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 غزة مما شعرت به خالل زيارتي للضفة وقطاع عقت  لصليب األحمر: ص  ارئيس  .1
قال رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر "بيتر ماورير" "لقد ما صعقني خالل : الضفة المحتلة

اس فقدانه في غزة بسبب األوضاع اإلنسانية زيارتي لغزة وللضفة الغربية فقدان األمل لدى الن
 الصعبة وفقدانه في الضفة بسبب المستوطنات واالستيطان".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في القدس المحتلة مساء اليوم الخميس "إن الجميع يعلم كيف 
هذه  تطورت أزمة الكهرباء في غزة لتؤثر على المياه والرعاية الصحية ولكن تقييمي هو أن نتائج

 األزمة هو تدهور الوضع هناك".
وتابع قائاًل:" "إننا نؤمن أن سياسات التوسع االستيطاني التي تبعتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة 

 سهلت عملية فرض واقع الضم وفصل المجتمعات المحلية".
ني في غزة زيارته غزة قبل يومين بالقول: "أشد ما يدهش أثناءصرح  األحمروكان رئيس الصليب 

البون الواسع بين الرغبة والحرص على التعلم وحالة الفقر في المجتمع حيث ال يوجد حالة مشابهة 
 في العالم".

وأعرب عن تفهمه لحالة اإلحباط الناتجة عن الخالف الفلسطيني مثل الكهرباء وما لها من انعكاسات 
يصعب التعامل معها بين مزيج من على نواحي الحياة وحياة الناس، مؤكدا أن هناك قضية معقدة 

الطارئ الذي يحتاج لتدخل عاجل والمزمن الذي نتج عن الطوارئ المتراكمة تحتاج إلى رؤية بعيدة 
 األمل.

 7/9/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 المجلس التشريعي الفلسطيني يطالب بالتحرك العاجل إلنقاذ مسلمي بورما .2
عي الفلسطيني، المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع والعاجل لنجدة طالب المجلس التشري: غزة

مسلمي "الروهينغا" في بورما بعدما تعرضوا له من مجازر في آب/ أغسطس الماضي، على يد 
 جيش ماينمار.

واعتبر أحمد بحر؛ النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أن ما يحصل في بورما "عملية إبادة 
 ين تحت سمع وبصر العالم".جماعية للمسلم

ودعا أحرار العالم إلى سرعة التحرك إلنقاذ مسلمي الروهينغا، مطالًبا وزراء الخارجية العرب، الذين 
أيام اجتماًعا لهم، أن يخرجوا بموقف حاسم من هذا األمر، مؤكًدا: "نريد من العرب  5سيعقدون بعد 

 أن يقفوا نصرة لهؤالء المضطهدين".
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فة تضامنية نظمها أعضاء المجلس التشريعي في مقره بغزة بمشاركة ممثلين عن جاء ذلك في وق
 كتلة حماس البرلمانية، وكتلة حركة فتح البرلمانية، وقائمة الجبهة الشعبية البرلمانية.

وأعرب رئيس كتلة "حماس" البرلمانية، محمود الزهار، عن أسفه بأن تتم هذه المجازر تحت سمع 
 واصفة وقفها بـ "المخزي". وبصر األمم المتحدة

واستعرض الزهار الجرائم التي تعرض لها مسلمي الروهينغا خالل الشهر الماضي، والتي ارتقى 
 جريح وحرق وتدمير مئات القرى والمساجد. 8000شهيد و 6300خاللها 

مين وأضاف: "لقد اتضحت كذبة حقوق اإلنسان التي يسوقونها علينا"، متسائاًل: "أين العرب والمسل
 ومنظمة التعاون اإلسالمي والجامعة العربية من هذه المجازر البشعة؟!".

وشدد النائب أشرف جمعة؛ من كتلة "فتح" البرلمانية، على أن "الشعب الفلسطيني تعرض قبل ذلك 
 لمجازر مشابهة على أيدي قوات االحتالل وهو أكثر من يشعر بهذه المجازر".

عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، للذهاب إلى بنغالديش لمتابعة وطالب بتشكيل لجنة عربية تنبثق 
ما يتعرض له المسلمين في بورما، مؤكًدا ضرورة عقد منظمة التعاون اإلسالمي الجتماع طارئ لها 

 لمناقشة هذا األمر، وتوجيه رسالة أن المسلمين لن يسكتوا على حقهم.
ن رئيسة ماينمار، التي تشرف على المجازر ولفت النظر إلى ضرورة سحب جائزة نوبل للسالم م

 بحق المسلمين هناك.
 7/9/2017، قدس برس

 
 الخارجية: تصريحات فريدمان خارجة عن سياق القرارات الدوليةوزارة  .3

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن تصريحات سفير الواليات المتحدة في إسرائيل دافيد : رام هللا
احتالل إسرائيل لألرض الفلسطينية احتالل مزعوم، تعد انتهاكا صارخا  فريدمان، التي قال فيها إن

للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واالتفاقيات الموقعة، التي رعتها الواليات المتحدة األمريكية، 
 المتعاقبة. األمريكيةوخروجا فاضحا على قرارات مجلس األمن الدولي، والمواقف المعلنة لإلدارات 

اعتبرت في بيان لها، هذه التصريحات تناقضا صريحا مع الجهد األمريكي المبذول إلعادة إطالق و 
 والفلسطيني. اإلسرائيليعملية السالم واستئناف المفاوضات بين الجانبين 

واستهجنت الوزارة بشدة مواقف وتصريحات السيد فريدمان. وأكدت رفضها التام لها، واعتبرتها 
"تبييض" االحتالل، والتغطية على ما يقوم به من انتهاكات يومية وجرائم يومية  محاوالت مكشوفة لـ

بحق الشعب الفلسطيني، إن لم تكن تشجيعًا لالحتالل على مواصلة حربه على الوجود الفلسطيني، 
 وتمرده على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومواصلة إفشاله لجميع فرص السالم.
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أن الرد الرسمي األمريكي على تصريحات فريدمان ليس كافيًا، ولم يكن بمستوى  ورأت الوزارة
 الخطيئة التي وقع بها السفير.

 7/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الحكومة: تشكيل مجلس إدارة لشؤون المستوطنين في الخليل انتهاك لقرارات الشرعية الدولية .4
قالت الحكومة الفلسطينية خالل جلستها األسبوعية التي عقدتها في مدينة «: العربيالقدس »رام هللا ـ 

رام هللا، إن على األمم المتحدة وكافة أطراف المجتمع الدولي، وعلى رأسها اإلدارة األمريكية، اتخاذ 
ئمة موقف حازم تجاه استمرار وتصاعد الممارسات والسياسات غير القانونية إلسرائيل، السلطة القا

صرارها على تحدي المجتمع الدولي باستمرار مخططاتها الهادفة إلى ترسيخ احتاللها  باالحتالل، وا 
 واستعمارها لألراضي الفلسطينية.

سلطة إدارة »واستنكرت قرار تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل، ومنحهم 
لبروتوكول الخليل الموقع بين الجانبين في انتهاك واضح للمواثيق الدولية و « شؤونهم البلدية

الفلسطيني واإلسرائيلي، الذي سبقه قرار تعزيز اإلدارة المدنية الذراع الرئيسة لالحتالل العسكري 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للتضييق على الشعب الفلسطيني في أنحاء الضفة 

خالل منظومة االستيطان غير الشرعي ومصادقة الغربية كافة، وترسيخ النظام االستعماري من 
على « عميحاي»مليون شيكل إلنشاء مستوطنة  60حكومة االحتالل اإلسرائيلي على تخصيص 

التي أخليت منذ أشهر، « عمونا»جنوب نابلس كبديل للبؤرة االستيطانية « جالود»أراضي قرية 
 م هللا.وكانت مقامة على أراٍض فلسطينية خاصة شمال شرق مدينة را

وأشارت إلى أن هذه الخطوات هي انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس األمن 
، الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري 2016كانون األول/ ديسمبر  23الصادر في  2334الدولي رقم 

يلي واضح عن والكامل ألنشطتها االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تخل إسرائ
التحرك على كافة المستويات واتخاذ كافة اإلجراءات »االتفاقيات الموقعة، األمر الذي يدفعنا إلى 

لزامها بإنهاء احتاللها االستعماري ألرضنا، وتجسيد  إللزام إسرائيل بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وا 
عاصمتها القدس الشرقية من أجل و  1967دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 

الوصول إلى اتفاق سالم قائم على حل الدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بأمن وسالم، استنادًا إلى 
 «.قرارات األمم المتحدة، ومرجعيات عملية السالم، ومبادرة السالم العربية

 8/9/2017، القدس العربي، لندن
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 لتكريس المزيد من الوقائعيستثمر المناخ السائد  نتنياهوالعالول:  .5
قال نائب رئيس حركة "فتح" محمـود العـالول، إن مـنح المسـتوطنين سـلطة إدارة البلـدة القديمـة  :رام هللا

فــي الخليــل، محاولــة مــن نتنيـــاهو الســتثمار المنــال الســائد لفـــرض المزيــد مــن الوقــائع علـــى األرض، 
 سرائيلي.مشددًا على أن الباب الفلسطيني مغلق أمام االحتالل اال

وأضاف العالول في حديث لبرنامج "حال السياسة" الذي يبـث عبـر تلفزيـون فلسـطين وفضـائية عـودة: 
"إن نتنيـــاهو يســـتثمر المنـــال الســـائد فـــي هـــذه المرحلـــة لفـــرض أكبـــر قـــدر مـــن الوقـــائع علـــى األرض، 

فـي كـل يـوم يصـدر وخاصة المنال السائد في العالم العربي وانشغالها فيما لديها من قضـايا داخليـة، و 
ويشــرع قـــوانين جديــدة متعلقـــة باالســتيطان كـــان آخرهـــا فــي البلـــدة القديمــة فـــي الخليــل والســـماح للبـــؤرة 

 االستيطانية الن تكون هيئة محلية في المدينة.
وحول تصريحات رئـيس حكومـة االحـتالل بنيـامين نتنيـاهو، فيمـا يتعلـق بتحقيـق تسـوية سياسـية وفيمـا 

دول العــالم، قــال العــالول: "نتنيــاهو يتحــدث بطريقــة تــوحي بــأن األبــواب يخــص عالقاتهــا مــع بعــض 
مفتوحــة لــه فــي العــالم وفــي الــدول العربيــة وبأنــه لــيس مضــطرا لعمليــة ســالم، هــذا أمــر غيــر صــحيح"، 
مؤكدًا أن الباب الفلسطيني مغلق أمام االحتالل االسرائيلي وال يمكن أن يهنئ االحتالل مـا دام البـاب 

 غلق أمامه.الفلسطيني م
 7/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 للتقاعد تقاطع مع سياسات االحتالل بغزة الزارعة موظفي: إحالة حماس .6
قال الناطق باسـم حركـة "حمـاس" فـوزي برهـوم إن قـرار رئـيس السـلطة محمـود عبـاس ورئـيس حكومتـه 

قطـاع غـزة إلـى التقاعـد اإلجبـاري تأكيـد علـى إمعـانهم رامي الحمد هللا إحالة مـوظفي وزارة الزارعـة فـي 
 في ضرب مقومات صمود شعبنا واستهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة.

وأكــد برهـــوم فـــي تصـــريح صــحفي، أن هـــذا القـــرار تقـــاطع خطيــر مـــع سياســـات االحـــتالل اإلســـرائيلي، 
 ويكشف زيف نواياهم في الحديث عن الشراكة والمصالحة.

واجهة هذه السياسات والمخططات المزدوجة التي تسـتهدف شـعبنا ووحدتـه، ووضـع ودعا برهوم إلى م
 حد لهذه اإلجراءات القمعية والتعسفية عبر صياغة حالة وطنية فلسطينية موحدة.

 7/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 ا  يأمن أن تدير مفاوضات مع حماس بصفتها شريكا   "إسرائيلـ"ل المستحسنمن حسن يوسف:  .7
قــــال القيــــادي حســــن يوســــف إن "حمــــاس هــــي حركــــة مرنــــة"، لمراســــل هيئــــة البــــث : دين ليخترمــــانيــــر 

اإلســرائيلية "كــان"، غــال برغــر، فــي تقريــر باــث صــباح يــوم الثالثــاء. "حينمــا تكــون هنــاك تهدئــة بــين 
إســرائيل". وأضــاف يوســف متحــدثا  اســمهحمــاس وبــين إســرائيل، هــو شــئنا أم أبينــا، هنــاك إقــرار بواقــع 

قيادي حماس "نحن لسنا هواة حرب"، ويبدو أن أقواله كانت موجهة إلى المشاهدين اإلسـرائيليين باسم 
ورغم هذا لم تتطرق المقابلة إلى ابنه مصعب الـذي أثـار اهتمامـا كبيـرا فـي ظـل تعاونـه  بشكل خاّص.

