تشززحل ليززارال 
 اال ت ل وستستمر  تر ت قي  أهداغ  حامالةل.

لززت ال رحززة غززز، بيززان  زز ف، غززز، الززضحر  السزززابعة عشززر  النتفامززة اغق زززر: يززوم اللمزززيس:  ن وقا
اغسززبا  التزز، أدت  لززر انززدالا انتفامززة اغق ززر مازالززت قائمززة ومززازال العززدو يعربززد ويتجبززر: مشززير ل 
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ن  لزر أن شزعبنا وغ ز، المقدمزة أهالنزا غز، القززدس ال زالزوا متزويبين يزداغعون عزن المسزجد اغق زر مززدرحي
 ل جم الملاطر الت، ت د  ب .

ونوهت  لزر أن انتفامزة اغق زر أيبتزت غشزل مسزار التسزوية وأن العزدو ال يفمزم  ال ل زة القزو : اغمزر 
 الضر ي حد   ة التوج  الجاد لبناح مشروا وطن، جام .

نمزززاح االنقسزززام غززز، طريززز  ت قيززز  الو زززد  الوطنيزززة  واعتبزززرت ال رحزززة أن مسزززار الم زززال ة الوطنيزززة وام
حامالة هو الزرد الطبيعز، والمزرورر لمواجمزة تمويزد القزدس واطمعزان غز، االعتزداحات المسزتمر  عالزر ال

 اغق ر.
 28/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ناسفة بادعاء زرع عبوة الخليل " واعتقال فلسطينيين قربمستوطنة "بيت إيلإطالق نار صوب  .21

سزاعات متزألر  مزن ليزل اللمزيس: الر زاا أطال  مسال ون غالسزطينيون: ب: هاشم  مدان: م مد وتد
ن و منازل المستوطنين غ، مستوطنة  بيت  يل  المقامة عالر أراض المواطنين الفالسطينيين غ، مدينة 

واستمر  ط   النار عزد  دقزائ  مسزتمر : غز،  زين لزم يحزن هنزا   طز   نزار مزن  البير  وقرية بيتين.
نابزززل اطنززار  غززز، المحزززان: وشززرعت بعماليزززات ب زززث جززيف اال زززت ل: وال قززا أطالقزززت قزززوات اال ززت ل ق

 وتفتيف عن م در  ط   النار.
وانتشززرت قززوات اال ززت ل دالززل المسززتوطنة: وقززدمت  لززر المحززان سززيارات  سززعاف وشززرطة اال ززت ل: 

 غ،  ين انتشرت سيارات لجيف اال ت ل عالر الشارا الرئيس، البير  نابالس.
الشزبان الفالسزطينيين: الاليالزة الفائتزة: وضلز  بادعزاح زرا عبزو   اعتقالت قوات اال ت ل مجموعزة مزنحما 

 .قر  اللاليل ناسفة عالر شارا قر  مستوطنة  م دال عوز  غ، الحتالة االستيطانية  غوف عتيسون 
وجززاح أن قززو  ا ت ليززة اعتقالززت مجموعززة مززن الشززبان بادعززاح زرا عبززو  ناسززفة: وقامززت بت ززويالمم  لززر 

 ولم تعرف بعد هوية المعتقالين أو الوجمة الت، نقالوا  ليما.   معمم.أجمز  اغمن لتتولر الت قي
 29/9/2017، 48عرب 

 
 عاما   21الحكم على منفذ هجوم طعن في رعنانا بالسجن  .21

عامزززا  21 حمزززت الم حمزززة المرحزيزززة غززز، القزززدس اللمزززيس عالزززر أ زززد سزززحان القزززدس الشزززرقية بالسزززجن 
وأ ي  غز، المجزوم الزضر نفزضه لالزد بسزط،  عنانا.غ، مدينة ر  2015الرتحاب  هجوم طعن غ، أحتوبر 

 أربعة أشلاا: أ دهم بجروح لطير .
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غززز، ” القزززدس“بينمزززا وقفزززوا غززز، م طزززة لال زززاغ ت غززز، شزززارا  المسزززتوطنينعامزززا(  30وهزززاجم بسزززط،  
المدينززة. وتعززرض لالمززر  وأجبززر عالززر االستسزز م مززن قبززل أ ززد المززار : مززا أد   لززر   ززابت  بجززروح 

 غ، وقت ال  .لطير  تعاغر منما 
 دوالر( لالم ايا. 41,000شيحل   145,000وغ رض عالر بسط، أيما دغ  تعويمات بقيمة 

 28/9/2017تايمز أوف إسرائيل، 
 

 من "القائمة السوداء" الخاصة باالستيطان جدا   قلقة "إسرائيل"ريفلين:  .22

ده قالقة جدا من قال الرئيس اطسرائيال، ر وبين ريفالين:  ن ب : عبد الر وف أرنا وط -القدس 
 القائمة السوداح  الت، يعحف مجالس  قو  اطنسان التاب  ل مم المت د  عالر  عدادها لالشرحات 

 العامالة غ، المستوطنات اطسرائيالية غ، اغرام، الفالسطينية الم تالة.
  ننا وقال ريفالين غ، ات ال عبر الماتف م  قاد  المنيمات اليمودية غ، الواليات المت د  اغمريحية: 

نشعر بقال  بالغ من القائمة السوداح الت، يتم الترويج لما من قبل مجالس  قو  اطنسان التاب  ل مم 
 المت د  .

وأماف: ب س  نا ت ري   الضر أرسل محتب  نسلة من  لوحالة اغنامول:  ن القائمة السوداح 
  يمحن أن تال   مررا بالشرحات اغمريحية واطسرائيالية .

اطسرائيال، زعماح الجالية اليمودية اغمريحية عالر اتلاض  جمي  اللطوات ال زمة و ث الرئيس 
 لمحاغ ة هضا اغمر .

 28/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 

 الفلسطينية إلكين يدعو لسحب تصاريح التنقل من قيادة السلطة .23

 ة بتقديم بوادر  سن دعا الوزير زئيف الحين الر  ل اح غورر لجمي  القرارات اللا:  س ا  لطي 
قبول الشرطة الدولية  أعقا نية لالسالطة الفالسطينية والت، اتلضت ل ل العامين الماميين. وضل  غ، 

 عموية السالطة غيما. اطنتربول
س   جمي  ت اريح التنقل اللا ة الت، تتمت  بما قياد  السالطة   لرحما دعا الوزير الحين 

تقوم بالت ريض مدنا هنا وغ، العالم وغ، نفس الوقت  أنلير  الفالسطينية. م حدا ان  ال يمحن ل 
 تستفيد من بوادر  سن نية من دولة  سرائيل.
 27/9/2017إسرائيل،  –هيئة البث اإلسرائيلي مكان   
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 وقرية أبو غوش وطيدة "إسرائيل"ريفلين: العالقة بين  .24

ال ر  من   لرئيل وقرية أبو غوف قال رئيس الدولة ر وغين ريفالين  ن الع قة بين  سرا: وسام جبر
رئيس الدولة وردت ل ل زيار  تعزية  أقوال أناورشاليم القدس قائمة عالر  الف ال يا . ويفيد مراسالنا 

المر وم يوسف عيمان غ، القرية والضر قتل ل ل االعتداح اطرهاب،  اغمن،قام بما لعائالة ال ارس 
ألم العائالة هو الم الدولة بأسرها: مميفا  أن  لروأشار  المجاور . أدارالضر وق  عند مدلل بالد  هار 

 عالر غقدان نجالما. أ زانماان  يشاطرها 
غوف لم ي ْبَن عالر الدماح الزحية أبو ال الف بين الشع  اليمودر وعائالة   نوممر ريفالين يقول 

نماالطاهر  غ س :  ما قبل  ر لوان هضا ال الف لمو  الف قديم يعود تاريل   ال يا عالر مييا   وام
 غوف.أبو عمد الرا ل يوسف   لر  سرائيلدولة   قامة

 27/9/2017إسرائيل،  –هيئة البث اإلسرائيلي مكان   

 
 وحدة استيطانية 3,300يتعهد بالمصادقة على بناء  نتنياهوالقناة السابعة:  .25

هو: قد تعمد قالت القنا  السابعة العبرية:  ن رئيس ال حومة اطسرائيالية بنيامين نتنيا: النا ر 
و د  استيطانية جديد : ل ل الجالسة القادمة لالجنة التلطيط اغعالر  3,300بالم ادقة عالر بناح 

 تشرين أول/ أحتوبر القادم. 16لادار  المدنية  ضراا قوات اال ت ل بالمفة ال ربية( غ، 
المستوطنين من  وأغادت القنا  العبرية بأن تعمد نتنياهو ورد ل ل اجتماا م ال  عقده م  قاد 

 مجالس  يش   االستيطان، غ، المفة ال ربيةق أمس اغربعاح.

 28/9/2017قدس برس، 
 

 إسرائيلية فاشلة بمرور خمسين سنة على االستيطان احتفاالت"الشرق األوسط":  .26

« اليوبيل الضهب،»تل أبي : من، اال تفال الرسم، الضر أقامت   حومة بنيامين نتنياهو: ط ياح 
المفة ال ربية بفشل ضري . غقد بقيت ن ف المقاعد غارغة. غقد ت ي   عن اال تفال: ن ف ال ت ل 

النوا  المدعوين ورئيس أرحان الجيف وأعماح رئاسة اغرحان  باستيناح وا د: هو قائد لواح المرحز 
 المس ول عن المفة ال ربية غ، رئاسة اغرحان(: وجمي  القما  وقاد  أ زا  المعارمة.

 29/9/2017األوسط، لندن، الشرق 
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 حماس إلىتحذر من نقل صواريخ إيرانية بعيدة المدى  اإلسرائيلية الدوائر األمنية .27

 وأو ت ضر جيف الدغاا من تبعات اغوماا اطنسانية المتردية غ، قطاا غز . :  يال عاليما
 التمم م ادر عسحرية بالسماح لعمال غالسطينيين من قطاا غز  بدلول  سرائيل لت سين 

 عنف.  أعمالاالقت ادية وبالتال، من  اندالا 
مساغات ابعد   لر يران تقوم بتطوير  واريو متطور  ي ل مداها  أن لر ضل  رأت الدوائر اغمنية 

طمران تزود  ز  هللا بميل هضه ال واريو. ويفيد مراسالنا  أنوتتمت  بقدر  توجي  م سنة. وأماغت 
 قطاا غز .  لرلمساع، اطيرانية لنقل ميل هضه ال واريو الدوائر اغمنية  ضرت من ا أن

 27/9/2017إسرائيل،  –هيئة البث اإلسرائيلي مكان   

 
 بغزة : أي حادث عابر قد يطلق حربا  الصحف اإلسرائيلية .28

قال اللبير اغمن، غ،   يفة معاريف اطسرائيالية  ن ا تمال اندالا مواجمة عسحرية مفاجئة قائم 
ن أر  ادث عابر مفاجئ قد ي در الندالا ت عيد وردود تت ول بقو  رغم المد وح النسب، غ، غز : وام

  لر مواجمة عسحرية مارية.
وقال يوس، ميالمان  ن أر  ادث عابر مفاجئ قد ي در الندالا ت عيد غ، ل ية وا د  من ل ل 

رائيالية: يم  ط   عدد من القضائف ال ارولية من غز  باتجاه  سرائيل: مما يستجال  ردودا  س
 تتد رب حر  اليالج باتجاه مواجمة عسحرية مارية.

