
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 يقرر وقف مخصصات نادي األسير دون تقديم أسباب عباس: "قدس برس"
 ورقة أمريكّية تشطب حّل الدولتين وأقصى ما للفلسطينيين حكم ذاتيالقدس الفلسطينية": 

 67أي مقترحات أمريكية تشطب حل الدولتين على حدود رفض : نالمالكي

 حول حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بشدة األفكار األميركيةتعارض  دول االتحاد األوروبي

 عن فرص اقتصادية جديدة الالتينية بحثا   أمريكانتانياهو في 

على رأس وفد يصل إلى القاهرة هنية 
في  حماسرفيع المستوى من قيادة 

 الداخل والخارج
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  ة:السلط
 5 يقرر وقف مخصصات نادي األسير دون تقديم أسباب عباس: "قدس برس"  2.
 5 67أي مقترحات أمريكية تشطب حل الدولتين على حدود : نرفض المالكي  3.
 6 ال تستند إلى إقامة الدولة الفلسطينيةو لي تتبنى المنظور اإلسرائي أمريكيةخطة واصل أبو يوسف:   4.
 7 لألمام غياب التوجه الجدي من إدارة ترامب ومبعوثيه للمنطقة لدفع جهود التسوية: تيسير خالد  5.
 7 دمر فكرة إقامة دولة فلسطينيةي التوسع االستيطاني في القدس: مصطفى البرغوثي  6.
 8  يسعى لتدمير الواقع الزراعي في غزة : عباسوزارة الزراعة بغزة  7.

 
  المقاومة:

 8 أبو مرزوق يلتقي بالمبعوث السويسري لعملية السالم  8.

 9 لقدس باألقصىحماس ترفض قرار االحتالل إغالق مكاتب دائرة أوقاف ا  9.
 9 الحية: فلسطين ستبقى الخندق األول في الدفاع عن األمة  10.
 10 تقليص الخدمات في مستشفى الوكالة بقلقيلية حول للتصدي لقرارات األونروافتح تعقد اجتماعا    11.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 10 عن فرص اقتصادية جديدة الالتينية بحثا   أمريكانتانياهو في   12.

 11 يعلون يطالب نتنياهو باالستقالة فورا    13.

 11 مواجهة إيران دون دعم الواليات المتحدة األمريكية "إسرائيلـ"غوالن: ال يمكن ل  14.

 12 مجندات تتعرض للتحرش في الجيش اإلسرائيلي ستاحدة من بين : و "هآرتس"  15.

 12  "إسرائيل"  في تاريخ يؤكد أن العالقة مع قطر هي األقوى  نتنياهو"الخليج":   16.

 13  لإلفراج عن إسرائيليين عائلة الجندي غولدن تطالب سفراء دول أجنبية بالضغط على حماس  17.

 13  للسامية معاد   نجل نتنياهو ينشر كاريكاتيرا    18.
 

  :األرض، الشعب
 14  شرطة االحتالل تطالب بإغالق مبنى باب الرحمة في المسجد األقصى   19.
 14  الطرد من الضفة بواسطة لم الشمل تمارس سياسة "إسرائيل"  20.
 15 الفلسطينيون يطالبون بإقالة البطريرك األرثوذكسي  21.
 16 االحتالل يحاصر مدرسة في بيت لحم تمهيدا  لهدمها  22.
 16       ائد الصالحير و قتيبة زهران  نشهيديالالفلسطينيون يشيعون   23.
 17 عائلة فلسطينية تجدد دعوتها للسلطات المصرية إطالق سراح نجلها: غزة  24.
 17 "تجمع الشخصيات المستقلة": االعتقال على "ذمة المحافظ" جريمة يحاسب عليها القانون   25.
 18 اإلعالميين: قانون الجرائم اإللكترونية الفلسطيني بوليسي"منتدى   26.
 18 ضعفا  عن الفلسطيني 20يستهلك  "اإلسرائيلي"األغوار محرومة من المياه.. و  27.
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  لبنان: 
 19 رة في كفرشوباجهاز تجّسس إسرائيلي داخل صخيعلن العثور على  اللبناني الجيش  28.
 19 إلى مجلس األمن "إسرائيل"لبنان يشكو   29.

 
  عربي، إسالمي:

 19 استيطانية في مدينة القدس المحتلة اتبناء وحد تدينمنظمة التعاون اإلسالمي   30.

 20 الثالثاء التصدي لمحاوالت "إسرائيل" التغلغل بأفريقيا الجامعة العربية تبحث  31.

 20 "إسرائيل"ميدل إيست مونيتور: تطبيع سري بين اإلمارات و  32.
 

  دولي:
 21 ورقة أمريكّية تشطب حّل الدولتين وأقصى ما للفلسطينيين حكم ذاتيالقدس الفلسطينية":   33.
 22 حول حل الدولتينالواليات المتحدة قد غّيرت من سياستها تنفي أن تكون  الخارجية األميركية  34.
 22  حول حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بشدة األفكار األميركيةتعارض  دول االتحاد األوروبي  35.
 23  وزير خارجية غينيا: سنواصل دعم حقوق الفلسطينيين دوليا  36.