وســف نقــل مــع األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية الــذي لاقيــب بـــ "األميــر األخضــر". رغــم ذلــك، حــاول حســن ي
رســـائل معتدلـــة إلـــى الشـــعب اإلســـرائيلي والتوضـــيح أن وفـــق رأيـــه مـــن المستحســـن إلســـرائيل أن تـــدير 

 ا.يمفاوضات مع حماس بصفتها شريكا أمن
 5/9/2017، المصدر، إسرائيل

 
 فتح: تصريحات حسن يوسف تعبر عن موقف حماس المرفوض وطنيا   .8

اسـمي، إن "التصـريحات التـي أدلـى بهـا "القيـادي فـي قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القو  :رام هللا
االسرائيلي حول نظرة حركته للعالقة مع اسرائيل، انما يعبـر فـي حقيقـة  لإلعالمحماس" حسن يوسف 

للعامـة، بــأن حمــاس تخــدع  هاالمـر عــن موقــف حمـاس المرفــوض وطنيــا، الــذي طالمـا حاولنــا توضــيح
زاودة فيها على حركة فتح والقيـادة الفلسـطينية، بينمـا الناس والجمهور حينما تصدر مواقف متشددة وم

 تصدر مواقف مرنه تجاه االسرائيليين".
للتفاوض معها  إلسرائيلوأوضح القواسمي في تصريح صحفي يوم الخميس، بأن "دعوة حسن يوسف 

بـل باعتبارها شريكا امنيا وعرضه هدنة طويلة االمد مقابل رفع الحصار عن غزة، يعتبر تجديدا مـن ق
 المؤقتة.حماس لموافقتها على اقامة دولة في غزة، أو دولة ذات الحدود 

وفيما يتعلق بتذرع حمـاس بالحصـار والوضـع االنسـاني فـي غـزة، قـال القواسـمي "انـه كـان مـن االولـى 
علــى حســن يوســف وحمــاس أن يتوجهــوا نحــو الوحــدة الوطنيــة، بــدال مــن البحــث عــن مفاوضــات مــع 

 .منتهى الخطورة من الناحية السياسية"اسرائيل، وطرح أمور في 
 7/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 على قرار منح المستوطنين إدارة شؤونهم في الخليل الرشق يدعو السلطة لوقف المفاوضات ردا   .9

ف طالـب عضــو المكتـب السياســي لحركـة "حمـاس" عــّزت الّرشـق، الســلطة الفلسـطينية، بــالتوق: الدوحـة
 عن المفاوضات، ردا على منح االحتالل مستوطنيه إدارة شؤونهم في مدينة الخليل.
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وتســـاءل الّرشـــق فـــي حـــديث خـــاص لــــ "قـــدس بـــرس"، اليـــوم الخمـــيس، بـــالقول: "هـــل ســـتكتفي الســـلطة 
الفلســـطينية بالشــــجب واإلدانــــة أمــــام التغـــّول االســــتيطاني فــــي الضــــفة المحتلـــة، وبعــــد مــــنح االحــــتالل 

 ة شؤونهم في الخليل؟".مستوطنيه إدار 
وأوضـح الّرشــق أنو أوول هــذه الخيــارات هــو التوقــف فــورًا عــن المضــي خلــف أوهــام المفاوضــات العبثيــة 
وســراب التســوية والتنســيق األمنــي مــع العــدو، علــى حــّد وصــفه. وتــابع بــالقول: "ثــمو الســعي بجدّيــة إلــى 

ن كــل مكّونــات الشــعب واالســتفادة مــن تحقيــق مصــالحة وطنيــة شــاملة قائمــة علــى الشــراكة الحقيقــة بــي
 مكامن القّوة التي يمتلكها".

 7/9/2017، قدس برس
 

 رد قبل شهور عدةبتهمة التجّنح وتؤكد: بعضهم ط   قياديا   35فتح تنفي فصل  .11
غـــزة: قـــال مســـؤولون فـــي حركـــة فـــتح إن هنـــاك حملـــة تشـــنها جهـــات لـــم يســـموها، تعمـــل علـــى تـــرويج 

قياديــا  35داخــل صــفوف التنظــيم، وذلــك بعــد تــرويج قائمــة تضــم « إحــداث بلبلــة»إشــاعات مــن أجــل 
وأعضــاء مــن المجلــس التشــريعي، جــرى اتخــاذ قــرار بفصــلهم قبــل أيــام مــن الحركــة بشــكل نهــائي، فــي 
الوقــت الــذي أنهــت فيــه عضــو اللجنــة المركزيــة للحركــة دالل ســالمة، زيــارة إلــى القطــاع دامــت لثالثــة 

 أيام.
، أن القائمـة التـي جـرى نشـرها مـؤخرا «القـدس العربـي»لحركـة فـتح لــ  وأكد عضو في المجلـس الثـوري

غيـر صـحيحة، وأنـه جـرى تزويرهـا بمـا فـي ذلــك وضـع ترويسـة شـعار الحركـة وتوقيـع الـرئيس محمــود 
 عباس، وذلك من خالل برامج تركيب الصور الكمبيوترية المعروفة.

خــذ قــرارا بفصــل مــن وردت أســماؤهم فــي وأشــار إلــى أن اللجنــة المركزيــة فــي اجتماعهــا األخيــر لــم تت
، وهـــي تهمـــة توجههـــا اللجنـــة المركزيـــة لمـــن يعملـــون خـــارج أطـــر الحركـــة، «التجـــنح»القائمـــة، بتهمـــة 

 وتحديدا المعروفين بمواالتهم لمحمد دحالن، المفصول من حركة فتح.
دثت عــن وفــي الســياق نفــت دالل ســالمة عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، صــحة األنبــاء التــي تحــ

قياديا من الحركة. وأكدت سالمة التي نشرت تصريحاتها وكالة أنباء  35مصادقة عباس، على فصل 
 محلية، أن اللجنة المركزية لم تعقد قبل أيام، وأن جلستها المقبلة ستعقد يوم الثالثاء المقبل.

 8/9/2017، لندن، القدس العربي
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 دحالنخبير إسرائيلي: معارضة بحماس للتفاهمات مع  .11
قال خبير وضابط سابق في جهاز االستخبارات العسكرية اإلسـرائيلية إن أوسـاطا قياديـة فـي وكاالت: 

توصـلت إليهـا الحركـة مـع القيـادي المفصـول مـن حركـة فـتح محمـد -حركة حماس تـرى فـي تفاهمـات 
 مؤشرا خطيرا على إمكانية انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية.  -دحالن برعاية مصر

ضح الكاتب بموقـع المعهـد األورشـليمي للشـؤون العامـة والدولـة يـوني بـن منـاحيم أن دحـالن يعتبـر وأو 
فــي نظــر حمــاس وجماعــة اإلخــوان المســلمين عــدوا كبيــرا لهــم علــى مســتوى الشــرق األوســط، بســبب 

ورأى أنــه ليســت هنــاك غرابــة فــي ظهــور معارضــة داخــل  صــالته القويــة مــع مصــر ودولــة اإلمــارات. 
فاهمات األخيرة مع دحالن، في ضوء قناعة متزايدة لدى أوساط قيادية في الحركة بأن هذه حماس للت

 التفاهمات ستعزل القطاع كليا عن الضفة، األمر الذي يخدم المصلحة اإلسرائيلية. 
وكشـف بــن منــاحيم، وهــو خبيــر إســرائيلي بالشــؤون العربيـة، أن ذلــك دفــع قيــادة حمــاس بالضــفة مــؤخرا 

س الســـلطة الفلســـطينية محمـــود عبـــاس لعرقلـــة تطبيـــق تفاهمـــات الحركـــة فـــي غـــزة مـــع لالجتمـــاع بـــرئي
 دحالن، مما أوجد نوعا من القواسم المشتركة بين بعض قيادات حماس والسلطة في معاداة دحالن. 

التـــي تمـــت برعايـــة مصـــرية فـــي يوليو/تمـــوز -وأشـــار إلـــى أن تفاهمـــات حمـــاس األخيـــرة مـــع دحـــالن 
إلــى صــدارة المشــهد السياســي الفلســطيني بعــد غيــاب طويــل، وعملــت علــى  أعــادت األخيــر -الماضــي

 تحويله إلى شخصية مركزية في الساحة الفلسطينية. 
وختم بالقول إن تفاهمات حماس مع دحالن أوجدت غضبا لـدى بعـض حلفـاء الحركـة بمنطقـة الشـرق 

ولذلك يمكن توصيف  األوسط ألن هذا التقارب قد يجعل لإلمارات ومصر موطئ قدم في قطاع غزة،
 التفاهمات األخيرة بين حماس ودحالن بأنها ستضر بشبكة العالقات اإلقليمية للحركة.

 6/9/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 دالل سالمة: اجتماع هام لمركزية فتح الثالثاء القادم .12
د اجتماًعــا أكــدت عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح دالل ســالمة، أن المركزيــة ســتعق :ســما -رام هللا 

 مهًما، يوم الثالثاء القادم.
واوضحت دالل في تصريحات صحفية ان االجتماع سيناقش عدة قضايا من ضمنها خطاب الـرئيس 

 محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، المزمع عقده منتصف أيلول الجاري.
وسـتنقل الحالـة الفلسـطينية مـن  وقالت سالمة ان هذا الخطاب يتضمن ماعطيات تاحلـل الواقـع الحـالي،

دولة عضو باألمم المتحدة، إلى تحقيق هذا األمر على أرض الواقع، ودعوة األمم المتحدة إلى تحديد 
وأضــافت: هــذه الحــدود الماشــار لهــا بقــرارات الشــرعية الدوليــة الكــل  حــدود الدولــة الفلســطينية المنشــودة.
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ممكــن أن يتضــمن مزيــًدا مــن التحديــد، لمواجهــة يتحــدث عنهــا، ولكــن نتطلــع إلــى قــرار أممــي واضــح، 
 السياسات االحتاللية االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واشارت الى اجتماع المركزي سيناقش ايضا سبل مواجهة خطط االحـتالل الراميـة لفصـل قطـاع غـزة، 
 مضيفة "لذلك نريد أن يتم تحديد حدود دولتنا المستقلة".

 7/9/2017خبارية، وكالة سما اإل
 

 على سورية اإلسرائيليةدين الغارات حماس ت .13
ـــوم  نـــددت حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "حمـــاس"، بالغـــارات الصـــهيونية التـــي اســـتهدفت ســـورية فجـــر ي

وأدان ممثـــل الحركـــة فـــي لبنـــان، علـــي بركـــة، فـــي تصـــريح صـــحفي، يـــوم الخمـــيس الغـــارات  .الخمـــيس
 فض أي عدوان صهيوني على أي دولة عربية أو إسالمية.وقال بركة: نر  الصهيونية على سورية.

 7/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حماس تدين الصمت الدولي تجاه جرائم اإلبادة ضد المسلمين الروهينغا .14
قالـــت حركـــة حمـــاس إن مـــا يجـــري ضـــد مســـلمي الروهينغـــا فـــي ميانمـــار مـــن جـــرائم هـــو بمثابـــة إبـــادة 

 جماعية وجرائم ضد اإلنسانية.
تنكر الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، بشدة الصمت الدولي تجاه تلـك واس

 الجرائم المروعة واالنتهاكات.
وأهـــاب برهـــوم بكـــل أبنـــاء األمـــة العربيـــة واإلســـالمية وأحـــرار العـــالم والمؤسســـات الدوليـــة لإلســـراع فـــي 

نها غاثتهم وا   ء معاناتهم.الوقوف إلى جانب هؤالء المظلومين والمقهورين وا 
وطالـب المجتمــع الــدولي وصــناع القــرار باإلســراع والتـدخل لوقــف هــذه المجــازر واالنتهاكــات ومحاســبة 

 مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم الدولية.
 7/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 مع المسلمين الروهينغاغزة: حماس تنظم وقفة تضامنية  .15

لخمــيس، وقفــة تضــامنية مــع مســلمي ميانمــار الــذين نظمــت حركــة "حمــاس" بمدينــة غــزة، مســاء ا: غــزة
وشارك في الوقفة أمـام مسـجد الشـهداء جنـوب غـزة،  يتعرضون لعمليات قتل وتهجير في إقليم أراكان.

 عشرات الشبان الغاضبين لما يمارس ضد المسلمين في بورما.
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ع غـزة رغـم الحصـار وتوجه القيادي في حماس زكريا زين الدين، إلى مسلمي أراكـان، بقولـه: "إن قطـا
المفروض عليه متضامن معكم، وال نملك لكم إال الدعاء والتضامن معكم، ونرجو هللا أن يثبـتكم علـى 

ودعا زين الدين إلى "استخدام سالح الـدعاء ثـم اإلعـالم لمواجهـة هـذه الجـرائم بحـق  دينكم وينصركم".
 لجرائم.المسلمين"، مطالبا الحكام والعرب المسلمين للتدخل لوقف هذه ا

ودعا القيادي في حماس مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية واألمم المتحدة للتحرك بشـكل عاجـل لوقـف 
 هذا الظلم المفروض على مسلمي ميانمار.