ونقل عن قائد المنطقة الجنوبية غ، الجيف الجنرال آيال زمير أن تقدير الموقف غ، غز  قابل لالت ير 
سرائيل.  غ، أر ل ية: غن هضه الجبمة  رجة لال اية وليست لامعة حاليا لسيطر  الجانبين غز  وام

العسحرر اطسرائيال، بموق   أن آر ج،  يو ار عوغر  ن الجيف اطسرائيال،  من نا يت : قال اللبير
يتأه  لمواجمة عسحرية برية م   رحة المقاومة اطس مية   ماس( بسب  استمرارها غ،  فر المزيد 
من اغنفا  دالل قطاا غز : يراد منما تنفيض هجمات مسال ة عالر الجنود اطسرائياليين دالل القطاا 

 غ، اجتيا  : وليس غقط باتجاه المستوطنات الم اضية لالقطاا ودالل  سرائيل. ن غحروا 
وأماف  رغم أن البناح غ، الجدار اطسرائيال، شر  غز  قائم عالر قدم وسا : غان اغمن اطسرائيال، 
يعتقد أن  ماس ال تنور الت عيد العسحرر غ، المر الة القادمة: غان حل اال تماالت قائمة عالر 

 الطاولة .
 28/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 على الضفة الغربية بمناسبة "عيد الغفران" أمنيا   تفرض طوقا   "إسرائيل" .29

الجمعة: طوقلا أمنيلا شام ل عالر  غرمت  سرائيل منت ف ليالة اللميس/: سعيد عمورر - القدس
اغ د: عشية  ت/المفة ال ربية: وأغالقت المعابر ال دودية م  قطاا غز :  تر منت ف ليالة السب

 عيد  ال فران  لد  اليمود.
وضحرت القنا  العبرية الرسمية: مساح اللميس: أن  لن ي سمح لسحان المناط  الفالسطينية بدلول 
 سرائيل:  ال غ،  االت  نسانية و  ية استينائية: وبشرط ال  ول عالر  ضن من منس  اغعمال 

 غ، المناط .
المفة ال ربية وغز  ل ل اغعياد اليمودية الحبر  بدعو   وت ال   سرائيل المعابر بينما وبين

  الت س  من وقوا هجمات .
 29/9/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 محامي رائد صالح يتهم النيابة اإلسرائيلية بتلفيق التهم له .31

اتمم لالد زبارقة: م ام، الشيو رائد   ح: رئيس ال رحة : عبد الر وف أرنا وط -القدس 
 مية غ،  سرائيل: النيابة العامة اطسرائيالية بتالفي  تمم لموحال : غ، الئ ة االتمام الت، قدمتما اطس

 مده نماية شمر أغسطس/ آ  المام،.
وقال زبارقة لوحالة اغنامول:  ن طاقم الدغاا عن   ح قدم اغدلة المويقة عالر هضا التالفي  غ، 

( يوم اغربعاح: وتم ل لما االستئناف عالر قرار جالسة لالم حمة المرحزية غ، مدينة  يفا  شمال
 م حمة ال الح اطسرائيالية: باطبقاح عالر اعتقال الشيو   ح  تر انتماح  جراحات م احمت .
 وأماف:  أيبتنا لالم حمة أن  تم تالفي  وغبرحة أقوال غ، الئ ة االتمام: عالما بأن  لم يقالما بتاتا .

مة شريط غيديو يتممن لطابا لالشيو   ح يتمح من ل ل  أن وتاب  زبارقة:  عرمنا أمام الم اح
 الئ ة االتمام نسبت  لي  حالمات لم يقالما .

 وحانت النيابة العامة اطسرائيالية قد اتممت الشيو رائد   ح بالت ريض عالر العنف.
 28/9/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 األقصىالمسجد يقتحمون باحات يهود مستوطنون  .31

عشرات المتدينين والمستوطنين اليمود: أمس: با ات المسجد اغق ر المبار : بمدف   ياح اقت م 
 «.ال فران»أر « الحيبور»ما يسمون  عيد 
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المشارحة الواسعة والمحيفة غ، زيار  ما   لردعت أن ارها « منيمات الميحل»وحانت مجموعة من 
 ر با ات المسجد اغق ر.: وهو االسم الضر تطالق   سرائيل عال«جبل الميحل»سم ت  

با ات المسجد عبر بوابة الم اربة   لروقال شمود عيان  ن المتدينين والمستوطنين المتطرغين دلالوا 
الضر تزعم « الميحل»الضر تت حم السالطات اطسرائيالية غ، مفاتي ما: وتالقوا شرو ات  ول ما يسمر 

 م .هضه المنيمات والجماعات أن المسجد اغق ر بن، عالر أنقا
 29/9/2017الحياة، لندن، 

 
 أثناء االشتباكات في سورية فلسطينيا   623قضاء  ":مجموعة العمل" .32

الجئا غالسطينيا أيناح  623ويقت  مجموعة العمل من أجل غالسطيني، سورية( قماح : بيروت
 ، ال راا السورر  قوات النيام وقوات المعارمة(.مشارحتمم القتال بجان  طرغَ 

والن ف اغول  2016:  ن الرب  اغلير من عام اللميس عمل: غ، تقرير لما: يوموقالت مجموعة ال
شمدا انلفاما لالم ايا المدنيين مقابل ارتفاا نسبة  ل ل اغشمر التسعة اغلير (:  2017من عام 

 الم ايا العسحريين: الضين يشارحون القتال  لر جان  أ د طرغ، ال راا.
فمت نسبة الم ايا ال جئين ل ل الفتر  الزمنية السابقة  لر وب س     ائيات المجموعة: انل

: غيما بي نت اط  ائيات السابقة أن نسبة %17.69مقابل ارتفاا نسبة العسحريين  لر  82.31%
: بينما %84.10المدنيين من مجموا الم ايا الضين سقطوا بسب  ال ر  غ، سورية حانت 

 .%15.90العسحريين 
 28/9/2017، فلسطين أون الين

 
 تصل مسلمي الروهينغا الخيريةمساعدات غزة  .33

شرعت م سسات دولية: بتوزي  المساعدات الليرية ولا ة الت، و الت من قطاا غز : : غز 
لمسالم، الروهين ا الفارين  لر بن  دف: من المجازر البشعة الت، ترتح  ب قمم عالر أيدر سالطات 

 ب دهم.
:  بفمل المول، يم الم سنين ولا ة أهال، غز  اللميس يوم وقال الناشط رشاد الباز: غ، بيان:

العز : تمحنت قاغالة اللير اغولر من تنفيض  مالتما بتوزي  المواد ال ضائية : بمشارحة م  جمعية البرحة 
 . الجزائرية والناشطات اغردنيات وبتنسي  حامل من هيئة اطغاية العالمية وم  السالطات الم الية
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أن  تم البدح ب فر مئة بئر: تم  نجاز عشرون بشحل عاجل: باطماغة  لر بناح  وأشار الباز  لر
مسجد ومدرسة تعاليمية: داعيا أ  ا  الممائر ال ية لالمشارحة غ، التلفيف عن  لوانمم المنحوبين 

 من مسالم، الروهين ا.
 28/9/2017، فلسطين أون الين

 
طفال بسجن عوفر تعرضوا للضرب من األسرى الفلسطينيين األ %95": األسرىهيئة شؤون " .34

 الشديد
من اغطفال  %95قالت هيئة ش ون اغسر  والم ررين الفالسطينية اليوم: اللميس:  ن  : رام هللا

قالوا ودلالوا سجن عوغر اطسرائيال، غ، اغشمر اغلير  تعرموا لالمر  الشديد والمبرح عالر الضين اعت  
حدمات غ، عيونمم نتيجة المر  باغيدر وأعقا  يد الجنود والم ققين: وأن معيممم قد أ ي  ب

 البناد  .
وأوم ت الميئة: غ، بيان لما: أن االعتداح عالر اغطفال والمعامالة القاسية والممينة ب قمم تبدأ منض 
ل ية اعتقالمم: وأ ب ت سياسة يومية ومنمجا دائما تقوم ب  سالطات اال ت ل: وأن اغطفال 

ا ة المر  عالر أجساممم والدوس عاليما والرحل باغرجل يتعرمون العتداحات و شية: ل
 والمر  بأعقا  البناد  والشتائم البضيئة والتمديد والم وطات النفسية وغيرها.

 28/9/2017، لندن، العربي الجديد
 

 "وفا": هدفنا بث روح المصالحة بين أبناء شعبنا رئيس تحرير .35
قالت رئيس ت رير وحالة اغنباح الرسمية  وغا  لالود عساف:   ن المدف اغساس، من زيارتنا  :غز 

لقطاا غز  هو ت طية تسالم ال حومة لممامما وبث روح الم ال ة بين أبناح شعبنا : مميفةل  حالنا 
 أمل وتفا ل أن تنتم، غمة االنقسام .
داث ولال  رأر عام م ات، غجواح الم ال ة ه، ت طية اغ  وشددت عالر أن ووييفة اطع م  اليال 

غ، توتير  حبيرال  واالبتعاد قدر المستطاا عن توتير اغجواح غننا نعالم أن وسائل اطع م لعبت دورال 
 اغجواح منض بداية االنقسام  لر اآلن.

 28/9/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 ن االستاك في فرنسافوز الفنان محمد سباعنة بجائزة مهرجا .36
 : غاز غنان الحاريحاتير: م مد سباعنة: أمس: بجائز  ممرجان االستا  اطلحترونية اغيام  -جنين 

 السادس لالرسوم ال  اغية والحاريحاتير غ، غرنسا: والضر أقيم غ، مدينة مرسياليا م لرا.
ر  غي  لمسون غنانا وحانت  دار  الممرجان: دعت الفنان سباعنة حميف شرف لالممرجان الضر شا

 من أهم غنان، الحاريحاتير العالميين.
وجاح هضا الفوز بناح عالر ما اعتبرت   دار  الممرجان  نجازا عالميا متميزال لالفنان سباعنة: با دار 
حتاب   أبيض أسود  والضر شحل  ماغة مممة ونوعية لفن الحاريحاتير عالر مستو  العالم: ولما 

شعب  ووطن  وهموم الشع  العرب،: ولالرسائل اطنسانية واليقاغية الت، تممن  من  براز لقمايا 
 ا تواها.