 
  حوارات ومقاالت:

 23 د ناجي صادق شراب... والتحوالت الجيوسياسية "إسرائيل"  37.

 25  حسن شامي"... داعش"الضربة اإلسرائيلية ونهاية   38.

 27 إيف انجلر... من االنتقاد "إسرائيل"حماية   39.

 29 تسفي برئيل... في سوريا: من مراقبة إلى شريكة فعلية" سرائيل"إ  40.
 

 33 :كاريكاتير
*** 

 
 والخارج في الداخل حماسعلى رأس وفد رفيع المستوى من قيادة يصل إلى القاهرة هنية  .1

رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسمماييل ، من غزة أن 9/9/2017موقع حركة حماس، قال 
هنية، غادر قطاع غزة في زيارة إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين يلمى رأس وفمد رفيمل المسمت   

 من قيادة الحركة في الداخل والخارج.
اصة العالقات الثنائية مل مصر الشقيقة وسبل تط يرهما وسيبحث ال فد العديد من القضايا المهمة وخ

وتعزيز التفاهمات مل القاهرة التي تمت خالل زيارة وف د الحركة السابقة وآليات تخفيف الحصار ين 
 غزة وغيرها من الم ض يات التي تهم الطرفين.
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وتحقيمممم  كمممما سمممميبحث ال فممممد مسمممتجدات القضممممية ال ونيممممة وسمممبل اسممممتعادة وحممممدة الشمممعب الفلسممممطيني 
 المصالحة ال ونية.

رئممميس المكتمممب ، أن فتحمممي صمممب ا ممممن غمممزة يمممن مراسممملها  ،10/9/2017الحيـــاة، لنـــدن، وأضمممافت 
إسممماييل هنيممة وصممل ورئمميس المكتممب السياسممي للحركممة فممي قطمماع غممزة « حممماس»السياسممي لحركممة 

منم  انتخابهمما، يحيى السن ار مساء أمس الى العاصمة المصرية، فمي زيمارة يق ممان بهما للممرة األولمى 
يلى رأس وفد رفيل من قيادات الحركة في الداخل والخمارج، ججمراء محادتمات ممل مسمؤولين مصمريين 

النائمب « فمت »في شأن العديمد ممن القضمايا، و لمل بمالتزامن ممل وصم ل القيمادل المفصم ل ممن حركمة 
 محمد دحالن الى القاهرة الي م.

يضم ا المكتممب السياسمي خليممل الحيمة وروحممي ، السممن ارويرافم  هنيممة، فمي ج لتممى األولمى، إضممافة المى 
ال راع العسكرية للحركة « كتائب القسام»مشتهي أحد أقرب المقربين من السن ار، ونائب القائد العام لم 

ممروان ييسممى. وسينضممم إلمى ال فممد مممن قيممادات الخمارج نائممب رئمميس المكتمب السياسممي للحركممة م سممى 
 أب  مرزوق.

أن الزيارة ستقتصر يلمى القماهرة، « الحياة»، فضل يدم  كر اسمى، لم «حماس»وأكد قيادل بارز في 
الترتيبممات للزيممارة تجممر  منمم  »ولممن يدادرهمما هنيممة وال فممد المرافمم  لممى الممى أل دولممة أخممر ، م ضممحا  أن 

أشهر، أيقبت انتخاب هنية رئيسا  للمكتب السياسي، يلى أن تشمل دوال  يدة، ك نها الزيارة الخارجيمة 
 «.لى لى، لكن  لل لن يحدث خالل ه ه الزيارة، بل في مرة مقبلةاألو 

بزياممة النائمب المفصم ل ممن الحركمة « فت »في حركة « التيار اجصالحي»وكشف مصدر رفيل في 
أن األخير سيصل الي م الى القاهرة يلى رأس وفد رفيل ممن قيمادات التيمار، « الحياة»محمد دحالن لم 

الحصم ل يلمى تأكيمد أو نفمي إمكمان يقمد اجتمايمات « الحيماة»يمما لمم يتسمـن لمم تزامنا  مل زيمارة هنيمة، ف
 بين هنية ودحالن وال فدين المرافقين.