 7/9/2017فلسطين أون الين، 
 

 اإلداري بحق قيادي في حماس االعتقال االحتالل يجدد .16
اإلداري لألسـير القيـادي فـي حركـة حمـاس سـائد  أصدرت محكمة عوفر قرارًا بتجديد االعتقال: رام هللا

  أشهر جديدة. 4عامًا( من بيتونيا قضاء رام هللا للمرة الرابعة على التوالي لمدة  41محمد أبو البهاء )
، بعـــد اقتحــام منزلــه وتفتيشـــه 28/4/2016وكانــت قــوات االحـــتالل اعتقلــت القيــادي أبـــو البهــاء بتــاريخ 

 6قتيـــاده إلـــى الســـجون، وأصـــدرت بحقـــه قـــرارًا باالعتقـــال اإلداري لمـــدة بالكامـــل، وتحطـــيم محتوياتـــه وا
أشهر جديدة، ثم لمرة ثالثـة لمـدة  6بيومين جددت له اإلداري للمرة الثانية لمدة  تنتهيأشهر، وقبل أن 

 شهرًا في اإلداري. 16أشهر، وجددت له لمرة رابعة ألربعة شهور أخرى بحيث أمضى حتى اآلن  4
بو البهاء ناشط سياسي، وهو أحد قيادات حماس في رام هللا، وعمل ناطقًا إعالميًا لها، يشار إلى أن أ

وهو أسير محرر أمضى فـي سـجون االحـتالل عـدة سـنوات غالبيتهـا فـي االعتقـال اإلداري، وقـد أفـرج 
 .2014عنه قبل عدة شهور بعد اعتقال إداري دام عام ونصف في أكتوبر من العام 

 7/9/2017فلسطين أون الين، 
 

 ألف الجئ أفريقي وسنكمل المهمة 20 نحونتنياهو: طردنا  .17
 الجـئألـف  20قـال رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية، بنيـامن نتنيـاهو، إنـه تـم طـرد نحـو : مجيد القضـماني

جاء ذلك خالل الجلسة األولى التي عقـدتها مـا تاسـمى بــ"اللجنة الوزاريـة  من األفارقة إلى خارج البالد.
رة المتســـللين"، الخمـــيس، برئاســـة نتنيـــاهو، بحســـب مـــا جـــاء فـــي تقريـــر نشـــرته "يـــديعوت لمعالجـــة ظـــاه

 أحرنوت" على موقعها اإللكتروني.
يذكر أن نتنياهو كان أعلن عن إقامة هذه اللجنة الوزارية خالل جولة قام بها، األسـبوع الماضـي، فـي 

األفارقــة وطــالبي اللجــوء مــن  األحيــاء الســكنية فــي جنــوب تــل أبيــب حيــث يتواجــد آالف مــن الالجئــين
ونقلـت "يــديعوت أحرنـوت" عـن نتنيــاهو قولـه فـي الجلسـة، التــي جـرت بمشـاركة مجموعــة  أجـل العمـل.
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من سـكان جنـوب تـل أبيـب، إن "الحـل الـذي نعمـل ألجلـه، هـو إجـالء هـؤالء مـن الـبالد، قـد ال نـتمكن 
 إكمال المهمة".ألف منهم، وسوف نقوم ب 20من إخراج الجميع، ولكننا أخرجنا نحو 

 7/9/2017، 48عرب   
 

 منع وجود ممر شيعي من إيران إلى دمشقست "إسرائيلليبرمان: " .18
َلّمـــح وزيـــر الجـــيش اإلســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمـــان إلـــى مســـؤولية إســـرائيل عـــن : كفـــاح زبـــون - رام هللا

عـداء مـن الهجوم على مركز عسكري في حماة وسـط سـوريا، قـائاًل إن إسـرائيل مصـممة علـى منـع األ
 «.الخطوط الحمراء»تخطي 

نحــن ال نبحــث عــن مغــامرات، لكننــا »وقــال ليبرمــان فــي تصــريحات نقلتهــا القنــاة العاشــرة اإلســرائيلية: 
عـازمون علــى الــدفاع عـن أمــن مواطنينــا بكــل الطـرق المتاحــة. نحــن مصــممون علـى منــع أعــدائنا مــن 

مسـتعدة لكـل سـيناريو فـي الشـرق األوسـط. إسرائيل »وتابع: «. اإلضرار بنا أو حتى خلق فرصة لذلك
وستفعل كل شي لمنـع وجـود ممـر شـيعي مـن إيـران إلـى دمشـق... لـن تسـمح ألي جهـة كانـت بتعـدي 

 «.الخطوط الحمراء
ويشــير حــديث ليبرمــان إلــى مســؤولية إســرائيل عــن غــارة اســتهدفت موقعــًا عســكريًا قــرب مصــياف فــي 

 لكامل، إضافة إلى مقتل جنديين في المكان.ريف حماة، فجر األمس وأدوت إلى تدميره با
 8/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 "حزب هللا"تسليح  إعادةتل أبيب ستضطر إلى الرد على عمليات اإلسرائيلي: الرئيس  .19

يـــوم الخمـــيس ، خـــالل لقائـــه المستشـــارة  اإلســـرائيلي رؤفـــين ريفلـــين، سالـــرئيحـــذر  :)د ب أ( - بـــرلين
سـوف تغـرق المنطقـة “من أن طموحات إيران إلقامة معقل شيعي فـي سـورية  األلمانية انجيال ميركل،

 ”.برمتها في حرب
تســـليح حـــزب هللا،  إعـــادةوأكـــد الـــرئيس ريفلـــين مجـــددا أن إســـرائيل ستضـــطر إلـــى الـــرد علـــى عمليـــات 

 في موقعها اإللكتروني.” يديعوت احرونوت“حسبما ذكرت صحيفة 
ممر شيعي في سورية، وينشر  إقامة إلىان تقود الجهود الرامية وأبلغ الرئيس اإلسرائيلي ميركل أن إير 

 هيمنته في الشرق األوسط، األمر الذي يشكل تهديدا مباشرا إلسرائيل ولالستقرار في المنطقة.
 7/9/2017، رأي اليوم، لندن
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 مهمة تحمل ثالث رسائل ةفي سوري اإلسرائيلية: الهجمة يدلين .21
ات األمـــن القـــومي التـــابع لجامعـــة تـــل أبيـــب ورئـــيس االســـتخبارات الناصـــرة: تطـــرق رئـــيس معهـــد دراســـ

العســــكرية الســــابق الجنــــرال )احتيــــاط( عــــاموس يــــادلين، للهجمــــة اإلســــرائيلية علــــى موقــــع فــــي منطقــــة 
في صفحته على تويتر قال يادلين إن الهجمة المنسـوبة إلسـرائيل ليسـت اعتياديـة، ة المصايف السوري

عســكريا علميــا يــتم فيــه تطــوير وتصــنيع صــواريخ دقيقــة يمكــن لهــا أن لكــون الموقــع المســتهدف مركــزا 
وأوضـح أن المنشـأة العسـكرية الســورية المـذكورة تنـتج أيضـا ســالحا  تلعـب دورا مهمـا فـي حـرب مقبلــة.

كيميائيــا وبراميــل متفجــرة اســتخدمها النظــام الحــاكم خــالل الحــرب الــدائرة فــي بــالده. معتبــرا أن الهجمــة 
، وثانيهــا اســتراتيجيثــالث رســائل مهمــة، أولهــا أن إســرائيل لــن تتــيح إنتــاج ســالح  اإلســرائيلية تحمــل

تتمثــل بالتوقيــت حيــث تتجاهــل الــدول العظمــى الخطــوط الحمــر التــي وضــعتها إســرائيل فــي مــا يتعلــق 
بمستقبل سوريا. وهذه إشارة للتفاهمات بين الواليات المتحدة وبـين روسـيا حـول مسـتقبل سـوريا والنفـوذ 

نــي فيهــا. أمــا الرســالة الثالثــة بــرأي يــادلين مــن خلــف هــذه الهجمــة اإلســرائيلية فمفادهــا أن القــوات اإليرا
 الروسية في سوريا ال تحول دون تدخل إسرائيل هناك.

 8/9/2017القدس العربي، لندن، 
 

 إيقاف ضابط عن مزاولة مهامه لمخالفته "األمن المعلوماتي""يديعوت":  .21
عوت أحرنـوت" علـى موقعهـا اإللكترونـي، مسـاء الخمـيس، إن قائـد القيـادة قالـت "يـدي: مجيد القضـماني

الشمالية في الجيش اإلسرائيلي، اللواء، يـوآل سـتريك، أوقـف مؤقتـا "أحـد ضـباط اللوجسـتية برتبـة مقـدم 
واكتفى المصدر باإلشارة إلى أن "القرار جاء على خلفية ارتكاب الضابط لمخالفة  عن مزاولة مهامه".

"األمــن المعلومــاتي"، وذلــك أثنــاء التــدريبات التــي يقــوم بهــا جــيش االحــتالل علــى "الجبهــة فــي مجــال 
 الشمالية".

 7/9/2017، 48عرب   
 

 " حزب هللا" ضابط إسرائيلي: جاهزون ألي سيناريو لمواجهة .22
قـــال مـــدير مدرســـة الضـــباط فـــي الجـــيش اإلســـرائيلي، الضـــابط عميـــت يمـــين، إن الجـــيش : محمـــد وتـــد
مستعد ألي سيناريو لمواجهة حزب هللا على الجبهـة اللبنانيـة، الفتـا إلـى أن الجـيش سـيمنع اإلسرائيلي 

 حزب هللا من تحقيق أي إنجازات على الجبهة الشمالية.
وم الخمــــيس، علــــى هــــامش التــــدريبات التــــي شــــرع بهــــا الجــــيش يــــتصــــريحات الضــــابط يمــــين وردت، 

ضــابط قولــه: "جــاهزون ألي ســيناريو لصــد أي ونقلــت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلي عــن ال. اإلســرائيلي
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هجــوم أو تهديــد، ولــدينا كافــة اإلمكانيــات والقــدرات لمواجهــة التهديــدات، ولعــل التحــديات الحقيقــة التــي 
نواجهها هي تشخيص الحدث قبل وقوعه بغية منعه، إال أنه بحال وجود أي حدث يجب علينا معرفة 

 كيف نحاصره ومنع تطوره ميدانيا".
 7/9/2017، 48عرب   

 
 من مخيم الجلزون دا  تختطف مطار   خاصةقوة إسرائيلية  .23

اختطفت قوة خاصة إسرائيلية قبل ظهر الخميس المطارد مهدي جمال أبو : خــاص صفا -رام هللا 
 عاًما( من مخيم الجلزون شمال مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة. 25شريفة )

الة "صفا" إن قوة مستعربين خاصة دخلت إلى المخيم بواسطة وقال مصدر من المخيم لمراسل وك
شاحنة توزيع مثلجات، وترجل منها عدد من الجنود اقتحموا أحد المنازل واختطفوا المطارد "أبو 

 شريفة" واقتادوه إلى جهة مجهولة خارج المخيم.
القوات الخاصة  وذكر المصدر أن قوات من الجيش اقتحمت المخيم فور اختطاف أبو شريفة لمساندة

ولفت إلى أن "أبو شريفة" مطلوب لقوات االحتالل، وحاول الجيش  وتأمين خروجها من المخيم.
 اعتقاله أكثر من مرة.

 7/9/2017وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، غزة، 
 

 تسعى لتصنيف أسرانا ضمن إطار اإلرهاب" إسرائيل"قراقع:  .24
ة شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، أمس كشف رئيس هيئ: منتصر حمدان  - رام هللا

ترمي « إسرائيلية»الخميس، عن تعرض األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل لهجمة 
كسلطة محتلة هي أعلى أشكال « إسرائيل»إلى تصنيفهم ضمن إطار اإلرهاب، مشددا على أن 

في المنطقة « اإلسرائيلية»عنصرية اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط، وان استمرار الفاشية وال
سيشكل خطرا على الجميع، ما يتطلب أن تتحمل كل الجهات اإلقليمية والدولية مسؤولياتها تجاه 

وممارسة الضغط على المستوى السياسي والقانوني وتوسيع  حقوق األسرى وتوفير الحماية لهم،
 المقاطعة الدولية بحق دولة االحتالل.