وتلالل الممرجان: معرض من ي يين لو ة لالفنان سباعنة تناولت معانا  الشع  الفالسطين، ت ت 
 اال ت ل.

 29/9/2017، رام هللا، األيام
 

 زراعية وخط مياه في األغوار جرافات االحتالل تدمر طرقا   .37
ضحرت م ادر م الية غالسطينية: أن آليات تابعة لسالطات اال ت ل اطسرائيال،: : ار الشماليةاغغو 

 . أقدمت الاليالة المامية: عالر تجريف طري  زراع،: وتدمير لطوط مياه غ، منطقة اغغوار الشمالية
وأومح مس ول مالف االستيطان غ، اغغوار: معتز بشارات: أن قوات اال ت ل أم نت ال ماية 

راغات ومويفين من لجنة  التنييم والبناح : ل ل اقت ام منطقة  عاطوف : والشروا بعماليات لج
 تجريف غ، المحان.

وقال بشارات غ،  ديث   ف، ل  يوم اللميس:  ن عماليات التجريف استمدغت طرقلا زراعية بطول 
 زراعية.متر: شر  قرية  عاطوف : يستلدمما المزارعون غ، الو ول  لر أراميمم ال 1300

وأغاد بأن عماليات التجريف استمدغت حضل  لط مياه: يستلدم  أهال، المنطقة غ، الرر والشر : 
 مشيرلا  لر أن المنشآت المستمدغة ممولة من قبل االت اد اغوروب،.

أيام   ربلا  عالر المواطنين الفالسطينيين  10يشار  لر أن سالطات اال ت ل: تشن منض أحير من 
 ضاتما.  عية غ، المنطقةومعداتمم الزرا 

 28/9/2017، قدس برس
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 عن الطعام بعد انتزاع مطالبه من االحتالل أسير فلسطيني ينهي إضرابا   .38
أوقف اغسير الفالسطين، أنس شديد من بالد   دورا  جنوب، مدينة اللاليل: يوم اللميس: : اللاليل

ق  استجابة سالطات اال ت ل  مراب  المفتوح عن الطعام والمستمر منض أسبوعين عالر التوال،: ع
 اطسرائيال، لمطالب  بانماح عزل  االنفرادر.

وقال عبد المجيد شديد شقي  اغسير غ،  ديث لز  قدس برس :  ن  تالقر ات االل هاتفيال من شقيق  
 يبال   بقرار  نماح  مراب  عن الطعام: بعد لموا اال ت ل لمطالب .

 لاوية وأجبر سجان اال ت ل عالر الرموخ لمطالب  .  الئواعتبر شديد أن شقيق   انت ر غمعا
 28/9/2017، قدس برس

 

 أربعة شبان في بلدة بدو تعتقلوحدة "المستعربين"  .39
اعتقالت قوات اال ت ل اطسرائيال،: أربعة شبان من بالد  بدو: شمال غر  مدينة القدس : القدس

 الم تالة: ل ل مواجمات شمدتما البالد  مساح يوم اللميس.
ت  ور ومقاط  غيديو نشرت عبر مواق  التوا ل االجتماع،: اعتقال عنا ر من و د  وبين

 .اللميس المستعربين  غ، جيف اال ت ل أربعة شبان: ل ل المواجمات الت، اندلعت مساح 
 ولم تعرف بعد هوية المعتقالين أو الوجمة الت، نقالوا  ليما.

 28/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بحق الشعب الفلسطيني اإلسرائيليةحول االنتهاكات يصدر تقريره الشهري  الحورانيمركز  .41
هللا ال وران، لالدراسات والتويي  التاب  لمنيمة الت رير الفالسطينية اليوم  أ در مرحز عبد: رام هللا

/ ل شمر أيالولب   الشع  الفالسطين، ل  اطسرائياليةالجمعة: تقريره الشمرر  ول االنتماحات 
والضر أيمر استمرار ت اعد وتير  االنتماحات اطسرائيالية الت، حان من  2017من العام  سبتمبر

 وغيما يأت، أبرز ما جاح غ، التقرير: أبرزها اغتيال اال ت ل لمواطنين اينين.
 الشهداء

ا: رائد أسعد قوات اال ت ل غ، المفة ال ربية ل ل الشمر المن رم هم أيدرارتقر شميدان عالر 
( عاما من 37( عاما من مليم الدهيشة جنو  بيت ل م: ونمر م مود أ مد جمل  21ال ال ،  

بالد  بيت سوري  شمال غر  مدينة القدس الم تالة: وقال التقرير: بارتقاح الشميدين يرتف  عدد 
 ( شميدال.68الشمداح منض مطال  العام ال ال،  لر  
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 تهويد القدس 
 ، الشيو جراح: ألالت سالطات اال ت ل عائالة شماسن  من منزلما بالقو  ممن ملطط تمويد 

م: 1967قبل ا ت ل القدس عام  أر 1964نمم يقطنون المنزل منض عام أل الح المستوطنين: عالمال 
حما قام مستوطنون ببناح غرغة أمام منزل عائالة عزات   ح غ،  ، وادر  الو  ببالد  سالوان: غيما 

تجريف و فر غ، المنطقة:   لرت ل جزحال من سور مقبر  الشمداح باطماغة هدمت جراغات اال 
 وتعتبر مقبر  الشمداح جزحال من مقبر  اليوسيفية غ، منطقة با  اغسباط.

حما  ادقت سالطات اال ت ل عالر ملطط طقامة نف  يربط بين معالي  أدوميم وبين التالة الفرنسية 
ت ل سيطرتما عالر با  العامود من ل ل ترحي  أبراب ( حم: غيما عززت شرطة اال 4بطول  

 اغق ر( مواطنين عن المسجد 5حما أبعدت شرطة اال ت ل   مراقب   ماغية لما هو قائم  اليا.
 لفترات ملتالفة م  دغ  غرامات مالية.

 
 هدم المنازل والمنشآت

تال ومنشأ  غ، حل من ( بي33المام،   / سبتمبرل ل أيالول اطسرائيال،هدمت سالطات اال ت ل 
( بيتال: وترحزت عماليات المدم غ، م اغية أري ا والزعيم وسالوان 12المفة ال ربية والقدس شمالت  

( منشأ  تجارية وزراعية و يوانية غ، مناط  بيت أمر بم اغية اللاليل 21بالقدس: باطماغة  لر  
وبيت  نينا والبالد  القديمة بم اغية ودير بالوط بم اغية سالفيت وشقبا بم اغية رام هللا وجبل المحبر 

 القدس وبردلة بم اغية طوباس.
( 26( بيت ومنشأ  غ، قرية جيت بم اغية قالقيالية: و  11حما وزعت عشرات اوامر بالمدم شمالت  

بيت ومنشأ  بينما مسجد غ، بيت  نينا وشعفاط والعيسوية وحفر عق  وبيت سوري  بم اغية 
 القدس.

 
 مصادرة أراضي

( دونم من 200ات اال ت ل اطسرائيال، والمستوطنون بم ادر  اراٍض تقدر مسا تما بز قامت قو 
أرام، أم اللير الواقعة شر  بالد  يطا جنو  اللاليل: وضل  ل الح توسي  مستوطنة   حرمئيل  

 جنو  اللاليل.
حما استولت  ( دونما من أرام، بالد  الزاوية غر  سالفيت.45وقد  ادرت سالطات اال ت ل  

الطات اال ت ل عالر عشرات الدونمات غ، بالد  اللمر جنو  مدينة بيت ل م بعد وم  ع مات س
 غ، م يطما بزعم أنما  أرام، دولة .
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 الجرحى والمعتقلون
( مواطنال ومواطنة غ، حل من 400قامت سالطات اال ت ل ل ل شمر أيالول الجارر باعتقال ن و  

 .اغطفالم عشرات المفة ال ربية والقدس وقطاا غز  من بينم
( مواطنا بالر اا ال ، والمعدن، الم الف بالمطاط: 120حما تسب  اال ت ل بجرح أحير من  

 باطماغة  لر استنشا  ال از السام المسيل لالدموا.
 

 االعتداءات اإلسرائيلية على غزة
   نار ( عماليات  ط3عالر قطاا غز :  يث شمالت االعتداحات   اطسرائياليةتوا الت االعتداحات 

( عماليات توغل برر لعدد من االليات 4تجاه المواطنين والمزارعين شرق، م اغيات قطاا غز : و 
 مواطنين بجروح. 3الت، قامت بعماليات تجريف غرام، المواطنين: أسفرت عن   ابة 

( عماليات  ط   نار تجاه مراح  ال يادين غ، عرض ب ر قطاا 9  أيماوشمالت االعتداحات 
 ( مواطنين بينمم  يادون وم ادر  مرحبمما قبالة شواطئ مدينة غز .4اعتقال    لرماغة غز : باط

 28/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عن اعتراض طائرة أردنية "إسرائيل": ال معلومات لدى األردني وزير اإلعالم .41

 مد المومن،: أن  الجان  اطسرائيال، ال أحد وزير اطع م الناط  باسم ال حومة الدحتور م: عمان
 يعالم أر ش،ح عن ال ديث عن اعتراض طائر  أردنية مدنية اقتربت من اغجواح اطسرائيالية .

وبين المومن، غ، ت ري ات   فية أمس ان   غور ورود أنباح عن اعتراض طائر  أردنية: توا الت 
 لضر أحد لنا أن ال معالومات عن هضا اغمر .م سساتنا التنفيضية م  الجان  اطسرائيال، الملتا: وا

من قبل السالطات  من طائراتمايضحر أن شرحة المالحية اغردنية لالطيران نفت بدورها  اعتراض أر 
 اطسرائيالية .

وحانت وسائل  ع م عبرية وعربية نقالت عن م ادر عبرية من بينما القنا  اليانية اطسرائيالية قولما  
 الية أنضرت طائر  أردنية اقتربت من مجالما الجور: وأن الطائر  امتيالت ل وامر . ن  السالطات اطسرائي

 29/9/2017، الغد، عم ان
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 هللا"حزب "دمشق تواصلت مع مبعوث من حركة حماس بوساطة من ": رأي اليوم" .42
م لرا  استقبالتأحدت م ادر مطالعة غ،  رحة  ماس بأن دمش  : لاا-بيروت- رأر اليوم 

ن  ز  هللا الالبنان، أ د القياديين البارزين غ، ال رحة غ،  طار ب ث ينائ، لعود  وبوساطة م
 الع قات بين النيام السورر و رحة المقاومة الفالسطينية.

ول ال مساور بترتي  من قيادات غ،   ن دمش  استقبالت غع  المسأب  رأر اليوم الم ادر  وأبال ت
لب ث غ، م ال ة بين النيام وال رحة الفالسطينية ولم  ز  هللا. لحن الجان  السورر طال   رجاح ا

 ييمر تجاوبا سريعا غ، المسألة.
بين دمش  و رحة  ماس من بينما  يران وحضل   ات االت استئنافن عد  أطراف تدعم أالم بوع  

قيادات  ماس والجان  الم رر  م لرا بينالملابرات الم رية غ، يل التقار  الحبير ال ا ل 
 الم ال ة الفالسطينية الدالالية.ممن ترتيبات 

الداع، لالسع،  االتجاهالسنوار يدعم وبقو   رن القيادر اغبرز غ،  رحة  ماس اليوم ي يأالم بحما ع   
لم ال ة م  النيام السورر وبنفس ال ماس الضر يدعم غي  لطوط التفاوض والم ال ة م  النيام 

 تفمم مسوغات اغمن القوم، الم رر. أساسالم رر عالر 
 28/9/2017، رأي اليوم، لندن

 
 "إسرائيل"الحفاظ على وجود عربي معتدل يرتبط بوجود  : ملك البحرين أبلغني أنكيير أمحاخام  .43

 قوية
سيترأس ال الام مار  شناير: وهو  الام المعبد اليمودر غ، مدينة هامبتون اغميرحية: بعيةل يمودية 

 قبل المال   مد بن عيسر آل لاليفة. : بعد دعوت  من2018 لر الب رين: غ، بداية عام 
وسيحون هضا الوغد: الضر يق  معبده غ، منطقة وست هامبتون بيتف غ، مدينة نيويور : أول وغد 

 اطسرائيالية. يمودر يزور دولةل عربية غ، اللاليج:  س  تقرير ل  يفة جيروزاليم بوست
ا ل ل اغسابي  المقبالة. وستشمل ومن المتوق  توزي  مواعيد ولطوط سير الزيار  عالر المشارحين بم

 الزيار  أيمال ر الةل  لر  سرائيل: وغقال لال  يفة.
وغ،  واره م    يفة جيروزاليم بوست اطسرائيالية: قال شناير:  ل ل زيارات، العديد  لالب رين لالقاح 

يت  عد  مرات لجال  طائفت،  لر الب  رين:  تر المال   مد بن عيسر آل لاليفة والعائالة المالحة: د ع 
يتسنَّر لمم ر يتما والتبار مد   ل ا الممالحة لسحانما اغ اليين من المجتم  اليمودر: ومد  

 التزامما بال وار بين اغديان والتعاون بينما .
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: أومح تمامال التزام  ببناح الع قات م   سرائيل. 2011وتاب :  منض بدأت  العمل م  المال  غ، عام 
سرائيل عدٌو مشتر : وهو  يران . غ، الواق : لقد اتفقنا  غ، أول لقاٍح لنا أنَّ  لد  الب رين وام

وي من المال  أنَّ  اغمل الحبير المتعال  بال فاي عالر وجوٍد عرب، معتدل غ، الشر  اغوسط يرتبط 
 بوجود دولٍة  سرائيالية قوية .

  الديانة  لر أنَّ ألف نسمة: وي شير ت نيفمم ب س 423ويبالغ تعداد سحان الب رين ن و ماليون و
بوضيون:  س  ال  يفة  %2.5هندوس: و %10مسي يون: و %14.5منمم مسالمون: و 70%

 اطسرائيالية: الت، يبدو أن    احها شمل المواطنين والواغدين.
: لحنَّ الرقم %1وضحرت أن نسبة اليمود القاطنين غ، الب رين تبالغ ب س     احاٍت ملتالفة أقل من 

 شل ال. 40 لر  36ا بحيير:  ض يتراوح عددهم غ، الواق  ما بين ال قيق، أقل من هض
 28/9/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 ستحتفظ بجزء كبير من الضفة "إسرائيل"كي بتل أبيب: يالسفير األمر  .44

زعم السفير اغميرح، غ، تل أبي : ديفيد غريدمان: أن  طرأ تقدم عالر االت االت  ول : ب ل ماهر
ئيل والفالسطينيين: رغم أن اللطة لت قي  ضل  ستنشر غ، اغشمر القريبة المقبالة: تسوية بين  سرا

يمودر  ميون، متطرف: أن ير  بالمستوطنات أنما  –ب س  قول . وأماف غريدمان: وهو أميرح، 
 جزح من  سرائيل.

 وال   الفالسطين،: قال غريدمان لموق   –وغ، تالميح لاللطة اغميرحية لتسوية ال راا اطسرائيال، 
: الضر  در غ، أعقا   ر  242اليوم: اللميس:  ن قرار مجالس اغمن الدول، رقم  اطلحترون،

: هو  القرار الجوهرر الو يد الضر يتف  عالي  الجمي : غن  شمل    1967 زيران/يونيو العام 
ي   وأن  غ، وتاب  أن  دود  سرائيل  تر هضه ال ر   لم تحن آمنة بنير الجم  سرائيل ب دود آمنة .

تسوية مستقبالية  ست تفي  سرائيل بجزح حبير من المفة ال ربية: لحنما ستعيد مناط  غير مطالوبة 
 لال فاي عالر أمنما .

وممر غريدمان أن   حان ينب ، دائما أن يحون هنا  مفموما  ول التوس  ن و المفة ال ربية: ولحن 
سرائيل بالمبط : زاعما أن   سرائيل تسيطر ليس بالمرور  ن و حل مناط  المفة. وهضا ما غعالت   

وهضا حان اغساس  242غقط من المفة ال ربية. وبرأي، أن هضا اغمر يتطاب  م  القرار  %2عالر 
 بأن  طوال لمسين عاما تقدم الجانبان بموجب  .
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مة وعبر غريدمان عن تفمم  لبناح المستوطنات: وقال  ن   من الوامح أن  توجد اعتبارات أمنية ها
لالمستوطنات: وه، هامة من النوا ، القومية والتاريلية والدينية. وبرأي، أن المستوطنين ينيرون  لر 

سرائيل تتعامل م  المستوطنين حاسرائياليين. هضه ه، ال قائ  .  أنفسمم عالر أنمم  سرائياليون: وام
ستقبالية: امتن  وغ، رده عالر س ال  ول ما  ضا سيتم  ل ح قسم من المستوطنات غ،  طار تسوية م

وأماف أن   ال نالتزم بموعد معين  لالتسوية:  غريدمان عن تقديم  جابة وام ة: وقال  سننتير ونر  .
 وأن   سن اول تنفيض اغمور ب ور    ي ة وليست سريعة .

 28/9/2017، 48عرب 
 

 إسرائيل"جزء من  إن "المستوطناتالواليات المتحدة توبخ سفيرها لقوله  .45
:  سرائيل  لرلالمر  اليانية منض تول، داغيد غريدمان من ب  حسفير الواليات المت د  : اري  حورتاليس ’

 ةغ، المف  سرائيلبل وا تواجد  أ درهاعالنا م  يات  اغمريحيةعارمت وزار  اللارجية 
 .اطدار ال تعحس مواقف   نماال ربية: قائالة 

م  يات غريدمان ل ل مقابالة م    نوغ، يوم اللميس: قالت الناطقة هيضرر نويرت ل  فيين 
  أن ال يج ”  سرائيلجزح من “اطسرائيال، بأن  يعتبر المستوطنات غ، المفة ال ربية   واال موق  

: وأحدت: أماغت: ”سياستنا لم تت ير أن أومح أنغقط  أريد”. “اغمريحيةتعتبر ت يير غ، السياسة 
 ”.وام ة جدا أحون أن أريد“

 29/9/2017، "تايمز أوف إسرائيل"
 

 في بناء المستوطنات ا "خنزير "طاقم نتنياهو بأن ال يكون مدير مسؤولون أمريكيون يحذرون  .46
قال رئيس الوزراح بنيامين نتنياهو لقاد  المستوطنات يوم اغربعاح : جيحو  ماغيد والحساندر غولبرايت

ناح الجديد غ، المستوطنات: غ، الب” لنزيرا“أن مس ولين أمريحيين قالوا لمدير طاقم  بأن ال يحون 
طاقم    ن مديرترام  مستعد  لقبول بناح م دود غ، المستوطنات. ناق  الرسالة الت، قال   دار وأن 
 تالقاها.

ول ل الالقاح الم ال : قال نتنياهو أن  نجح باقناا ادار  ترام  بالتلال، عن تفرقتما بين الحتل 
 . وما يسمر بالمستوطنات المعزولة االستيطانية

 29/9/2017"، تايمز أوف إسرائيل"
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 : نستضيف معارضين سياسيين وليس "إرهابيين"القطريوزير الخارجية  .47
أحد وزير اللارجية القطرر: الشيو م مد بن عبد الر من آل يان،: أن ب ده تستميف : الدو ة

ض دول مجالس معارمين سياسيين وليس  جماعات  رهابية : الغتال  لر أن  البيانات الت، قادت بع
التعاون وم ر:  لر ت نيف جماعة اطلوان  رهابية ليست المعالومات نفسما لد  دولة قطر: 

 وبالتال، غاننا لم نم  جماعة اطلوان عالر قائمة اطرها  .
: اليوم:  لر أن  انس ا  ب ده من النير ولفت الوزير القطرر ل ل لقاح م  مميال،   ف غرنسية

 أمر غير وارد : م حدال التزام الدو ة بأمن اللاليج.مجالس التعاون اللاليج، 
وعن سب  استماغة الدو ة أعماح من جماعة  اطلوان المسالمين  رغم أنمم مطالوبون غ، دولمم: 
قال   ن وجود ه الح اغغراد هو من قبيل حونمم معارمين سياسيين: ون ن لدينا ميل ه الح اغغراد 

 من دول عد : وليس غقط من م ر .
اف:  ن ن ال نسمح لمم غ، قطر بالقيام بأر أنشطة سياسية أو أن يتلضوا قطر منطالقال لاساح  وأم

  لر دولمم أو مماجمتما .
وقال بن عبد الر من  ن ب ده لن تسال م رئيس االت اد العالم، لعالماح المسالمين: يوسف القرماور: 

وأماف:  هو ليس  المام، . المطالو  لد  م ر: حون   مواطنال قطريال منض سبعينيات القرن
نما معارض سياس، ل  وجمة نير .   رهابيال: وام

وجدد وزير اللارجية القطرر استعداد ب ده  ل وار غير مشروط: لمناقشة مطال  دول ال  ار دون 
وشدد عالر  تم ت ميمما لح، ترغض . 13المساس بسيادتما : مشيرال  لر أن  مطال  دول ال  ار الز

  : بالدرجة اغولر: رغ  ال  ار .أن  ال وار يتطال
 28/9/2017، العربي الجديد، لندن

 
 "حصارا  "وليست  "مقاطعة"قطر  ضداإلمارات: اإلجراءات  .48

جددت اطمارات العربية المت د  التأحيد عالر أن اطجراحات الت، اتلضتما م  : بروحسل  االت اد: وام(
وغقال لالقانون الدول،: «   ارال »وليست « مقاطعة»السعودية والب رين وم ر مد قطر ه، بميابة 