 8/9/2017الخليج، الشارقة، 
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 السن كبار من ونصفهم عالميا   األقل من فلسطين في األمية نسبة .25
كشف جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، أمس الخميس، عن معدالت انتشار األمية في فلسطين 

عامًا فأكثر، موضحًا أن معدالت األمية في  15ألف فلسطيني في الفئة العمرية  90التي وصلت إلى 
سنة فأكثر في  15أقل المعدالت في العالم، حيث بلغ معدل األمية بين األفراد فلسطين تعتبر من 

حسب بيانات معهد اليونيسكو لإلحصاء، وبلغ عدد األميين  2016في العام  %24.8الدول العربية 
 %32.8مليون من اإلناث بمعدل  40.9مليون، منهم  64.6في العالم العربي لنفس العام حوالي 

سنة فأكثر  15مليون( بين الذكور، وبلغ معدل األمية عالميًا بين األفراد  23.7) %14.7بـمقارنة 
مليون من اإلناث بمعدل  472.9مليون، منهم  750.1، وبلغ عدد األميين في العالم حوالي 13.8%
 مليون(.  277.2) %10.2سنة فأكثر( في العالم  15، في حين بلغ معدل األمية بين الذكور )17.3%

عاال عوض، رئيسة اإلحصاء الفلسطيني عشية اليوم العالمي لمحو األمية الذي يصادف  وأعلنت
ألف أمي وأمّية في الفئة  90أيلول من كل عام، أنه يوجد في فلسطين حوالي الثامن من سبتمبر/

، مشيرة في نفس السياق إلى أنه حسب تعريف منظمة األمم 2016سنة فأكثر في العام  15العمرية 
ة للتربية والثقافة والعلوم )اليونيسكو( يعرف الشخص األمي بأنه الشخص الذي ال يستطيع أن المتحد

 يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.
 %3.2أمي وأمّية(، بواقع  89,900) %3.1سنة فأكثر في فلسطين  15وبلغ معدل األمية بين األفراد 

أمي وأمّية( في العام  30,000في قطاع غزة ) %2.8ألف أمي وأمّية( و 59,900في الضفة الغربية )
، وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور واإلناث، حيث بلغ معدل األمية بين الذكور 2016

أمّية( في نفس العام. أما بالنسبة  69,300) %4.8أمي( في حين بلغ بين اإلناث (20,600   1.4%
سنة فأكثر  65د بلغ معدل األمية بين األفراد كبار السن لمعدالت األمية حسب الفئات العمرية، فق

سنة  64 -45في الفئة العمرية  %4بينما بلغ  2016أمي وأمّية( في العام  48,800) 34.8%
ألف أمي وأمّية(، في حين بلغ  9,800سنة ) 44 -30في الفئة العمرية  %1.2أمي وأمّية( و 21,500)

 ألف أمي وأمّية( لنفس العام. 9,800) %0.7سنة  29-15بين الشباب 
 8/9/2017رام هللا، ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
 األوقاف بقانون اإلرهاب دائرة محاكمة ترفض مقدسيةالسالمية اإلهيئات ال .26

رفضت هيئات إسالمية مقدسية محاكمة االحتالل اإلسرائيلي : هبة أصالن -المحتلة القدس 
 نون مكافحة اإلرهاب وفق ادعاءات كاذبة ومسميات ال وجود لها.األوقاف اإلسالمية بموجب قا
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وعبرت دائرة األوقاف اإلسالمية ودار اإلفتاء الفلسطينية والهيئة اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية عن بالغ قلقها من قيام الشرطة اإلسرائيلية والنيابة العامة "بخطوات 

ق المسجد األقصى المبارك ومبانيه وساحاته ومصلياته، ومنها باب الرحمة، ومحاولة خطيرة جدا بح
 إدخال األوقاف اإلسالمية في محاكم إسرائيل، واعتبار دائرة األوقاف منظمة إرهابية".

وجاء بيان المرجعيات الدينية في القدس والذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه ردا على قرار 
أغسطس/آب الماضي تجديد إغالق مكاتب تقع داخل باب  30ابعة لالحتالل في محكمة الصلح الت

 .2003الرحمة والذي صدر أول مرة عام 
 7/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مخابرات االحتالل تعتقل معلمة مقدسية بعد التحقيق معها .27

جة خويص بعد اعتقلت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي المعلمة المقدسية خدي: القدس المحتلة 
 استدعائها لمركز تحقيقات "عوز" جنوب القدس المحتلة.

وكانت مخابرات االحتالل استدعت المعلمة في المسجد األقصى خديجة خويصة الليلة الماضية 
 للتحقيق في مركز "عوز".

 7/9/2017فلسطين أون الين، 
 

 أغسطسآب/ ل خال  "عوفرفي "حكما  صدر بحق األسرى األطفال  39: هيئة شؤون األسرى .28
 الماضي

قال تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين الخميس إن محكمة عوفر اإلسرائيلية : رام هللا
المنصرم، وفرضت غرامات مالية  أغسطسآب/ قاصر خالل شهر  39أصدرت أحكامًا متفاوتة بحق 
 .دوالر( 31,179) شيكل 110,000باهظة وصلت إلى أكثر من 

أسير قاصر إلى قسم األشبال في  59بيانها أنه خالل الشهر الماضي، تم إدخال  وكشفت الهيئة في
تم اعتقالهم  4على الحواجز العسكرية، و 3من الطرق، و 10قلوا من المنازل، واعتا  40سجن "عوفر"، 

 لعدم حيازتهم تصاريح عمل. 2بعد االستدعاء، و
األسرى األطفال ماهي إال سرقة واضحة  واعتبرت الهيئة، أن فرض الغرامات المالية الباهظة بحق

ثقال  باسم القانون، وجزء من سياسية تنتهجها المحاكم الصهيونية لنهب وجباية أموال ذوي األسرى وا 
كاهلهم بالفواتير المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون االحتالل، ويتضح هذا األمر من خالل 
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 24,600) ألف شيكل 87ت، حيث بلغت الشهر الماضي للغراما اإلجماليةاالرتفاع المستمر بالقيمة 
 .دوالر(

 7/9/2017، فلسطين أون الين
 

 تصادق على منح صالحيات حكومية لهيئة عنصريةاإلسرائيلية المحكمة العليا  .29
خميس، التماس مركز عدالة وجمعّية حقوق المواطن يوم رفضت المحكمة العليا اليوم، : بالل ضاهر

ون الذي يمّكن الحكومة من تحويل صالحّيات حكومّية لوحدة االستيطان في المطالب بتعديل القان
 المنظمة الصهيونّية العالمّية.

والتمس مركز عدالة وجمعّية حقوق المواطن ضد القانون الجديد، وتم توحيد االلتماس مع آخر قّدمه 
بشأن االلتماسين  يوم الخميس، ،بروفيسور آلون هرئيل في ذات الشأن، بينما صدر قرار المحكمة

 مًعا.
، بأن "القرار مؤسف الخميسوعّقب مركز عدالة وجمعّية حقوق المواطن على قرار المحكمة العليا، 

للغاية، والمصادقة عليه تعني منح صالحّيات حكومّية مركزّية وتخصيص موارد جدّية لوحدة 
ط، وتعلن بشكل واضٍح أن االستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهّيتها، من أجل مصالح اليهود فق

 دوافعها األيديولوجية ال تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب".
 7/9/2017، 48عرب 

 
 طالب يعتصمون احتجاجا على عدم التحاقهم بالدراسة 4,000الطالب المقدسيون:  .31

شارع الرئيسي مدارس دارة المعرفة في ال الطلبة مناعتصم مئات الطلبة ولجنة أولياء أمور : رام هللا
 بحي كفر عقب شمال مدينة القدس، يوم الخميس، مطالبين بحقهم في االلتحاق بمقاعد الدراسة.

ن من الدراسة في و طالب محروم 4,000 إن، إدريسالطلبة عماد  أمور أولياءيقول رئيس لجنة 
 .إسرائيليةسياسة تجهيل 

ن وجود ملفات فساد لدى إدارة المدارس، أعلنت ع اإلسرائيلية"وزارة المعارف"  أن إلى إدريسويشير 
 وحولت الملف إلى مراقب الشركات اإلسرائيلي.

 إلىمدرسة موجودة في الضفة الغربية ويراد تفتيتها وتقسيمها  أكبردار المعرفة  أن إدريسوأضاف 
م يبتسريح إدارة مدارس دار المعرفة، وتسل أمرت اإلسرائيليةأن المحكمة العليا  وأوضح عدة مدارس.

 إدارة جديدة لهذه المدارس البالغ عددها ثالث مدارس.
 7/9/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
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 يدين اإلجراءات االستيطانية في القدس والخليل القدسمفتي  .31
قنا: أدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب  -القدس المحتلة 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بإجبار عائلة فلسطينية على إخالء  المسجد األقصى المبارك، قيام
، في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، واالستيالء عليه لصالح 1964منزلها الذي تسكنه منذ عام 
وحذر الشيخ حسين، في بيان صحفي أمس من تداعيات هذا التصعيد  جمعيات استيطانية متطّرفة.
بناء مدينة القدس المحتلة. مؤكدًا أن هذا القرار العنصري، هو اعتداء العنصري اإلسرائيلي تجاه أ

صارل على حق اإلنسان الفلسطيني في العيش بكرامة في مدينته. مطالبًا الهيئات والمنظمات الدولية 
كافة بالوقوف إلى جانب عائلة شماسنة الفلسطينية التي تم إجبارها على ترك منزلها، ورفض القرار 

ي. في سياق آخر، أدان مفتي القدس والديار الفلسطينية، قرار إعطاء المستوطنين اليهود، اإلسرائيل
في البؤر االستيطانية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة 
 الخليل، صالحية إنشاء مجلس مستوطنين شبيه بالمجالس والبلديات الموجودة في حكومة االحتالل.
مؤكدًا أن هذا القرار باطل، وغير قانوني، ومخالف للقوانين والمعاهدات الدولية كافة. وحذر من 

 مغبة تنفيذ هذا القرار وانعكاساته على سكان البلدة القديمة وممتلكاتهم.

 7/9/2017الدوحة،  الراية،
 

 عام دراسي حذر وممرّات آمنة إلجالء الطالب :عين الحلوةمخيم  .32
التحق أمس أكثر من ثالثة آالف تلميذ وتلميذة بمدارس األونروا اإلحدى عشرة : عيمرأفت ن -صيدا 

الموجودة في مخيم عين الحلوة، في أول يوم من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في وقت ال يزال 
 الماضي. / أغسطسالمخيم يعيش تحت وطأة تداعيات األحداث األمنية الدامية التي شهدها في آب

دم حصول األونروا على ضمانات رسمية من أي من األطراف داخل المخيم بعدم تجدد ورغم ع
العنف فيه، وهو ما سبق وحددته الوكالة كشرط أساسي الستئناف خدماتها وعمل مؤسساتها في 
المخيم، إال أن تحييد هذه المؤسسات بما فيها المدارس في االشتباكات األخيرة دفعها التخاذ قرار 

لكن بعد أن أخضعت موظفيها ومعلميها لدورات تدريبية في اإلسعافات ، دراسة فيهااستئناف ال
وعلى إجالء الطالب بالتعاون  ،وعلى كيفية محاكاة والتعامل مع األزمات األمنية والعسكرية، األولية
الطالب لبرامج دعم نفسي واجتماعي وترفيهي  وأخضعت الصليب األحمر اللبناني والدولي.مع 

إلخراجهم من تأثيرات األحداث األمنية عليهم، وذلك بعدما كانت الوكالة استحدثت في وقت سابق 
خالء للطالب.  ممرات آمنة ونقاط تجمع وا 

 8/9/2017المستقبل، بيروت، 
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 كأس العالمل األجسام ويتأهلكمال في  حرز لقب بطل أبطال أفريقيايفلسطيني  رياضي .33
نجح البطل الفلسطيني المقيم في جنوب أفريقيا حازم ملكة في تحقيق إنجاز مهم على : بريتوريا

لكأس  وتأهل، حيث أحرز لقب بطل أبطال أفريقيا والقارة السوداء، األجسامصعيد رياضة كمال 
حي الزيتون من  العالم المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في فرنسا. ملكة من مواليد

غزة، أشار إلى صعوبة المنافسة التي أهلته لنيل هذا اللقب المهم كونه الفلسطيني الوحيد الذي شارك 
الفلسطينيين لديهم اإلمكانات والطاقات اإلبداعية التي تؤهلهم للمنافسة في  أنالبطولة، وأكد على  في

د البطل على رغبته في تمثيل فلسطين كل المحافل الرياضية الدولية، لكنهم بحاجة إلى فرص، وأك
 بطولة العالم. فيورفع علمها 

 8/9/2017القدس العربي، لندن، 
 

 بماليين الدوالرات باإلسكندرية مهجورا   يهوديا   ترمم معبدا   مصرموقع إسرائيلي:  .34

قال موقع "أن آر جي" اإلسرائيلي إن الحكومة المصرية بدأت مشروعا لترميم كنيس يهودي في 
ة اإلسكندرية بكلفة مالية تقدر بماليين الدوالرات، رغم أن المدينة ال تضم سوى ثمانية يهود فقط مدين

 معظمهم من المسنين.
ميالدية وكان يستخدمه آالف  1354وذكر الموقع أن الكنيس المسمى "النبي إلياهو" تم بناؤه عام 

بات مهجورا،  1948إسرائيل عام اليهود المقيمين في المدينة لمئات من السنين، لكن منذ إقامة 
 وتسببت أضرار المياه والصرف الصحي في انهيار سقف الكنيس العلوي.