وتندرب ممن ال قو  السيادية لالدول غ، الدغاا عن أمنما الوطن، غ، مواجمة م ادر التمديد 
اللارجية. وأحد وغد المجالس الوطن، االت ادر برئاسة النائ  اليان، لرئيس المجالس عبد العزيز عبد 

سة لجنة شب  الجزير  العربية غ، البرلمان اغوروب، هللا الزعاب، ل ل جالسة مبا يات رسمية م  رئي
ميشال أليو مارر غ، بروحسل: أن اطمارات تقدر جمود الوساطة الحويتية: وأن المسار الدبالوماس، 
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هو الطري  الو يد لالمم، قدمال ل ل هضه اغزمة م  التزام الدولة ودعمما لمنيومة مجالس التعاون 
   غ، تسوية اغزمات وت الي  ل ة ال وار.اللاليج،: وعدم الالجوح  لر القو 

 29/9/2017االتحاد، أبو ظبي، 

 
 قال السيسي ما لم يقله نتنياهو .49

 سيف الدين عبد الفتاح
لم يت دث رئيس وزراح الحيان ال ميون،: بنيامين نتنياهو: غ، حالمت  أمام الجمعية العامة ل مم 

عال  بعمالية الس م م  الفالسطينيين: ولم المت د : عن أر أمر يتعال : من قري  أو بعيد: بما يت
يت دث عن أر أطرو ة لالس م: طر ت من هنا أو هنا : لحن  ت دث غقط عن عيمة  سرائيل 
ونور الحيان ال ميون، الضر بدا يش  عالر حامل المعمور : وبشر بأن يور   ديت غ، العالم لتقبل 

ر ساح وزراح طسرائيل غول مر : وت دث ضل  الحيان ال ميون، بزيارت  ست قارات وزيارات ر ساح و 
أن تال  الع قات ال ميونية بالعالم: والت، تقدمت غ، حل مجال: وقدمت  سرائيل لالعالم أجم  
لدماتما: حأنما يجعل من هضا الحيان ال ميون، دولة عيمر. وشحر حل داعمي  ومساندي : ولم يأت 

ل التطبي  م  المت مينة العر . و ينما ت دث عن عالر أر أمٍر يتعال  بع قات : أو باشارٍ   لر أ وا
اللطر ت دث عن لطر  يران الزا ف  لر العالم الضر يج  أن يقاوم: وأحد عالر  وا  نير  
الرئيس دونالد ترام  غ، هضا المجال. والتتم حالمت  بعبار  ت ف ت والت دول العالم غ، تطور 

لعالم يعان   سرائيل : هحضا حانت حالمة رئيس وزراح ع قاتما: غأحد  أ ب ت  سرائيل تعان  العالم: وا
 الحيان ال ميون،: تال  الحالمة الت، سبقت حالمة منقال  م ر عبد الفتاح السيس،. 

قال السيس، غ، لطاب  ما لم يقال  نتنياهو: ل و ا أن  قد قابال  قبل  لقاح حالمت  وهو يتبادل مع  
يبة: والت، حانت موم  تعالي  من حييرين: ليس الم حات العريمة والقمقمات ال ريبة وال ور المر 

غقط من أعدائ : ولحن ربما من  الفائ . جالسة  ميمية: وحأن  يجالس م   اليف: أو هو حضل  بالفعل: 
يومح غ، تال  ال ور  رمزية معينة: تتعال  بمد  عم  الع قات الداغئة غ، الس م الداغئ: 

قات بين هضين ر ية العين: وبدون أر المو وف عالر لسان السيس، من قبل. نر  دفح الع 
مداور : أو تلٍف. لم يعد اغمر يستأهل ضل .  ن  يفعل ما يفعل غ، سيناح: عالر  د قول المنقال  
السيس،: غقط  فايا عالر أمن  سرائيل. هحضا يقول من دون أدنر لبس: يجالس عالر مائد  اغمن 

ن عنوانا لسياسات  غ، انبطا   اطسرائيال،: ويعبر بحالمات حالما لموا وانبطاح: يجد غي ما نفس  ويدش 
االستراتيج، الضر غا  حل ع قٍة م  هضا الحيان ال ميون،.  ار ه الح الضين تبادلوا الزيارات غ، 
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السر مر  غ، العقبة: ومر  غ، القاهر : يتزاورون غ، العالن غ، أرجاح مقراتمم غ، اغمم المت د  غ، 
 اليانية والسبعين.  اجتماا الجمعية العامة غ، دورتما

ألطر ما عبر عن  المنقال  غ، حالمت  أن   مل عالر عاتق : بعد أن ت اغل نتنياهو عن الح م عن 
الس م م  الفالسطينيين: غتر  لطاب  المحتو : وبدأ ل يات يرتجل.. يرتجل من أجل  سرائيل: 

  حان يق د الفالسطين،: يطال  المواطن اطسرائيال، أن يقف  لر جان  المواطن اطسرائيال،. بالطب
 ال أن  وقد م  الحيان ال ميون، واطسرائيال، عالي  حيان : واستقر غ، وجدان  وييمر غ، غالتات لسان  
لم يعد يجد  ال  سرائيل يت دث عنما: غنس، الفالسطين،: وأيبت اطسرائيال، مرتين. وبدأ حضل  يت دث 

رغم من أن الحيان ال ميون، لم يفعل شيئا عن س م مزعوم وتعايف مال وم ي اول أن يسوق : عالر ال
مست ديا:  ال أن يقوم بانتماحات يومية: وباجرام يوم،: وبانتماحات لالمسجد اغق ر: وعماليات تمويد 
ط   قطعان المستوطنين: النتما  با ات اغق ر غ، حل محان: من دون أر  ممنمجة لالقدس: وام

يجد من يشج  أو يستنحر: غاستمر غ، غي : وبدا اعتبار غر  رمة أو قدسية. غعل ضل  حال : ولم 
ل  يمارس غ با ممنمجا وقديما ل رام، الفالسطينية غ، اتساا المستوطنات: وغ، بناح الجديد منما 
ت ت نير الدنيا: غير عابئ بأر معارمات: عالر الرغم من  قيقة اغمر أن الحالمات ماتت: وانتفت 

يل من الفالسطينيين الضين  مالوا هم مقاومة ال ميونية: اال تجاجات: وماتت المعارمات  ال من قال
 ل و ا غ، انتما   رمات اغق ر من المرابطين والمرابطات. 

ماضا عن ه الح الضين أقاموا الدنيا وأقعدوها بشأن رسالة برتوحولية تممنت  عزيزر بيريز . وعالر 
من المراسيم البروتوحولية التابعة الرغم من أننا حشفنا النقا  عن وا دٍ  من  االت الدس والتدليس 

لال رس الجممورر: آنضا  غ، ق ر االت ادية: وأن ه الح ق دوا بالعبتمم توريط الرئيس م مد مرس، 
غ، ضل :  ال أنمم جعالوا من ضل  ماد : وحأن  ارتح  الم ر م. ونسر ه الح مواقف مممة ومشرغة 

انتمز ه الح مت يدين هضه الحالمة: وأقاموا  لالنيام:  ين حان العدوان ال ميون، عالر غز . وم  ضل :
 ف ت ندبمم و رالمم وعويالمم حيف يت دث م   سرائيل العدو بضل  ال ديث. ها هو منقالب  يجالس 
عالر  جر  سرائيل: م تمرا بأمر الحيان ال ميون،: ينبطح انبطا ا استراتيجيا يجعل اغمن 

ينتقد  سرائيل: ولو بشطر حالمة: لحن  دائم  اطسرائيال، جزحا من اغمن الم رر: ال يجر  مر  أن
ال ديث عن نتنياهو أن  رجل غض: رجل تاريل، ي ير غ، المنطقة. هحضا حانت مفردات الس م الداغئ 
الت، يطالقما غ، حل حالمات . وحما نسر الفالسطين، غ، لطاب : غان  غ، حل مر  لم يت دث أبدا عن 

 مأمول: بل رو ب نير  الس م اطسرائيال، غير منقو ة.  قو  الفالسطين،: وال عن الس م العادل ال
ماضا تنتير من المنقال  السيس، الضر التمس من البوابة اطسرائيالية مدل  ل  لشرعنة نيام : وهو 
يعرف أن هضه البوابة مممونة: وهو ما جعل لطابا من اططراح والمديح المتبادل المعتمد من 
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هنا  من اعتبره من ة  لمية ومعجز   لمية طسرائيل. بدا ضل  حال   الجانبين رسميا وامع ميا:  تر أن
وام ا. وجاح أ د الحتا  غ،  ديي  غام ا:  ينما يت دث: ما لنا ال نطور ع قاتنا م   سرائيل: 
وقد حان لما الدور اغحبر غ، ن ر  يور  الي يين من يونيو غ، م ر ودعمما: ما أد   لر 

ير غجورا من ضل : لتبرير غعل أقبح مما ي دث.  نما شبحة المت مينة نجا ما.. أرأيتم ح ما أح
العر  من قاد  وحتا : ومن جوقة  ع م: تعزف معزوغتما: لتدعم المستبد غ، حل أمر. لم تعد 
تت دث عن  سرائيل العدو: بل انقال  اغمر  لر ال ديث عن  سرائيل ال اليف والمحس .  نما  رحة 

  غ، اغهداف والم الح: غتعبر ممن م يط  قاليم، عن تمرير العدو المت مينة:  ينما تتشاب
نما غ، دعم استراتيجية الحيان  ال ميون، وأغعال : غالمسألة اآلن ليست غ، تبرير وجود  سرائيل: وام
ال ميون،. هحضا قال السيس، ما لم يقال  نتنياهو: غ، تناغم وامح: مروجا وماد ا: ال تمم  

 من  سرائيل واستقرارها.ال قو : بقدر ما يمم  أ
 29/9/2017، العربي الجديد، لندن

 
 الواضح والبديل الغامض الفشلأوسلو...  .51

 نبيل عمرو
يتبار  الفالسطينيون واطسرائياليون عالر ملتالف مستوياتمم غ، التنديد بأوسالو: واالعتراف بتأييرها 

لرئيس م مود عباس غ، لطاب  المدمر عالر غحر  الس م: وضرو  ما و ل  لي  التنديد: هو ما قال  ا
ال اد وال ريح  ول الع قة الفالسطينية اطسرائيالية: وما حان قال  قبال  بنيامين نتنياهو: ولم يحن 

  عبال عالر المراقبين  يجاد المشتر  بين اللطابين.
 ما الضر بق، من أوسالو: وما ه، م مح البديل  ن حان هنال  بديل؟

المشتر  من اطع ن المباشر عن انتمائ : غما أن يبادر أر من  أهم ما بق، من أوسالو هو الرع 
الطرغين اطسرائيال، أو الفالسطين، باطع ن عن  ل ائ : غان اليمن الضر يدغ  بعد هضا اطع ن 

 سيحون أغدح بحيير من ا طناا التعايف مع .
متعال  ب : ولو أن الت وم غ، أمر المس ولية عن الفشل: ال يال ، مس ولية حل طرف عن الجزح ال

الفالسطينيين ال يتوازون م  اطسرائياليين غ، نسبة الفشل واطغشال: غاطسرائياليون الضين ي تالون 
اغرض ويمسحون بالمقدرات وأ  ا  التفو  الحاسح منطقيال يت مالون ما يربو عن التسعين غ، 

 المائة من نسبة الفشل.
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ا  السياس، الو يد الضر  نع  الطرغان بم ض المعمالة غ، منط  الت وم: أن أوسالو حانت االتف
نما   رادتمم: ودون تدلل من أر طرف آلر: و ين حان هنال  بعض تدلل: غالم يحن أساسيال وام

 ببعض الن ح واطرشاد ال أحير.
ضا ما اعتمدنا التسريبات  أما المعمالة اغحير عمقال وتعقيدال: غتحمن غ، غموض البدائل المقتر ة: وام

عوا م التأيير غ، المسار الفالسطين، اطسرائيال،: غما يمحن أن يقترح رسميال وغعاليال:  الت، ت در من
ربما يحون أقل من وعود أوسالو: وغمم الطرف الفالسطين، لسقفما المفترض أن يفم،  لر دولة ل ل 

 لمس سنوات.
ضا ما ن ينا جانبال التسريبات الت،  درت  تر اآلن: واعتمدنا لطابات اغطراف ال معنية: غاننا وام

نال ي ي ية طرو ات ي ل الل ف بينما  لر  د است الة الو ول  لر تسوية دون تنازالت يسميما 
 الوسطاح بالم لمة.

وغ،  البما القدس الشرقية: هضا  1967الفالسطينيون يريدون دولة  قيقية عالر الجزح الم تل غ، العام 
 ول باق، القمايا الت،  نفت غ، تفاهمات  ضا ما تمت المواغقة عالر غتح مفاومات طويالة اغمد 

 أوسالو عالر أنما قمايا الوم  الدائم.
واطسرائياليون يريدون تسوية م  الفالسطينيين: تممن لمم القدس مو د  وت ت سيادتمم: ويريدون 
سيطر  أمنية مفتو ة الزمان والمحان عالر الج راغيا الممتد  بين نمر اغردن والب ر المتوسط. أما 

   االقت ادية غيعتبرون أن اغمر الواق  هو المامن لنفوضهم المستمر.السيطر 
أما اغميرحيون المبشرون ب فقة غير مسبوقة: غيبدو أنمم ب دد طرح تسوية متدرجة تبدأ بالسمل 

 لعالما تفح  استع اح ال ع .
 وهنا ن تاب  لر عباقر  طيجاد نقاط مشترحة بين الطرو ات الي ية.

سمل غ، اغمر حال  أن يسا  الفالسطينيون واطسرائياليون  لر مفاومات سرية أو عالنية: واقعيال غان اغ
وأن تحون ماد  التفاوض هضه المر  مقتر ات أميرحية تستفيد من  يث ال ياغة من اغسبا  الت، 
أدت  لر الفشل غ، يل رعايات اطدارات السابقة: وبال ة ال ت رب غ،  ال التعاط، معما: وسيالوض 

 «.ال موض البن اح»هضه ال ي ة  لر الم طالح الشمير   انعو
ما هو شائ  وأساس  معالومات   الت عاليما اغطراف من م درها اغميرح،: أن م مح  فقة 

 القرن ستتمح  ين يقدم الرئيس ترم  مقتر ات  ب ور  رسمية.
م تت ير رغم ت ير وهنا يتعين استرجاا الطريقة اغميرحية غ، التعامل م  المقتر ات: وه، طريقة ل

اطدارات ومستويات التدلل: ه، الطريقة الت، اعتمدت  يال لطة لريطة الطري  الت، اقتر تما 
 الرباعية الدولية المميالة لحل العالم آنضا .
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 ين عرمت اللطة عالر عرغات وشارون: اعترض الرج ن وأيمر حل منمما اعترامات تبرر عدم 
رحيون من الرجالين حتابة اعتراماتمما: تقدم شارون آنضا  بي ية قبولمما لالنا المقترح. طال  اغمي

 عشر اعترامال: أما ياسر عرغات ومن أجل   راب شارون أعالن مواغقت  عالر اللطة دون ت فيات.
قال اغميرحيون وهم العرابون ال قيقيون لاللطة:  ضن هنال  مواغقة من ح  الجانبين: أما ت فيات 

 ، سيا  التطبي .شارون غيمحن أن تعالج غ
ألض اطسرائياليون ما يناسبمم وتجمدت لطة لريطة الطري  بفعل تجمد أ  ابما وهحضا... الطبقة 
السياسية الفالسطينية الت، ال تنق ما التجربة غ، ع قاتما م  اغميرحيين واطسرائياليين: تعيف  الة 

م حل ما قدم لما من تنازالت: من القال  واطربا : وهضا أمر بديم، ومنطق،: غ ين تفشل أوسالو رغ
غما الضر يجعالمم متأحدين من نجاح البديل ال امض: ل و ال  ضا حان من سيجسده هضه المر  

 اغميرحيين.
 29/9/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 تحوالت حماس ومصر في المصالحة الفلسطينية .51

 ماجد عزام
جنتما اطدارية غ، قطاا غز : وتمحين أعالنت  رحة  ماس: وبشحل مفاجئ من القاهر : قبولما ب ل ل

 حومة التواغ  من مزاولة ممامما غ، القطاا: والمواغقة عالر  جراح انتلابات عامة رئاسية وبرلمانية 
بعد ستة أشمر من تشحيل ال حومة التواغقية الجديد : المفترض أن تنتج عن  وارات وطنية غالسطينية 

 ية موسعة ت تمنما القاهر  غ، الفتر  المقبالة. ينائية غت اوية  مساوية أوالل: يم غ ائال
بدا انفتاح   ماس  عالر الجمود الم رية والم ال ة م  الرئيس الفالسطين، م مود عباس مفاجئال: 
ل و ا أنما رحزت جمودها شمورا طويالة عالر تطوير الع قات اغمنية م  النيام الم رر: حما 

ل م مد د  ن: لت سين اغوماا البائسة الحاريية عالر التفاهمات م  القيادر الفت اور المف و 
والمنمار  غ، غز . والمفاجأ  اغلر  من القاهر  نفسما: الت، توقفت منض ي ث سنوات تقريبال: أر منض 

: عن بضل أر جمود غ، مالف الم ال ة 2014ال ر  العدوانية اطسرائيالية اليالية عالر غز   يف 
ليرا عالر الجان  اغمن، غ، ع قاتما م    ماس : وغز  بشحل الفالسطينية: وانحبت ه، اغلر  أ

عام: م  السع،  لر تعويم د  ن: وامعادت   لر المشمد السياس، الفالسطين، من البوابة ال مساوية 
 ال زاوية. 

لماضا ت يرت المواقف؟ وحيف يمحن غمم االنعطاغات والت والت المفاجئة غ، مواقف حل من   ماس  
 د سواح؟ سعت القاهر : بشحل مباشر:  لر  غشال الوساطة الترحية الت، طالبما الرئيس والقاهر  عالر 
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م مود عباس: نماية أغسطس/ آ  المام،: وتعاطت معما قياد    ماس  ال زية ب مباال  وتجاهل: 
 م  اال تفاي بالوساطة غ، المالف الفالسطين، الدالال، والفالسطين، اطسرائيال، بشحل عام. 

غ، سيا  ا تحار الورقة الفالسطينية: سعت القاهر   لر تقوية موقفما: أو م ورها اطقاليم،.  قاليميال: و 
نما  تر أر دور قطرر غ، غز  والقمية  وغ، السيا :  معاف وت جيم ليس غقط أر دور ترح،: وام
الفالسطينية بشحل عام. ال يقل عن ضل  أهميةل ومرحزيةل: سع، النيام الم رر  لر االستيمار 

رر المعتاد والح سيح، من أنيمة االستبداد العربية القمية الفالسطينية: لتسوي  نفس : و  د التجا
محاس  سياسية واقت ادية من  سرائيل وواشنطن: عبر تقديم نفس : وعرض لدمات  لالمساهمة: 
ولع  دور أساس، غ، الجمود والسياسات اغميرحية اطسرائيالية غ، المنطقة: بما غر ضل  لطط 

اف عمالية التسوية: وممان أن ال يحون هنا  تمر د أو لروب عن السيطر  ت ديدال غ، السيا  استئن
 الفالسطين،. 

غالسطينيال أيمال: غممت القاهر  أن التفاهمات ال مساوية الد  نية برعايتما لن تحون قادر ل عالر 
ا: طعاد  د  ن   داث ت يير جضرر غ، اغوماا المنمار  غ، غز : وربما لن تحون مجديةل و ده

 لر المشمد السياس، الفالسطين، بشحل جد ر وغع ال: واغهم ربما الم امر  بف ل غز  عن المفة: 
 وت مل مس ولياتما غ، السياقات والجوان  الملتالفة السياسية االقت ادية االجتماعية واغمنية. 

،: غان ما بدا مفاجئال:  ضا حان حل ما سب  مفمومال: أو يمحن ومع  غ، سياق  التاريل، السياس
و تر مستع يال عالر الفمم واالستيعا : تساو    ماس : بل و ماسما واندغاعما لم قا  الجمود 
والوساطة الم رية المستجد : عالر الرغم من الجفاح: و تر معرغة   ماس  بطبيعة النيام 

 م  ال حومة اطسرائيالية. االستبدادية القمعية: وع قات  الوييقة: اغمنية ت ديدال والمتنامية: 
ربما يشحل اغمن قاعد  أساسية لفمم موقف   ماس  المفاجئ:  ماغة  لر اططار الفحرر السياس، 
لمس ول   ماس  الجديد غ، غز : ي ير السنوار: الضر غرض سيطرت : ليس غقط عالر القرار 

نما عالر القرار ال مساور الموس  والعام.   ال مساور الم ال، غ، غز : وام
تنير  رحة  ماس: أو باغ ر  قيادتما الجديد : متميالة بي ير السنوار: المست وض والمت حم  م  
لر غز  ت ديدال: تنير  لر  القياد  العسحرية( بحامل القرار السياس، لال رحة: بعد نقال   لر الدالل: وام

اب ال رحة طنقاضها أو حل المالفات من المنيور اغمن،: العسحرر مجازال. وتعتقد أن القاهر  الت، ت ت
لمساعدتما غ، معرحتما الفاشالة اللاطئة اليائسة مد  داعف  سيناح: ستتفمم أو ست ر  عالر بقاح 
القرار اغمن، غ، غز  بيد ال رحة: ولو عالر المد  الق ير: و تر المتوسط غ، يل  اجة السالطة 

 حما هو  ا ل غ، المفة ال ربية. شمورا: وربما سنوات: لالتعاغ،: واطمسا  بالقرار اغمن، غ، غز : 
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 اولت قياد   رحة  ماس حضل  است  ل الع قة المتوتر  بين النيام الم رر والرئيس عباس غ، 
الفتر  اغلير : وغ، مالفاٍت: ميل الم ط المبالغ غي  مد غز : وعود  د  ن  لر المشمد السياس،: 

: وهضا يعيطما اغغمالية عالي : أو عالر اغقل  يث تشعر ال رحة أنما أقر   لر القاهر  من أبو مازن
 يجعل وساطة القاهر  أحير  يادية وم داقية. 