ألف يهودي كانوا يعيشون في مدينة اإلسكندرية في السابق، لكن معظمهم  25وأشار الموقع إلى أن 
خصا فقط، ش 50غادروها عقب إقامة إسرائيل، واليوم يبلغ عدد الجالية اليهودية في مصر قرابة 

 ثمانية منهم في اإلسكندرية وهم من كبار السن.
واعتبر الموقع قرار الحكومة المصرية ترميم الكنيس "خطوة نادرة ومفاجئة"، كما نقل عن أحد أفراد 
طاقم المهندسين المصريين الذين زاروا الكنيس بصحبة يهودي واحد أن مشروع ترميم الكنيس 

لحماية األمنية المحيطة بالكنيس التي توفرها السلطات المصرية وأضاف أن ا سيستغرق عاما كامال.
عالية جدا، ال سيما عقب العمليات المسلحة التي نفذها تنظيم الدولة اإلسالمية ضد بعض الكنائس 

ونقل الموقع عن المتحدثة باسم وزارة اآلثار المصرية نيفين العراف قولها إن  المسيحية في مصر.
أهمية وتقديرا للتاريخ اليهودي والمواقع األثرية اليهودية، وأعمال الترميم هذه  الدولة المصرية تولي

 ستتواصل في المستقبل، باعتبارها جزءا من ميراث الشعب المصري.
 7/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 في المدارس الخاصةقطاع غزة األردنية تؤكد السماح بتعيين أبناء  والتعليموزارة التربية  .35
بحثت لجنة فلسطين النيابية، خالل اجتماع عقدته يوم الخميس برئاسة النائب يحيى  :بترا –عمان 

السعود وحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم محمد العكور، عددًا من الموضوعات التي تهم طلبة 
 أبناء قطاع غزة.
هناك  أن إالفصل دراسي،  نقدر ما تقوم به وزارة التربية والتعليم في بداية كل إنناوقال السعود "

المدارس  إلىغزة، تتلخص في صعوبة نقل طلبة "األونروا"  أبناءبعض المصاعب التي تواجه طلبة 
 بعد تجديد جواز سفر األب". إالالحكومية، وعدم قبولهم في المدارس الحكومية، 

ي التعيين على حساب ن يكون لهم نصيب فأوأكد ضرورة "توفير البيئة التعليمية اآلمنة ألبناء غزة، و 
 التعيين اإلضافي، فضاًل عن استثنائهم من الوظائف المغلقة في المدارس الخاصة".

من جانبه، قال العكور يجب التمييز بين مدارس "األونروا" وأبناء غزة، حيث يوجد تنسيق ما بين 
طلبتها بشكل جماعي "التربية" والوكالة بالنسبة للمحافظة على مدارس األخيرة، مضيفا أنه "يتم نقل 

 المدارس الحكومية بعد الصف العاشر األساسي". إلى
وبين العكور أنه "تم تفويض الصالحية لمدراء التربية والتعليم بمختلف مناطق المملكة لنقل طلبة 

 مدارس الوكالة إلى المدارس الحكومية، وفي حدود الطاقة االستيعابية".
المدارس الخاصة، أوضح العكور أنه سيتم التأكيد على كتاب وحول السماح ألبناء غزة بالتعيين في 

 وزير التربية والتعليم السابق بالسماح لهم بذلك".
 7/9/2017، الدستور، عّمان

 
 اإلقليميسعودي يزور البالد لبحث ملف السالم  أمير: إسرائيليمصدر  .36

ط الملكي السعودي زار من البال أميرا أنمراسلنا شمعون اران  أفادفي نبا حصري : شمعون أران
 إلىوبحث مع كبار المسؤولين اإلسرائيليين فكرة دفع السالم اإلقليمي  األخيرةالبالد سرا خالل األيام 

 .ورفض كل من ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية التعليق على هذا الخبر. األمام
والسعودي في هذا  يلياإلسرائقد تحدثت في السابق عن اتصاالت بين الجانبين  أنباءوكانت 
 .المضمار

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد صرح بان هنالك تعاونا في شتى الوسائل والمستويات مع 
هذا التعاون لم يسبق له مثيل في تاريخ إسرائيل حتى بعد التوقيع على  أنكتلة الدول العربية مؤكدا 

 اتفاقيات مع بعضها.
 7/9/2017، هيئة البث اإلسرائيلي مكان
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 قناة الجزيرة من حضور ندوة حول حرية التعبير مكتبنتنياهو يمنع مدير  .37
« الجزيرة»في خطوة جديدة في إطار الحملة التي يشنها إلغالق مكتب قناة «: القدس العربي»لندن ـ 

بنيامين  اإلسرائيليالقطرية في إسرائيل، تماشيا مع قرار دول الحصار الخليجية، منع رئيس الوزراء 
في القدس المحتلة، وليد العمري، من المشاركة أمس في ندوة « الجزيرة»نتنياهو، مدير مكتب قناة 

 ينظمها مكتب رئيس الحكومة، حول حريات التعبير.
وأعلن مكتب اإلعالم الحكومي اإلسرائيلي، مساء أول من أمس األربعاء، في تصريح على صفحته 

فرنسية، أن نتنياهو طالب في اللحظة األخيرة باستثناء ، كما ذكرت وكالة الصحافة ال«فيسبوك»في 
 العمري من المؤتمر حول حرية التعبير الذي نظمه المكتب أمس.

وأكد المكتب أن نتنياهو دعا مجددا إلى مواصلة إجراءات إغالق مكتب القناة في إسرائيل، مطالبا بـ 
يرة العاملين في إسرائيل وا غالق اتخاذ إجراءات قانونية لمنع منح اعتماد لجميع صحافيي الجز »

 «.مكاتبها في إسرائيل
إليه مهمة إغالق مكتب  أوكلتمن جانبه قال وزير المواصالت أيوب قرة من حزب الليكود الذي 

 إن المكتب سيغلق.« الجزيرة»
 8/9/2017، القدس العربي، لندن

 
 فشل مهمة رئيس الصليب األحمرنتنياهو ي  ": القدس العربي" .38

ف الهور: لم تنجح مهمة رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر ماورير، الذي أنهى أشر  غزة ـ
سرائيل، في  ملف تبادل األسرى بين حركة حماس « حلحلة»زيارة شملت المناطق الفلسطينية وا 

سرائيل، بسبب رفض األخيرة التجاوب مع الشروط التي وضعتها المقاومة الفلسطينية، التي تأسر  وا 
 سرائيليين.أربعة إ

أن إسرائيل التي التقى مسؤولون  إلى، «القدس العربي»وتشير معلومات أكدتها مصادر مطلعة لـ 
كبار فيها ماورير، قبل انتقاله إلى غزة للقاء قائد حماس يحيى السنوار، طالبت من خالل رسالة نقلها 

حيث ظهر ذلك بطلب  المبعوث الدولي بمعلومات عن جنودها، من دون تقديم أي ثمن مقابل ذلك،
 ماورير لقاء اإلسرائيليين األسرى في غزة.

والتقى رئيس الصليب األحمر بمنسق جيش االحتالل في المناطق المحتلة الجنرال يؤاف موردخاي، 
وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال إيال زمير، باإلضافة إلى عائالت الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى 

 ه لغزة.المقاومة، قبيل توجه
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وأبقت حركة حماس على موقفها السابق، القاضي برفض إعطاء أي معلومة عن اإلسرائيليين األسرى 
في غزة من دون ثمن. وطلبت قيادة حماس من ماورير، دفع إسرائيل أوال لإلفراج عن األسرى 

أمام أي الفلسطينيين الذين أعيد اعتقالهم بعد تحررهم في الصفقة السابقة، من أجل فتح الطريق 
جهود جديدة للحل. وخالل اللقاء المغلق الذي جمع السنوار بماورير في غزة، جرى التركيز بشكل 
كبير على ملف األسرى، إضافة إلى ملفات إنسانية أخرى، وطالب مدير اللجنة الدولية للصليب 

م تمانعه حركة األحمر حركة حماس بتنفيذ القرارات الدولية ذات العالقة بأوضاع األسرى، وهو أمر ل
 حماس، لكنها أبقت على موقفها السابق.

حلحلة «وبدا واضحا أن مدير اللجنة الدولية للصليب األحمر، لم يكن يحمل بين يديه خطة لـ
ترعاها منظمته أو طرف آخر محايد، « غير مباشرة»، من أجل البدء بإجراء مفاوضات «المواقف

سرائيل، بسبب الموقف اإلسرائيل ي الرافض للتجاوب مع شروط حماس، وهو ما جعله بين حماس وا 
 يتحدث في غزة فقط عن األوضاع اإلنسانية، والمشاكل التي تواجه السكان.

، الفتا إلى أن حالة المدنيين في غزة «محادثات جيدة»وقال فور خروجه من لقاء السنوار، إنه أجرى 
دعم الفئات األكثر تضررا من الوضع ، وأكد على استمرار عمل الصليب األحمر، ل«مأساوية للغاية»

 الحالي في غزة.
 8/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 13صباح األحمد: الدوحة مستعدة لتلبية المطالب الـ  .39

أكد أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، في مؤتمر صحفي بواشنطن، أمس، مع 
التي قدمتها دول الخليج، وأننا نحتاج  13ال  الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أن قطر قبلت المطالب

استبعاد الخيار »، كاشفًا عن «سرعة حل األزمة»حاليًا للجلوس معًا للتباحث، وحث على ضرورة 
نهائيًا في التعامل مع الموقف. كما أعرب عن تفاؤله بقرب حل أزمة قطر، وقال لدينا « العسكري

التي قدمت لها، وبين النجاح في تجنب التصعيد  تأكيد من قطر أنها مستعدة لبحث كل المطالب
 العسكري في األزمة، وأكد أن الكويت أكثر من تعرض لحمالت إعالمية من قطر وتأذت منها.

 8/9/2017، الخليج، الشارقة
 

 ترامب يعلن استعداده للتوسط في أزمة الخليج .41
لخميس، استعداده للوساطة بين أبدى الرئيس األمريكي دونالد ترامب اليوم ا: أثير كاكان -واشنطن 

 السعودية واإلمارات من جهة، وقطر من جهة ثانية.
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وأعرب ترامب في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر 
 الصباح، عن أمله أن يتم حل األزمة الخليجية في وقت قريب.

ودعا دول مجلس  لدول المقاطعة وقطر.وأثنى على الدور الذي لعبته الكويت في الوساطة بين ا
التعاون الخليجي إلى التركيز على محاربة اإلرهاب ونبذ الخالفات. ووصف ترامب العالقات بين 

 الواليات المتحدة والكويت بأنها اليوم أقوى من أي عهد مضى.
 7/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 لحصاررحب بالحوار بشرط رفع ان: القطري وزير الخارجية .41

أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن دولة قطر ترحب بالحوار ولكن بشرط : الدوحة
رفع الحصار أوال، معربا عن أسفه لطرح الخيار العسكري من جانب دول الحصار لحل األزمة، 

دونالد والذي كشف النقاب عنه أمير دولة الكويت أمس خالل مؤتمره الصحفي مع الرئيس األمريكي 
 ترامب في واشنطن.

ونوه في تصريح لقناة الجزيرة، بجهود الوساطة الكويتية للتوصل إلى حل لألزمة، وقال إن جهود 
أمير دولة الكويت هي جهود مقدرة للغاية من قبل دولة قطر ومن قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

 أمير البالد المفدى.
لخارجية بما ذكره أمير دولة الكويت أن ما يمس السيادة وبخصوص المطالب الثالثة عشر نوه وزير ا

هو غير مقبول بالنسبة للكويت وألي دولة، مضيفا أنه كان هناك رد من قبل دولة قطر على كافة 
المطالب وأن موقف دولة قطر واضح منذ بداية األزمة بأن يكون الحل من خالل الحوار، وأن يكون 

 يادة وال القانون الدولي.مبنيا على أسس أولها أال يمس الس
وحول المطالب الثالثة عشر التي طرحتها دول الحصار في بداية األزمة أوضح وزير الخارجية أنه 
كان من الواضح جدا ألي شخص يراها أنها تمس السيادة، ولذلك عقب عليها وزير الخارجية 

للتنفيذ، مؤكدا أن مثل  األمريكي الذي ذكر في أكثر من تصريح أن أي مطالب يجب أن تكون قابلة
 هذه المطالب أصبحت اآلن من الماضي.

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن الرسالة التي فهمناها من تصريحات سمو أمير دولة 
الكويت أن هناك مسعى إليجاد آلية للحوار وأن هذه اآللية يجب أن تكون غير مشروطة وأن هذا 

ة، وأن هذا ماردت عليه دولة قطر التي تقبل أن يكون هناك بحث كان طلب أمير الكويت في الرسال
نما التزامات جماعية بين كافة  ألي مشكلة وال تكون على شكل إمالءات من طرف إلى طرف آخر وا 

 الدول.