تعتقد   ماس  حضل  أنما تواغقت م  القاهر  عالر جوهر الم ال ة أو غالسفتما: ميالما جر  غ، 
 التفاهمات م  م مد د  ن. سيحون اغمن بيد   ماس  والسياسة واالقت اد بيد السالطة: سواح أحان
هضا د  ن أو م مود عباس: بمعنر أن  في اغمن غ، الدالل وعالر ال دود سيبقر بيد ال رحة 
اطس مية وأجمزتما اغمنية: والمالفات السياسية واالقت ادية ت ديدال: غ، ما يتعال  باعاد   عمار غز : 

 وجال  المساعدات لما سيحون بيد غتح أيال حان من يميالما. 
جوهر الوساطة الم رية المستجد  هنا أننا سنحون ب دد تسوية أقر   لر الفالسفة أو الم ز  غ، 

النموضب الالبنان، الفاشل:  يث تيل   ماس  العبال مرحزيال وأساسيال ومتنفضال أمنيال وسياسيال. ولحن بما 
ة يت حم م  السياسة الت، يفرمما الطرف اطقاليم، اغقو  هنا: أر القاهر : من   لر التسوية التونسي

الم الية:  يث يتوار  اطس ميون عن مفا ل القرار اغساس، السياس، واغمن، غ، مقابل شراحة 
غ، ال حم: ووغ  المعادلة الت،  اغما زعيم  رحة النممة غ، تونس: الشيو راشد ال نوش،: اللروب 

 من ال حومة  أ يانال( والبقاح غ، ال حم. 
بقة وقياد  اللارب ت ديدال: مميالة بلالد مشعل: سعت يج  االنتباه  لر أن قياد   رحة  ماس السا

دائمال  لر نموضب أو تسوية أقر   لر الشحل التونس،: بينما سعت قياد  الدالل العسحرية ت ديدال: 
وه، الت، حانت متنفض  أ  ل: وباتت اآلن مميمنة ومت ح مة بحامل القرار ال مساور: ن و النموضب 

اغمن، وتر  المالف السياس، بيد السالطة و رحة غتح: شرط عدم المساس  الالبنان،. اال تفاي بالقرار
بالمالف اغحير  ساسية: أر الس ح الضر بات بميابة ال اية: م  أن  يفترض أن يحون وسيالة لالمدف: 
أر الت رير: وليس سببال ل قتتال أو انميار  وتفح ( الو د  الوطنية الت، بدونما ال يمحن الو ول 

 غر ش،ح. 
ن ن أمام اجتماد لاطئ من قياد    ماس  العسحرية والسياسية: والت ام، عن  أو تجاهل( السمسر  
اطقاليمية والدولية لنيام السيس، بالورقة الفالسطينية: وغ  النموضب الح سيح، غنيمة االستبداد الت، 

حال  أن يمن التواغ   أسقطتما اليورات: وي راد  رجاعما عحس المنط : و رحة التاريو. واغهم من ضل 
المباشر م  الرئيس م مود عباس: عالر المد  االستراتيج،: أقل من يمن التفاهم المر ال، والتحتيح، 
ت : بتسويٍة أقل من ال د  م  نيام الملابرات الم رية. وببساطة: لن يقبل الرئيس عباس عالر ع  
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قد يواغ  عالي  السيس،: لت قي  محاس   اغدنر المتواغ  عالي  غالسطينيال: والت، سقفما أعالر بحيير مما
 ميقة لنيام : المنمار والساقط ولو بعد  ين.

 29/9/2017، العربي الجديد، لندن
 

 عندما يرفع الكرد علم الصهاينة .52
 عبد الستار قاسم
أنا أ د الحتا  السياسيين العر  الضين داغعوا عن  قو  اغحراد عالر مد  سنوات طويالة عالر الرغم 

 ت عالر دراية ومعرغة بع قة م طفر البرزان، م  الحيان ال ميون،.من أنن، حن
استمر الحيان ال ميون، بالنير  لر المشحالة الحردية من زاويتين وهما: زاوية  ش ال دول المنطقة 
ب راعات مسال ة م  اغحراد وباغلا العرا : وزاوية  قامة  سرائيل الرديفة غ، شمال العرا  لتحون 

 لدول العربية  ن لزم اغمر.عونا لما عالر ا
غ، العرا :  1958ولمضا قدم ال ماينة العون العسحرر المطالو  لالحرد أيناح يورتمم الت، بدأت عام 

وقدمت لمم اللبرات القتالية والمساعدات المالية. ولم يتألر قاد  الحرد عن تالق، المساعدات وطال  
قامة برنامج يقاغ، تربور يقر   الحرد من  ال ماينة ويدغعمم  لر التطبي  معما. المزيد: وام

لم نحن يوما غائبين عن المسرح العراق،: وال عن عبث السياسيين الحرد بالسا ة العراقية. ن ن لسنا 
غ، غيا  عن التاريو: ولحن اعتدنا عالر الين بأن اغحراد قد أ ب وا أحير وعيا م  الزمن وهم 

مية: وسيفحرون مئات المرات قبل االستجابة لعماليات يدرحون اآلن تعقيدات المنطقة العربية اطس 
 الت ريض ال ميونية واالستنجاد بالحيان ال ميون،.

حنا نر  أن اغحراد سيقررون يوما العيف غ، المنطقة حجزح طبيع، منما وي يون  الو ال يا  ومرها 
اغحراد ال ينيرون  م  العر  واطيرانيين واغترا . لحن ال يبدو أن ينوننا حانت  ائبة. وامح أن

 لر أنفسمم حجزح من المنطقة وهم عالر استعداد لالتعاون م  أعداح المنطقة من أجل م ال مم اآلنية 
 والم قتة.

هم ما زالوا يتعاونون م  الحيان ال ميون،: وم  الواليات المت د  اغمريحية بلا ة غ، سوريا.  نمم 
نما بع يون أعداح المنطقة وعالر رأسمم ال ماينة ال ينيرون  لر أنفسمم بعيون المنطقة: وام

 واغمريحان.
نقالت وسائل اطع م  ورا  ية لتياهرات حردية غ، أربيل ومدن حردية عراقية ألر  وعالم ال ماينة 
يرغع  متياهرون حرد وهم غ، غاية البمجة والسرور. وحان رغع  الغتال من  يث الوقا ة غ، 

فمومال أن الضين رغعوا العالم حانوا يق دون استفزاز العر  استعرام  أمام وسائل اطع م: وبات م
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يران وبعض  واطيرانيين وت ديمم وجر هم  لر مواجمات مستقبالية. العالم ال ميون، يت د  العرا  وام
الشع  الفالسطين، الضين ما زالوا يعانون اغمرين من العدوان ال ميون، المتميل باغت ا  الوطن 

يدعون حل العر  ال يار  عالر الوطن الفالسطين، المقدس وعالر الوطن وتشريد الشع : ومن رغعوه 
 العرب،  لر النقمة عالر اغحراد واتلاض حل اطجراحات القاسية مدهم.

أما من يدع، أن رغ  العالم ال ميون، حان بميابة مبادرات شل ية وبدون أر تحاليف  زب، أو 
ليتم لوال مواغقة مسبقة من قبل جمات رسمية رسم،  نما يست ب، الناس. عمل من هضا القبيل لم يحن 

وألر   زبية غن  ينطور عالر تداعيات حيير  تال   اغمرار باغحراد أحير مما تال   أمرارال 
 باآللرين.

  يح أن ع قات حردية  ميونية ستحون م ضية لالمنطقة: لحن اليمن الضر سيدغع  اغحراد أحبر 
غمن غعل ضل  أو  رض عالي   نما يتسم بال باح وبالم ينة بحيير من اليمن الضر ستدغع  العرا . 

وال قد عالر ملتالف قوميات المنطقة. أمن اغحراد هو من أمن العر  واطيرانيين واغترا  وليس من 
 أمن ال ماينة.

ع قة اغحراد بالحيان ال ميون، تعرض أمن العرا  لاللطر غن غ، ضل  ما يتيح لال ماينة  قامة 
ومطارات  ربية لعرقالة أعمال الجيف العراق، عندما تتطال  الم الح القومية مساعد  قواعد عسحرية 

هضا الجيف الضر يشحل م در اغتلار واعتزاز لالعر . ستحون هنا  غ، حردستان  سرائيل ال  ر  
الت، تتب  الحيان ال ميون، عالر اغرض الفالسطينية. وغ، ضات الوقت: يعرض أمن  يران القوم، 

غ، الوقت الضر تستمر غي   سرائيل غ، الب ث عن سبل وأسالي  لالنيل من  يران  لاللطر بلا ة
 وقدراتما العسحرية والعالمية والتقنية.

الحيان ال ميون، يعمل جاهدال عالر  يجاد مناغض لطائرات  ربية قريبة من  يران. الحيان ال ميون، 
وية: ويعمل عالر بناح مطارات يعمل جاهدال عالر توييف مطارات عربية لاليجية ل الح قوات  الج

عسحرية غ، حردستان لح، يتمحن من لوض غارات جوية لاطفة وناج ة مد المنشآت اطيرانية. 
أر أن اغحراد يعمالون عالر وم  المنطقة حالما غ، لطر  رو  مدمر  لن توغر عالر الحرد المعانا  

 واغ زان.
نمم م  الواليات المت د . أمريحا تسن أسال تما واغحراد يمددون اغمن القوم، العرب، واطيران، بتعاو 

مد  يران: وه، تطم  دائمال بزياد  قواعدها العسحرية غ، المنطقة لتسميل أر عمل  رب، قد تقوم ب  
ضا حانت حردستان ست تمن الحيان ال ميون،: غانما بالتأحيد ست تمن أمريحا أيما.  مد  يران. وام

ا غ، سوريا: وحيف قامت قواعد عسحرية أمريحية غ، المناط  ون ن نر  اآلن تعاون الحرد م  أمريح
الحردية غ، الشمال السورر. ون ن عالر دراية بأن الوجود اغمريح، غ، الشمال السورر يمدد اغمن 
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السورر والعراق، بلطر شديد. وسب  ل مريحيين أن ق فوا الجيف السورر مرات وقتالوا عددال حبيرال 
 من الجنود السوريين.

استمرار تعاون اغحراد م  اغمريحيين غ، سوريا يمعمم غ، زاوية العداح الت، لن تحون نتائجما  ن 
طيبة ال لالعر  وال ل حراد. وغ، النماية ال بد من تضحير اغحراد أن أمريحا و الفاحها هم الضين  نعوا 

لقد استعمل  المشحالة الحردية وضل  لابقاح عالر مشحالة تش ل دول المنطقة وتستنزف طاقاتما.
 االستعماريون اغحراد عند تقسيم المنطقة ليبقوا شوحة غ،  الو  الجمي .

واللاسر اغحبر غ، النماية هم اغحراد. الحيان ال ميون، حان المستفيد اغحبر من التقسيم 
االستعمارر لالمنطقة: وال ماينة هم الضين دعموا ضل  التقسيم الضر لم يعط اغحراد ن يبا وضل  من 

 جل الفوز بفالسطين. واآلن يتناسر اغحراد تآمر ال ماينة عاليمم ليستمروا غ، تالوييمم لحل المنطقة.أ
ولمضا السب : لم أعد أر  جدو  من تأييد    تقرير الم ير ل حراد. هم ال يست قون التأييد. حان 

أجل م ال ة اغمل أن يفمموا أن شعو  المنطقة تتطال   لر ال يا  معا والتعاون والتنسي  من 
 المنطقة ححل: ال من أجل  شعال الحراهية والب ماح واغ قاد.

اغحراد ال يريدون التعايف م  اآللرين أو ال يا  معمم: وعاليمم أن يت مالوا المس ولية. غمل لد  
 حومة العرا  ما يبرر عمالما مد حردستان العرا ؟ نعم لديما مبررها تجنبال لالفتن وال رو  وسف  

يران    وامح غ، الدغاا عن أمنما القوم، ومن  تسالل ال ماينة  لر الشمال ال رب، من الدماح. وط
أراميما. ولسوريا حل ال   غ، الم اغية عالر و د  أراميما وسيادتما وال فاي عالر أمن شعبما. 

 والمساند ومن يقيم ع قات م  ال ماينة سواح حان عربيال أو حرديال أو ترحيال ال يست   التعاطف 
 أن يت مل التبعات الت، قد تحون قا مة ممالحة. وعالي 

 28/9/2017، "21موقع "عربي 
 

 هجوم "هار أدار" يتحدى وجهة نظر الجيش بشأن العقوبات الجماعية .53
 عاموس هرئيل 
المجوم اللطير: الضر أد    باح الي ياح  لر مقتل ي ية عنا ر من قو  اغمن عالر بوابة 

من جديد ل غال يش ل المستويين السياس، واغمن، غ،  سرائيل منض ن و مستوطنة هار أدار: أيقي 
ويتعال  النقاف بمسألة ما  .2015اغول اغلير  غ، تشرين « موجة اطرها »عامين: منض أن نشبت 

ه، اللطوات الواج  اتلاضها بمدف تقاليا المجمات؟ وهل يج  أن تشمل هضه اللطوات استلدام 
سحان الفالسطينيين غ، المفة ال ربية؟ و تر لو لم تقرر ال حومة غ، النماية العقوبة الجماعية مد ال

اللروب عن السياسة ال الية: غان  يتوج  عاليما أن تعيد غ ا  جراحات التم يا اغمن، الت، 
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 لر بوابة مستوطنة  سرائيالية م اضية لاللط « الملر »: والت، سم ت بو ول «الشابا »يستلدمما 
 اغلمر.
ط   نار: بينما  400ين اغليرين: وق  أحير من غ، العام هجوم وم اولة هجوم وطعن: ودهس: وام
غ، نوا ، اللط اغلمر. من بين منفضر المجمات: حان هنا  وا د غقط  15غ، القدس و 50ن و 

آلر  قتل  سرائياليين اينين غ، مبنر بانوراما غ، تل « ملر «ي مل ت ري ال بالعمل غ،  سرائيل: و
ن ي مل ت ري ال م قتال انتمت    يت . وهضه ال قيقة استلدمتما الم سسة اغمنية لتبرير أبي ( حا

 سياستما طوال الفتر  المتوتر . 
قيل  ن تدابير العقوبة الجماعية تزيد من الداغ  لالقيام بمجمات. وال غائد  من وقف  عطاح ت اريح 

ترحيز عالر  عالة عائالت . وقيل أيمال  ن عمل غن الفالسطين، الضر ي مل ت ري ال بالعمل سيفمل ال
استمرار تش يل الفالسطينيين غ،  سرائيل وغ، المستوطنات غ، المفة: وربما توسيع : سيساهم غ، 

 التفري  بين السحان الفالسطينيين والدائر  ال  ير  نسبيال لمنفضر المجمات. 
: الالواح «المناط »طة غ، وجمة النير هضه قادها رئيس اغرحان: غادر أيزنحوت: ومنس  اغنش

والشرطة. وزير الدغاا الساب : موشي  « الشابا »يوآف مردلار: م  دعم م دود وجزئ، من 
يعالون: تبناها بالحامل. أما لالف  أغي دور ليبرمان: غقد شح  بمضه السياسة غ، اغشمر اغولر لتولي  

دث غ، المجوم عالر مرحز سارينا من ب : لحن غ، النماية واغ  عالر موقف الجيف. أ يانال: حما  
غ، تل أبي : الضر قتل غي  أربعة مواطنين غ،  زيران من السنة المامية: ط ب قت عقوبة جماعية 

لحن ال واجز والممايقات توقفت غ، الال ية «. الملربان»لفتر  م دد  مد البالد  الت، جاح منما 
 الت، غقد غيما الجممور اطسرائيال، اهتمام  بما ي دث.

: الضر نفض المجوم غ، هار أدار: وجمة النير هضه. غالشلا: م مد الجمل: «الملر » د  يت
ي مل ت ري ال بالعمل غ، المستوطنات. وغور وقوا المجوم أعالن رئيس ال حومة: بنيامين نتنياهو: 

 : م ا ر  قريت : وم ادر  ت اريح العمل من أغراد عائالت «الملر »التزام  بي ية أمور: هدم بيت 
الواسعة. وهضا يشب  العقوبة الجماعية حما ي ددها القانون الدول،. وسارا  لر االنممام  لر نتنياهو 
وزراح وأعماح حنيست من االئت ف: وحالعاد  تناغسوا غيما بينمم عالر  ط   تمديدات مد 

 الفالسطينيين غ، المفة.
ان المجوم غ، نيره  ادية م  ور : غ، هضه اغيناح: لم ي ير الجيف تو يت  الممنية. و تر اآلن: غ

وال سب  يدعو  لر معاقبة آالف الفالسطينيين بسبب  لوقت طويل: وأر لطو  حمضه ستزيد من لطر 
التدهور. وتدل التجربة عالر أن  عندما ي ر الجيف عالر موقف : يميل السياسيون  لر التراج . لحن 

غاضا لم تنشأ موجة هجمات باي اح من  السياسات بعيد  المد  مرتبطة أساسال بأ جام اطرها :
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ال ادية غ، هار أدار: غان المطالبة بالعقوبة الجماعية ستت شر وسيلمد الل ف. لد  المقارنة م  
عامال( وومع   37العامين الماميين يبدو الجمل  لر  د ما استيناح من  يث العمر  « ملرب،»

لت، دغعت   لر غعل ما غعال  غم، ليست استينائية. غز العائال،  متزوب وأ  غربعة أوالد(. أما اليروف ا
 ال ينتم،  لر أر تنييم: بل ت ر  بداغ  شل ،. « الملر »

حشلا « الملر »واالستلبارات العسحرية  لر تبرير سب  عدم يمور اسم « الشابا »سيمطر 
جوم. ويبدو م تمل أن يقوم بمجوم: وضل  عالر لالفية المراس ت بين  وبين زوجت  الت، سبقت الم

: الضر قتل ي ية من عائالة وا د  غ، «الملر »هضا تميي  لالفر ة لالمر  اليانية ل ل شمرين. غز 
مستوطنة  الميف: نشر تعاليقال عالر الفيسبو  عن نيت  ولحن  لم ي حتشف غ،  ين . شمريال يجرر 

جتماع، بما عالر لالفية نشاطمم غ، وسائل التوا ل اال« المناط »اعتقال عشرات اغشلاا غ، 
يدل عالر نيتمم القيام بمجوم. لحن عالر ما يبدو: غان هضا اغسالو  بعيد من أن يحون ناجعال تمامال 

 حما يتمح من المجومين.
 ن نتائج المجوم غ، هار أدار ليست مأساوية غ س  بل ه، غير م تمالة من الزاوية العسحرية. 

غقط ومن دون لبر  سابقة: نجح غ، قتل وا دال مسال ال بمسدس « ملربال »ويمحن و ف  قيقة أن 
ي ية  راس أمن مسال ين وجرح راب : بميابة ت ق  سيناريو ا تمال  دوي  منلفض    ائيال. ولحن 
من المعقول أحير أن  يشير  لر  لفاقات غيما يتعال  باجراحات اغمن غ، المحان. حما يمحن أن يحون 

اغمن: وباالنتشار غير ال  يح: وبمشح ت اليقية: لمضه اطلفاقات ع قة بالعدد الحبير من رجال 
 أو بأن الرد لم يحن سريعال بما يحف،.

يمة مسألة  ماغية تتعال  بانعحاسات ال ادية عالر القدس والمفة ال ربية. أ يانال: نجاح عماليات 
(: عدد القتالر واهتمام وسائل اطع م ببعممما: وهضا ي قاس من وجمت، نير مرتبطتين « اطرها »

يولد موجة من التقاليد. هضه المر  اليروف ميير  لالقال  بسب  غتر  اغعياد الت، ت مل معما توترال دائمال 
]ال رم القدس، الشريف[: والتلوف الفالسطين، من أن تحون  دار  ترام  غير « جبل الميحل»غ، 

 جدية بشأن عمالية الس م...
ستو  السياس، ت ضيرال استراتيجيال بشأن عرمت االستلبارات العسحرية عالر الم 2015غ،  يف 

الت ضير ت ق : لحن المواجمة لم تتس  ولم تتلض أ جامال حبير : «. المناط »انفجارات م تمالة غ، 
وباغساس بسب  الرد المتوازن نسبيال طسرائيل واالمتناا عن العقوبة الجماعية واغداح الناج  لالجنود 

 والشرطة غ، سا ات المجوم.
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ت ضير االستلبارات العسحرية عالر  ال  أيمال لاللريف ال ال،. حما أن  قيقة تقالا التنسي  ال يزال 
جبل »اغمن، بين  سرائيل وأجمز  اغمن الفالسطينية ب ور  حبير  منض أزمة البوابات الم ناطيسية غ، 

 ]ال رم القدس، الشريف[ غ، تموز المام، ال تدعو  لر التفا ل.« الميحل
 «هآرتس»

 29/9/2017، رام هللا، األيام
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