 
 
 
 

 

 25 ص             4396 العدد:             9/8/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وحول استمرار تمسك دولة قطر بشرط رفع الحصار قبل الجلوس للتفاوض قال وزير الخارجية "إنه 
موقفها واضح منذ البداية، وتحدثنا عن أن مسألة اإلجراءات غير القانونية  بالنسبة لدولة قطر فإن

التي تم اتخاذها ضد دولة قطر من قبل الدول المحاصرة يجب التراجع عنها، وأن هذا هو دائما 
السياق الذي نتحدث فيه، وأن البيئة التي تاهيأ للمفاوضات يجب أن تكون بيئة بال ضغوط وبال 

ير قانونية، أما ما يخص سيادة وأمن هذه الدول فهو أمر يرجع لهم، أما كافة استخدام أدوات غ
اإلجراءات التي اتخذت وتمس القانون الدولي تجاه دولة قطر فإن األمر غير مقبول لدولة قطر وال 

 ألي دولة أخرى".
وحول تصريح أمير الكويت حول أنه كان هناك عمل عسكري من جانب دول الحصار ضد دولة 

وأوقفته الجهود الكويتية قال وزير الخارجية "إن من المؤسف أن يكون مثل هذا الخيار مطروحا  قطر
أمام دول من منظومة مثل منظومة مجلس التعاون تجاه دولة عضو في هذه المنظومة، والتي قامت 

 أصال على األمن الجماعي وعلى أن يكون هناك تحالف بين هذه الدول".
 8/9/2017، الشرق، الدوحة

 
 آالف قضية ضد دول الحصار ثالثةباليونان: قطر سترفع  القطري سفيرال .42

أكد عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر لدى اليونان أن بوسع قطر أن تتحمل : قنا –أثينا 
 الوضع الحالي الناجم عن الحصار طوياًل.

قضية من  3000لتقديم  وقال السفير، في حوار مع صحيفة المحررين اليونانية "نحن نستعد اليوم
 ملف في غرفة تجارة قطر إلى المحاكم الدولية". 600أفراد و

وأشار إلى تقدم دولة قطر بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها 
 عليها دول الحصار لتالفي التداعيات واألضرار االقتصادية الناجمة عن ذلك الحصار.

قطر بهذه الدعوى جاء بعد يأسها من مراجعة دول الحصار لمواقفها المخالفة  وأوضح أن تقدم
 لألعراف االجتماعية والقوانين الدولية.

وأبان السفير النعمة أن دول الحصار أمامها اليوم "خياران ال ثالث لهما، التفاوض مع الحكومة 
وامتناع البنوك العالمية عن يومًا، أو مواجهة عقوبات تجارية،  60القطرية في ظرف ال يتجاوز 

 التعامل معها إذا ما حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح قطر".
 8/9/2017الشرق، الدوحة، 
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 اإلخوانالسياسي وفشل تجارب  واألفقحماس وغياب االستراتيجيات  .43
 غازي حمد

 تدخل عامها الثالثين!! إذحماس ..
 وتقييم غائب مسيرة حاضرة ..
 الثالثين!س بوابة عامها عما قليل تلج حما

 سوقها!لقد بلغت أشدها واستوت على 
 رحلة طويلة وتجربة حافلة..

خفاقاتنجاحات   االنتظار!.. وتحديات كبرى ال تزال في وا 
يستوجب مراجعة حقيقية ودراسة موضوعية واألحزاب، هو زمن ليس بالقصير في عمر الحركات 

 .أخفقتوفيما  أنجزتوماذا  لم،العاوصلت هذه الحركة التي شغلت  أينلمعرفة 
والداخلية  والموضوعية،هذا المساق صعب وشائك ألنه تتداخل في الكثير من العوامل الذاتية 

والموازين  األحالفويدخل في غمار منطقتنا الموسومة بالتقلب والصراعات وتغير  والخارجية،
 وانقالب السياسات والتوجهات.

 أولم تقم بمراجعات حقيقية  -خالل مشوارها الطويل-حماس  أنالرئيسة التي تواجهنا  اإلشكالية
عملية تقييم شاملة ألدائها او ممارساتها في السياسة والحكم, وهو ما يجعل عملية التقييم معرضة 

 للتعريض بها او االنتقاص منها .
ثالث االنتفاضات الثالث والحروب ال خطيرة، مثلالثالثون سنة الماضية شهدت تقلبات سياسية 

 والسلطة،وتوقيع اتفاق اوسلو وتأسيس اول سلطة فلسطينية مما تسبب في مواجهات بين الحركة 
نقلها  التشريعي، والذيلكن كان التحول االخطر واالهم هو مشاركة حماس في انتخابات المجلس 

ان لها ووضعها أمام تحوالت وتحديات ك تجهيز،بسرعة البرق إلى سدة الحكم دونما سابق اعداد وال 
 الكثير من التبعات التي أثرت على مسيرتها فيما بعد.

خاضت فيها حماس غمار العمل الدعوي والخيري  جبارة،ثالثون سنة كانت حصاد اعمال وجهود 
 والجهادي ثم قفزت إلى مربع الحكم والعمل السياسي.

 رى.وقدمت قوافل من الشهداء واألس الكثير،لقد دفعت حماس من لحمها الحي الشيء 
استقطب االالف من  ومتماسك،ان اهم ما نجحت فيه حركة حماس هو حفاظها على تنظيم قوي 

كما نجحت في بناء قوة عسكرية  والتضحية،الشباب واعاد صياغة عقولهم وثقافتهم بصبغة االسالم 
وشكلت تهديدا لألمن القومي  الخسائر،اسهمت في تنفيذ عمليات بطولية كبدت العدو الكثير من 
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وبنت قاعدة صلبة من العمل الخيري واالغاثي, كما كان لها تأثير واضح في صد كثير  إلسرائيلي،ا
 من المحاوالت لتصفية القضية الفلسطينية او فرض حلول وتسويات هزيلة.

التمسك بكل فلسطين وطنا للشعب  الوطنية، خاصةيحسب لحماس انها حافظت على "ثوابتها" 
فضال عن بناء شبكة عالقات خارجية  المقاومة،وعززت مفاهيم وثقافة  بإسرائيل،ورفضت االعتراف 

 اسهمت في ترويج افكارها ودعمها سياسيا وماليا.
تبقى العديد من المسائل التي تحتاج إلى وضعها على طاولة  المضيئة،مع كل هذه المنجزات 

 النقاش والمعالجة .!!
 

 التساؤالت الكبرى
الكبرى التي ال تزال  -التساؤالت –فالبد من مناقشة التحديات  ومنهجي،من أجل تقييم موضوعي 

 تقف أمام هذه الحركة العريقة:
هل نجحت حماس في قيادة المشروع الوطني وقدمت بديال سياسيا عن مشروع )اوسلو( الفاشل؟ هل 

هل نجحت حماس في تطوير ونقل بنيتها  الحكم؟استطاعت حماس تقديم نموذج جيد في ادارة شئون 
الوطني  اإلطارإلى  –المحدود –التنظيمي  اإلطارلفكرية وسلوكها السياسي والمجتمعي من ا

 االوسع؟
هذه االسئلة يندرج تحتها المئات من التفاصيل التي ترسم الصورة النهائية لموقع الحركة على 

 والوطنية.الخارطة السياسية 
 
 ( طفرة الوعي3)

شباب الحمساوي بدأت تميل للخروج عن النمط التقليدي وتطرح حتى ثقافة ال كثيرا،العالم تغير  اليوم،
 بإجابات شافية بعيدا عن الشعارات او الخطابات التقليدية. القيادة، وتطالباسئلة صعبة على 

الجيل الحمساوي الجديد يكثر من االسئلة حول الواقع المأزوم وانسداد االفق السياسي وتراجع 
ية المستقبلية واالستراتيجية للحركة وعن مدى نجاحها في ادارة عن الرؤ  المعيشي، فضالالمستوى 

وغيرها الكثير من االسئلة التي تستلزم من قيادة الحركة إعادة النظر في خطابها الداخلي  غزة،شئون 
)العيال كبرت( والكثير من ابناء الحركة الجيل، ألن ومضمون ادبياتها لمواءمة الوعي المتطور لهذا 

 على شهادات علمية وارتقى مستوى تفكيرهم عما كان قبل ثالثين عاما. نضجوا وحصلوا
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 طويلة،حماس بحاجة إلى "ثورة" لتطوير الكثير من مناهجها وأدبياتها التي تربت عليها طوال عقود 
وهو االمر الذي افتقدته الكثير من الحركات  السياسية،خاصة في مجال تنمية الوعي والممارسة 

 ناجح.اضت تجربة الحكم وعجزت عن اعطاء نموذج االسالمية التي خ
وكم منها نجح في الوصول إلى  العربية،لو تأملنا تجربه اإلخوان المسلمين على طول امتداد الدول 

هذا بالرغم من ان  سارة،مرحلة معالجة شئون الحكم بنجاح واقتدار لوجدنا مفاجأة غير 
الشتراكيين والبعثيين والناصريين والقوميين, وبالرغم من اإلخوان)قاربوا على القرن( سبقوا الشيوعيين وا

ان اإلخوان كانوا االكثر عددا وانتشارا في المجتمع واالكثر انشاء للمؤسسات الخيرية والدعوية 
واالكثر حضورا في النقابات واالتحادات, لكن تكمن )عقدة( اإلخوان في حذق السياسة وفنونها واتقان 

 ذلك،دليل على  أكبر شهادته،وما كتبه عصام سلطان في  مصر،وان في فن الحكم. ونموذج اإلخ
واهم استنتاج خرج به سلطان ان اإلخوان يغيب عنهم الوعي السياسي وممارسة السياسة على 

 الدعوي بالسياسي.– األيديولوجي اصولها، ويخلطون
ومن ثم ليست  وتها،قيجب اال تسكنها عقدة التعريف بنفسها او  الطويل،هذا العمر  حماس، بعد

بحاجة إلى رفع الراية  التنظيمي، وليستبحاجة إلى دمغ كل من دخل دائرتها وشعاراتها بالختم 
 ألنها اصبحت معروفة )من الوطن بالضرورة(!! مهرجان،الخضراء في كل مناسبة او مسيرة او 

االعمال والمهنيين من المستقلين ورجال  الكثيرة،يجب ان تتسع )حديقة( حماس الستيعاب االلوان 
 وممثلي المجتمع المدني لكي يشكلوا لها رديفا ودعما في القضايا التي تتبناها.

وصل إلى درجة التقديس  عنهما،ان عقدة التعريف بالذات والقوة جعلت حماس تبالغ في الحديث 
ما خلق لديها احيانا, واحيانا اخرى االقتراب من المحاذير االمنية التي فتحت عيون العدو عليها , ك

احساسا دائما بوجود مؤامرة مستمرة عليها تهدف القتالعها او اخراجها من مربع الحكم والسياسية, 
 حشرها في الزاوية وجعلها في موقع المدافع اكثر منه في موقع المهاجم .-بدوره–وهذا 

انها وعدم هذه الهواجس ولدت لدى الحركة ثقافة وشعار)الثبات( الذي فرض عليها المراوحة مك
بل وتأتي في  جدا،مما جعل فرص التقدم والمبادرة والتعاطي مع المتغيرات بطيئة  عنها،التزحزح 

 ظروف قاهرة تضع الحركة تحت ضغوط تجعل من مسار التغيير قسرا ال طوعا.
واعطاء مساحة اكبر للهوية الوطنية  التنظيم،كل ما تحتاجه حماس هو توسيع عباءتها لتتعدى حدود 

وادراج المسيرة الوطنية بمختلف مراحلها  الوطنية،شعار الوطني وتبني القضايا والمناسبات وال
 والضالعين فيها في ادبياتها واحتفاالها.

 هذه هي اهم المفاتيح لكي تستطيع حماس قيادة المشروع الوطني.
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 ( السياسة.. غياب صناعة الحدث3)
والتي لم  السياسية،ة للحركة بعد ان نشرت وثيقتها يتساءلون عن الرؤية والممارسة السياسي اليوم،

تحدث التغيير والحراك المطلوب في مواقف االطراف المحلية والدولية منها. ربما الن الحركة 
في طرح رؤيتها السياسية بحيث تجاوزتها الكثير من االحداث -على االقل عشر سنين –تأخرت

يث عن ان قرارات/سياسات الحركة غالبا ما يفوتها والتقلبات في المنطقة. وهذا يجرني دوما للحد
 مما يجعل قدرتها على استثمار أي حدث محدودا .. المتسارعة،قطار االحداث 

عملت طوال ثالثين عاما دون بلورة/تبني  -كحركة حماس -يستغرب المرء ان حركة عريقة وعظيمة
قادرة على استقطاب مختلف  استراتيجية سياسية ناضجة , واضحة المعالم , مفصلة المراحل ,

 المكونات السياسية والمجتمعية, وهي ثغرة خطيرة ينبغي على حماس تداركها.
ان حماس اضاعت فرصا ذهبية كان يمكن اغتنامها في ترجمة قوتها وحضورها وفوزها في 

اسية لكن غياب الخبرة السي ودوليا،وطنيا  السياسية،االنتخابات في نشر وترويج برنامجها ورؤيتها 
في مشاغل واعباء الحكم فوت عليها ان  –حتى أذنيها  –والتخطيط االستراتيجي وانغماس حماس 

 تكون العبا/هدافا مركزيا في الملعب السياسي في المنطقة.
لكن  السياسية،سواء في االعالم او في التركيبة  قويا،صحيح ان لحماس حضورا اعالميا ومعنويا 

بل ظلت حركة  المنحنيات،صبح صانعة الحدث ومقررة في كثير من هذا لم يرتق إلى مستوى ان ت
فتح تمسك بدفة الحراك السياسي وتقرر بشأن القضية الفلسطينية في المحافل االقليمية والدولية بعيدا 

 لوحدها.وليس حماس  الفصائل،عن 
تزهد في  ان حماس تركت حركة فتح تتفرد بالمسار السياسي دون مزاحمة او مغالبة ألنها كانت

العمل السياسي)رغم انه ركن اصيل من الدين والسياسة الشرعية(, وركزت على فكرة ان المقاومة هي 
ان المقاومة بدون غطاء سياسي لن تحقق  –اخيرا –الخيار الوحيد للتحرير , لكن تبين لحماس 

 النتائج المرجوة منها.
. ان تكون صانعة للتحوالت من خالل كان يمكن لحماس ان تكون شريكا قويا في منظمة التحرير .

وجود مؤثر ومقرر في النظام السياسي ..وان تكون صاحبة قرار في التوجهات السياسية للقضية 
الفلسطينية ,لو زاحمت ببرنامج سياسي وطني ..ولو غالبت في الولوج إلى المؤسسات الوطنية ..ولو 

 ى جانبها.أحسنت ادارة الخالف مع فتح واستقطبت القوى االخرى إل
هناك من يروج بان السياسة تفرض على حماس تقديم تنازالت مثل االعتراف بإسرائيل وان تتنازل 

 السياسي،وهذا وهم ياتخذ ذريعة من اجل صرف االنتباه عن قوة وتأثير العمل  المقاومة،عن سالح 
 لغيره.وهذه ثقافة خطيرة استوطنت العقل الحمساوي وجعلته )يجفل( من السياسة ويدعها 
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وان تصر  بإسرائيل،من الضروري ان تظل حماس متمسكة بسالح وخيار المقاومة وبعدم االعتراف 
لكن هذا ينبغي ترجمته من خالل المزاحمة الذكية  بقوة،على الثوابت الوطنية ومعارضة اوسلو 

 السياسية.والحنكة والمناورة 
 
 ( الصراع/الصداع المزمن مع فتح !!4)

 نشاطها،ت الخطيرة التي وقفت امام الحركة طوال مسيرتها وأثرت كثيرا على هذه احدى التحديا
 وأدخلت الحالة الفلسطينية برمتها في حمأة االحتقان واالزمات المتالحقة.

ظلت طوال السنوات الماضية جرحا نازفا في  -التي لها أسبابها الكثيرة -ان هذه العالقة المأزومة
من الطرفين في معالجتها بشكل جذري يفضي إلى رسم عالقة  الجسد الفلسطيني, ولم ينجح أي

 مختلفة تقوم على مفاهيم االحترام والشراكة.
فيما كان يغلب على حماس التعبئة السلبية  والهيمنة،لقد كان يهيمن على حركة فتح طابع االستفراد 

لعالقة إلى مواجهات ونبذ االخر وعدم االعتراف به, وقادت هذه ا -ايدولوجيا وسياسيا –تجاه فتح 
ودماء وسقوط ضحايا وتدمير للنظام السياسي وفقدان للبوصلة الوطنية  وتراجع كبير للمشروع 

 الوطني الذي فقد القه وحضوره خلف غيوم هذا الصراع.
والتي من المستحيل ان تنجح في ظل  المأزومة،ان فشل المصالحة نموذج حي على هذه العالقة 

 هذه االجواء المسمومة.
لكن كان بإمكان الحركة  حماس،صحيح ان حركة فتح ارتكبت الكثير من االخطاء بحق 

معالجة/احتواء هذه االخطاء بكثير من الحكمة وكثير من الصبر وتغليب الخطاب االعالمي 
االيجابي,لكن غلب على الحركة ردة الفعل والخطاب الهجومي الحاد, مما جعل االمور تدور دوما 

 !في دائرة مغلقة!
يجب ان تدرك انه ما لم توضع العالقة بينهما في اطارها الوطني  -وكذا حركة فتح-ان حماس

الصحيح فان الحالة الفلسطينية ستظل غارقة في مستنقع الخالف والمناكفة وتوالد االزمات والعجز 
 عن تحشيد الجمهور الفلسطيني لصالح النضال ضد االحتالل.

 بقي الخالف على حاله. إذاهما ورصيدهما الشعبي كالهما سيخسران قوتهما ومصداقيت
ان الخالف السياسي بين الطرفين يمكن معالجته من خالل حوار معمق يفضي إلى رؤية وطنية 

 ونفس االمر ينطبق على ادارة النظام السياسي. السياسي،تجمع بين المقاومة والعمل 
 الشراكة وبناء جسور الثقة.االهم من ذلك كله اقتالع بذور الشك والوهم وزرع مفاهيم 
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 ( الحكم.. تبعة ثقيلة غير مربحة5)
ان الظروف التي قادت حماس إلى مربع الحكم لم تكن موائمة, زمانا وظرفا, ال الدبياتها وال لقدراتها, 
فالظروف الداخلية المحكومة باتفاقات اوسلو وهيمنة فتح على النظام السياسي, والواقع الدولي الذي 

ماس باإلرهاب , وغياب تجربة الحكم, لم يكن يتيح  لحماس ان تمارس سلطاتها بكل كان يسم ح
حرية وان توفر للناس درجة معقولة من متطلباتها, لكن يبدو ان حماس لم تنتبه لهذه المعادلة المعقدة 

انها بفوزها الساحق في التشريعي وتشكيلها  -بنشوة النصر في االنتخابات -والمعطلة , واعتقدت
 لحكومة بإمكانها تجاوز هذه العقبات, لكن اتضح ان الحسابات/التوقعات غير ذلك تماما !!.ا

ان سنن هللا في الكون تقول ان الفرص تاغالب  الحكم، امهل صحيح ان الحركة لم تعط الفرصة في 
 وتانتزع وال تاعطى؟ !!

وضع  الحكم، ممامة لقد دخلت حماس مربع السلطة وهي تحمل ايدلوجيا مختلفة تماما عن منظو 
تتأرجح بين متطلبات هذه وقيود  مستلزماته، وجعلهاامامها تحديا كبيرا في كيفية المواءمة بينها وبين 

 تلك.
 كما ان جدلية الجمع بين السلطة والمقاومة لم تحل بالشكل الذي يعطي كل جانب حقه.

وأفقدها  واجتماعاتها،ها ووقتها واستنزف الكثير من قيادات الحكم،لقد أرهقت حماس كثيرا من أعباء 
 الكثير من شعبيتها التي حظيت بها بسبب اعمالها البطولية والمقاومة.
لكن ذلك لم  -وهو كذلك فعال –لقد حاولت حماس ان تبرر كل ذلك بسبب الحصار وعرقلة السلطة

 يكن ذلك السبب الوحيد.
الحكومة مع الرئاسة وفقدان الظهير  وعدم توفر خبرة كافية في ادارة الحكم وتناقض تفرد حماسان 

 االقليمي والدولي جعل من مهمة االستمرار في الحكم امرا شبه مستحيل.
 صالحياتها،منذ االيام االولى للحكم تعرضت حماس إلى وضع العصي في الدواليب وتقليص 

(، الحسملكن ردة فعلها على هذه العراقيل جرها قسرا إلى مرحلة ) صعبة،ووضعت امام امتحانات 
حيث حملها ما ال تطيق من عزلة سياسية وحصار اقتصادي  الحركة،مرحلة مرت بها  أخطر وهي

 صوره.وتفسخ النظام السياسي وبروز االنقسام في )أرذل( 
االمر الذي اضطرها في  لقد كان هذا االنقسام وباال,ارهق الحركة واغرقها في مشاكل ال حصر لها,

 إلى الوراء وتسليم )الجمل بما حمل( لحكومة الوفاق.نهاية المطاف للتراجع خطوة 
الصغيرة جغرافيا الكبيرة سياسيا  -كما ان تمركز وانحصار حكم حماس في القطاع جعلها تضع غزة 

بتفاصيلها وازماتها وحصارها شغلها الشاغل ,وحولتها إلى ما يشبه القلعة الحصينة ,وشغلها عن –
 لتي تتطلب اهتماما اكبر.الكثير من القضايا االستراتيجية ا
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هناك حاجة ملحة الن تضع حماس تجربة الحكم على طاولة )التشريح( السياسي من اجل 
 استخالص العبر وتصحيح االخطاء.

ليس من المعيب ابدا ان تمتلك حماس الجرأة وتعترف بانها اصابت هنا وأخطأت هناك ..انها نجحت 
 هنا وأخفقت هناك.

 التصحيح،من ذلك هو رغبة قوية وصادقة في  وأكثر بالنفس،لثقة انه تعبير عن الشجاعة وا
 واالنتقال إلى ما هو أفضل للمستقبل.

فهذا مما ال  غيرنا،وان المشكلة ليست فينا وانما في  يرام(،اما االستمرار بان كل شيء )على ما 
 الحياة.يقبله العقل والمنطق السليم وتجارب 

 
 ( خالصة6)

 كثر،والخصوم  التحديات،وااليام القادمة حبلى بكثير من  طويل،ركة العمالقة المشوار امام هذه الح
المسار  إلىلم تخرج الحركة عن النمط التقليدي  خطيرة، وماوالظروف االقليمية والدولية جد 

 تساؤل.التصحيحي في الملفات المذكورة فان قدرتها على تحقيق اهدافها ستكون موضع 
لكن هذه  القوة، أوراقولديها الكثير من  الرائعة،المقومات والقدرات والطاقات الحركة لديها الكثير من 

مهارة في)الهندسة( السياسية  -2تطور فكري/سلوكي بصبغة وطنية غير حزبية -1كلها تحتاج إلى: 
 (.إيجابيان تكون صاحبة مبادرة وحراك متقدم و)هجوم  -3

 ومفتوحا.وبعدها يكون مشروع/طريق التحرير سهال 
 7/9/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 موسكو عن عمليات إسرائيل في األجواء السورية؟ راداراتلماذا تسكت  .44

 صبحي حديدي
في أواخر آب /أغسطس الماضي أدلى وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف بالتصريح التالي: 

عن طريق نسف  إذا كان أّي طرف في الشرق األوسط أو سواه يخطط النتهاك القانون الدولي»
«. ، فإّن هذا مدعاة إدانةأفريقياسيادة ووحدة أراضي أية دولة، بما في ذلك الشرق األوسط وشمال 

كان الفروف يرّد على أسئلة المراسلين الصحافيين، حول تأكيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
 استراتيجيةمنها تمرير أسلحة نتنياهو بأّن إسرائيل لن تتردد في قصف أية أهداف داخل سوريا ياراد 

 «.حزب هللا»إلى 
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وفي آذار /مارس الماضي أعلن بشار الجعفري، ممثل النظام السوري في األمم المتحدة، أّن روسيا 
في سوريا قد تغيرت، وأّن حّرية النشاط اإلسرائيلي في األجواء « قواعد اللعبة»قد أبلغت إسرائيل بأّن 

ري حكاية مثيرة عن قيام الرئيس الروسي فالديمير بوتين باستدعاء السورية قد انتهت. وروى الجعف
بالغه أّن  وكان أيضًا تحت وطأة الحماس الملتهب الذي دّب «. اللعبة انتهت»السفير اإلسرائيلي، وا 

في أفئدة، وعلى ألسنة، وفي أقالم، أنصار النظام ومعّلقيه والمتعاطفين معه، بعد إطالق نيران 
 إلبعاد طيران حربي إسرائيلي كان يحّلق في األجواء السورية. المضادات األرضية

لم يكن هذا رأي الرادارات الروسية في مطار حميميم، وال في قاعدة طرطوس الروسية، وال على أّي 
من البوارج الروسية في عباب المتوسط، حينما نفذت إسرائيل ضربة جوية فجر أمس، استهدفت 

، «مركز البحوث«صنعًا لألسلحة الكيميائية والصاروخية، تابعًا لـمعسكر الطالئع الذي يستضيف م
في ظاهر مصياف، وعلى مبعدة كيلومترات قليلة من هذه المنشآت العسكرية الروسية. لزمت هذه 
الرادارات صمت القبور، في المجاز الشائع، وصمت المتيقظ البصير العارف، في المعنى الفعلي 

لتنصت والرصد والتنبيه، كي ال يتحدث المرء عن اإلنذار والتشويش لقدرات هذه الرادارات على ا
 والتعطيل.

انتهاك »هيهات، بالطبع، أن تتدخل روسيا إليقاف عملية مثل هذه، وال عزاء ألمثال الفروف )حول 
، فضاًل عن المعلقين البؤساء الذين باّحت «(قواعد اللعبة»الدول(، أو الجعفري )بصدد تغيير « سيادة
إسرائيل من انطالق مضادات النظام. يومها، للتذكير المفيد، ذهب « رعب»رهم في وصف حناج

، يبدأ من الضاحية الجنوبية في «الممانعة»بعض المعلقين إلى مستوى رسم اصطفاف جديد لقوى 
لبنان، ويمّر من نظام األسد، ويلتقي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي )وعّف البعض، في 

وعصائب غالة الشيعة(، ثّم ينتهي في طهران « الحشد الشعبي»تذل مفضوح، عن تسمية حياء مب
اإليراني(، وال ضرر في « الحرس الثوري«)وتفادى الحياء الرخيص إياه ذكر الجنرال قاسم سليماني و

 أن يعّرج قلياًل على اليمن وعبد الملك الحوثي!
، هم وحدهم الذين «الممانعة»النظام، وأبواق لكّن الحمقى، وبائعي التصريحات الجوفاء، وشبيحة 

تجاسروا على التفكير بأّن الكرملين )متمثاًل في بوتين، حصريًا، وليس البتة في الفروف وأضرابه(، 
يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع إسرائيل، أو حتى مالسنة لفظية، دفاعًا عن مصنع سالح تابع 

، ال يحتاج كّل ذي بصر وبصيرة إال إلى استذكار واقعة للنظام، أو تديره إيران ذاتها. في المقابل
، كي يستعيد الحقيقة البسيطة الساطعة: أّن 2015زيارة نتنياهو إلى موسكو، في أيلول /سبتمبر( 

، أو باألحرى قواعد فّض االشتباك، بين موسكو وتل أبيب، في كّل ما يخّص تدّخل «قواعد اللعبة»
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سرائيل ضّد منشآت النظام العسكرية، راسمت هناك، يومئذ، وهي روسيا لصالح النظام أو تدّخل إ
 طويل!… التي تظّل سارية المفعول حتى إشعار آخر، طويل

وللتذكير المفيد، لم تكن زيارة نتنياهو مبرمجة مسبقًا، على غرار ما يجري عادة بين الدول، خاصة 
ساعات قليلة(، وكان الئقًا أن تسبقها  ، دامت2009وأنها األولى العلنية )بعد زيارة سّرية، في خريف 

سلسلة تحضيرات ومراسم واستقبال ومظاهر احتفاء، فضاًل عن توقيع اتفاقيات مشتركة مختلفة. لقد 
ذهب نتنياهو صحبة غادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، وهرتزل هاليفي رئيس 

ال الزيارة يتناول تفصياًل ملموسًا واحدًا، هو االستخبارات العسكرية، وبدا جليًا بالتالي أّن جدول أعم
االنتشار الروسي في مطار حميميم، وتعزيز القاعدة الروسية في طرطوس، والتفاهمات الروسية ــ 
اإلسرائيلية العملياتية في حال قيام الطيران الحربي اإلسرائيلي بأية عمليات في األجواء السورية، 

« F-15«الروسية، والـ« 27سوخوي «نوع بين بين قاذفات الـ وضمان عدم وقوع سوء تفاهم من أيّ 
، أّن 2017وحتى أيلول/سبتمبر  2015اإلسرائيلية. ولقد برهنت األشهر الالحقة، منذ أيلول/سبتمبر 

سوء التفاهم لم يقع أبدًا، ليس في األجواء السورية وحدها، بل كذلك على أرض الجوالن، وفي 
 حزب هللا(.»ان الخلفية وساحة األجواء اللبنانية )باحة إير 

جانب آخر، في قراءة صمت رادارات موسكو عن عمليات إسرائيل في األجواء السورية، هو أّن 
بوتين ونتنياهو تمكنا ــ سريعًا، ودون عناء كبير في الواقع ــ من التوّصل إلى مسّلمة مشتركة، بسيطة 

ألسد، في المدى المنظور، ال يعني إطالق يد وجوهرية في آن: أّن اتفاقهما على إبقاء نظام بشار ا
في المنطقة، وليس في لبنان وحده، على صعيد « حزب هللا»إيران في سوريا، خاصة لجهة تمكين 

أو ما تبقى « الحرس الجمهوري». وما دامت إسرائيل ال تقصف الفرقة الرابعة أو االستراتيجيالتسّلح 
حزب »ن مواقع انتشارها، قوافل السالح المتوجهة إلى من أفواج وألوية النظام )إال حين تمّر، م

، فال ضرر عند موسكو، وال ضرار في تل أبيب! العكس هو الصحيح، في الواقع، ألّن واحدة «(هللا
« حزب هللا»من روافع ضغط روسيا ضّد اتساع نفوذ إيران في قلب النظام السوري، هو تحجيم دور 

بقاء سقف تسليح ه عند مستويات دنيا، أو هي ال ترتقي إلى السوية العسكري في سوريا، وا 
 .االستراتيجية

يعضون على النواجذ كلما استذكروه واضطروا إلى إغفاله عن « الممانعة»جانب ثالث، لعّل أهل 
بوتين الشخصي كان إسرائيليًا على الدوام، وليس سوريًا أو فلسطينيًا أو « هوى»سابق عمد، هو أّن 
ولعّل سّيد الكرملين ال ينسى أّن أرييل شارون، رئيس الوزراء … أو مصرياً لبنانيًا أو عراقيًا 

اإلسرائيلي األسبق، لم يتردد في مباركة خيارات الجيش الروسي العنفية، وممارساته الوحشية، في 
الشيشان. ومؤشر العالقات الروسية ــ اإلسرائيلية في عهد بوتين ال ياقاَرن، على أّي نحو، بعالقات 
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مع حلفائها السابقين، أو الالحقين، في العالم العربي، ويكفي استذكار واقعة راهنة تقول إّن  موسكو
 «.القدس الغربية كعاصمة لدولة إسرائيل»موسكو سبقت واشنطن في الحديث عن 

وفي التعليق على الغارة اإلسرائيلية األخيرة التي استهدفت مركز البحوث، في ظاهر مصياف، فجر 
موس يدلين، الرئيس األسبق لجهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، قد غّرد على أمس، كان عا

، وفي تنفيذها وجهت إسرائيل ثالث رسائل هامة: أنها لن «ليست روتينية»بأّن الضربة « تويتر»
، وأنها تعتزم فرض خطوطها الحمراء حتى إذا أهملتها القوى الكبرى، استراتيجيةتسمح بإنتاج أسلحة 

ّن حضور الدفاعات الجوية الروسية لن يعيق توجيه الضربات. ولم يفت يدلين أن يجّمل وجه وأ
، ألّن مصنع «حميدة أخالقياً »إسرائيل القبيح، حين طالب المجتمع الدولي بتهنئة بالده على ضربة 

 «!قتلت آالف المدنيين السوريين»مصياف ينتج، أيضًا، البراميل المتفجرة التي 
ر بما باح به الجنرال أمير إشيل، القائد السابق لسالح الجّو اإلسرائيلي، من أّن عدد يبقى التذكي

فما  100فقط، ياحتسب بثالثة أرقام، أي الـ 2012الغارات ضّد مواقع النظام السوري العسكرية، منذ 
 فوق بالطبع. نصفها، أغلب الظّن، ناّفذ تحت سمع وبصر الرادارات الروسية، وصمتها المطبق!

 8/9/2017، القدس العربي، لندن
 

 : علينا أن نضغط على حماساألسرىتبادل  .45
 ايزي لبالر

الماضي نشرت تقارير تفيد بأنه تجري اتصاالت مع حماس حول إعادة المدنيين والجنود  األسبوعفي 
األسرى الموجودين لديها في غزة. حتى اآلن ال يوجد أي تأكيد على أن اإلسرائيليين الثالثة ابرا 
سرائيل مثلما هو معروف تريد  منغستو وهشام السيد وجمعة أبو غنيمة، ما زالوا على قيد الحياة. وا 
أيضًا إعادة جثتي الجنديين في عملية الجرف الصامد، هدار غولدن واورون شاؤول. وذلك من اجل 

 دفنهما بشكل محترم وتهدئة عائالتهم.
بان، ولعطفنا نحو عائالتهم، فان الحكومة خضعت الكبيرة الفتداء األسرى في الحس األهميةمع أخذ 

آالف  7أطلقت إسرائيل سراح أكثر من  1948حتى اآلن البتزاز التنظيمات اإلرهابية. منذ العام 
 أطلقمخرب الذين  1027أسير إسرائيلي. هذا العدد يتضمن الـ  20أسير فلسطيني مقابل أقل من 

حررين عادوا إلى طريق اإلرهاب. أحدهم، محمود سراحهم في صفقة جلعاد شليط. العديد من الم
. محرر آخر هو يحيى السنوار، اآلن هو القائد 2014قتلة الفتيان الثالثة في العام  أرسلقواسمي، 

 العسكري المتطرف لحماس في قطاع غزة.
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تعديالت هدفت إلى ضمان أن صفقات األسرى ال يتم  بإجراءأوصت لجنة شمغار  2012في العام 
. لألسف، هذه التوصيات لم تنفذ في يوم اإلعالممن قبل مشاعر الجمهور وضغط وسائل حسمها 

وتخلق محفزا لتنفيذ عمليات اختطاف  أبطالما. إن عمليات التبادل الفاسدة تحول قادة حماس إلى 
في  لإلرهابييننجاعة من المفاوضات. وتقدم أمال  أكثر. وتمثل منهجا يقضي بأن اإلرهاب أخرى

 بأنهم أيضًا سيطلق سراحهم.السجون 
قبل دخوله في المفاوضات طلب السنوار إطالق سراح جميع األسرى الستين الذين أعيد اعتقالهم 
ألنهم عادوا إلى النشاطات اإلرهابية بعد صفقة شليط. وزير الدفاع افيغدور ليبرمان رفض ذلك، من 

 مقابل مخطوفين تحتجزهم حماس.خالل تأكيده على أن إسرائيل لن تكرر خطأ إطالق سراح قتلة 
ليبرمان جاءت ردا على التماس مليء بالمشاعر من قبل سمحا غولدن، والد هدار. الوالد اتهم  أقوال

ألنه لم يجبر حماس على إعادة جثة ابنه وجثة شاب آخر. ليبرمان ” ضعيف وجبان“ليبرمان بأنه 
عادة جثامين الجنود، لكن ليس بثمن تقبل انتقاد غولدن األب وتعهد ببذل كل ما في استطاعته إل

المس بأمن إسرائيل. إن تصريح ليبرمان أعطي بعد استقالة منسق األسرى والمفقودين، ليئور لوتن، 
 الذي تذمر هو أيضًا من ضعف إسرائيل.

للتركيز  اإلنسانالمتحدة ومؤسسات حقوق  األمميجب علينا القيام بحملة دولية تدعو  األقلعلى 
التي تخفي بشكل عام الفظائع التي تنفذها حماس، اضطرت ” امنستي“سألة. منظمة على هذه الم

عملية االختطاف. هناك من يوصون بالقيام بخطوات أكثر راديكالية. لوتن اقترح أن تقوم  إدانةإلى 
نشيط من نشطاء حماس مقابل كل إسرائيلي تحتجزه المنظمة. وآخرون اقترحوا  2000إسرائيل بسجن 

إسرائيل إعادة جثامين مخربي حماس إلى عائالتهم، أو تقيد بصورة كبيرة ظروف حياة أن توقف 
 سجناء حماس في السجون. وهناك أيضًا من يشجعون زيادة الحصار على قطاع غزة.

إن من يعارضون ذلك يزعمون أن خطوات كهذه ستبعد الرأي العام، وهناك مصادر عسكرية تخاف 
ديد المواجهات. من الخطير السماح للمحللين الذين يجلسون على من أن عملية كهذه ستشعل من ج

النقاش مع آباء  باإلمكانتوصيات جاهزة. ليس  إصدارالكراسي، الذين ليسوا خبراء في الحقائق، 
 األمرأو تم أسرهم، ولكن ذلك ال يعني أنه يجب قبول طلباتهم. عندما يتعلق  أوالدهمثكلى قتل 

برة أعلنوا دائما عن نيتهم شن هجوم ضدنا في الوقت الذي يختارونه. بحماس فنحن نتعامل مع برا
 أعلنا عن نوايانا، فان رأي معظم الجمهور سيقف إلى جانبنا. إذا

ولكن  –ال يتعلق بقرار بسيط، يجب االمتناع عن إطالق سراح عدد كبير آخر من القتلة  األمرنعم، 
منسق شؤون الحكومة في المناطق، قال للمبعوث الخطابات وحدها ال تكفي. اللواء يوآف مردخاي، 

… لن نسمح بتطوير ذا أهمية في قطاع غزة“جيسون غرينبالط إننا  األوسطفي الشرق  األمريكي



 
 
 
 

 

 37 ص             4396 العدد:             9/8/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

متخذي القرارات يتطور  أوساطربما أنه في ”. بدون إعادة جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي المفقودين
 صا والجزرة.الموقف الذي يقضي بأنه يجدر تجربة طريقة الع

 7/9/2017إسرائيل 
 7/9/2017، ، لندنرأي اليوم
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