وسيعقد هنية وال فد المراف  اجتمايات ممل قيمادات االسمتخبارات العاممة المصمرية، فمي مقمدمهم الم زير 
ين يممددا  مممن القضممايا، أهمهمما اللمم اء خالممد فمم زل، ومسممؤول  الجهمماز، وسمميبحث مممل المسممؤولين المصممري

ملممف صممفقة لتبممادل األسممر  مممل إسممرائيل، بخاصممة أن السممن ار اتفمم  مممل المسممؤولين المصممريين خممالل 
زيارتمممى المممى القممماهرة فمممي حزيمممران عي نيممم ص الماضمممي يلمممى دور حصمممرل لمصمممر فمممي إبمممرام أل صممممفقة 

 .2011ة شاليتص يام عصفق« صفقة وفاء األحرار»محتملة، نظرا  الى ك نها الرايي الرئيسي لم 
كما سيبحث ال فد المصالحة الفلسطينية وآليات إنهاء االنقسمام المسمتمر منم  أكثمر ممن يشمر سمن ات، 
وسبل فت  معبر رف  الحدودل مل مصر المدل  في شكل شبى تام من  سن ات، وال ضل األمني يلى 

مشممتر ، المم ل تسمميطر يليممى الحممدود وتهريممب األفممراد يبممر األنفمماق ال اقعممة أسممفل الشممري  الحممدودل ال
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مممممن الجانممممب الفلسممممطيني، والتبممممادل التجممممارل بممممين القطمممماع ومصممممر، واألوضمممماع االنسممممانية « حممممماس»
 المأس ية في القطاع، ومن بينها ملف الكهرباء.

 
 يقرر وقف مخصصات نادي األسير دون تقديم أسباب عباس: "قدس برس" .2

"نمادل األسمير" الحق قيمة عرسمميةص، بقمرار ممن أوقفت السلطة الفلسمطينية مخصصمات مؤسسمة : رام هللا
 رئيس السلطة الفلسطينية محم د يباس، دون تقديم أسباب ل لل.

وأكمممدت مصمممادر فلسمممطينية مقربمممة ممممن "نمممادل األسمممير" ل كالمممة "قمممدس بمممرس" وقمممف كمممل مخصصمممات 
 المؤسسة يلى اجوالق دون أن يبلم  الم ففم ن بشمكل رسممي، لكمن لمد  ممراجعتهم الجهمات الرسممية
لعدم وص ل المخصصات المالية، والتي تشممل المحمامين والمقمرات والمم ففين، تبمين وجم د قمرار ممن 

 الرئيس ب قفها.
وشممددت المصممادر يلممى أن القممائمين يلممى "نممادل األسممير"، يبحثمم ن يممن حلمم ل وشممري ا فممي حمم ار مممل 

ياممما ،  25منمم   كافممة األوممران جقنمماع الممرئيس بالعممدول يممن القممرار "المم ل يمممس مؤسسممة وونيممة قائمممة
تعمممل فممي مجممال الممدفاع يممن حقمم ق المعتقلممين، وتقممف إلممى جانممب األسممر  فممي مختلممف فعاليمماتهم فممي 

 المعتقالت االسرائيلية". 
ويلمت "قدس برس" أن الم قف في "نادل األسير" يتمثل بعدم التطرق للم ض ع يبر وسائل اجيالم 

لجنمممة المركزيمممة لحركمممة فمممت ، واللجنمممة التنفي يمممة فمممي محاولمممة السمممتنفا  كافمممة الجهممم د واالتصممماالت ممممل ال
لمنظمممة التحريممر، والقيممادة مممن أجممل العممدول يممن القممرار، واليتقمماده انممى يمكممن معالجممة الم ضمم ع بعيممدا  

 ين الضجة االيالمية.
 9/9/2017قدس برس، 

 
 67أي مقترحات أمريكية تشطب حل الدولتين على حدود : نرفض المالكي .3

أيلممن وزيممر الخارجيممة والمدتممربين ريمما  المممالكي، اليمم م السممبت، رفمم  : ت كمم م"القممدس" دو  -رام هللا 
 .1967الجانب الفلسطيني أل مقترحات أمريكية تشطب حل الدولتين يلى حدود العام 

وقال المالكي، في تصمريحات لذ ايمة الرسممية ردا يلمى مما ورد فمي صمحيفة "القمدس": "لمم تصملنا أل 
 ل رقة األمريكية حتى اآلن".إشارات أو تأكيدات يلى شكل ا

وأضممان المممالكي، أنممى "ينممدما يممأتي الجانممب األمريكممي ليطممر  أل مقتممر  أقممل مممن الدولممة الفلسممطينية 
المسمممتقلة وياصممممتها القمممدس الشمممرقية فسممم ن يسممممل نفمممس الجممم اب الممم ل سممممعتى اجدارات األمريكيمممة 

 السابقة جميعها دون اختالن".
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الم قف والجرأة والشجاية ونفس الم قف ال وني الملتزم الم ل يمثمل وتابل ال زير: "سيك ن لدينا نفس 
 جميل أبناء الشعب الفلسطيني ال ل يسعى القامتى دولتى الفلسطينية المستقلة".

وأردن المالكي: "نحن نريد تجميل كل ق انا لل ق ن والرد يلى أل مقتر  ينتقص من الحق ق ال ونية 
 وحريتنا". وخاصة في اقامة دولتنا واستقاللنا

وأشار المالكي إلى أن الجانب الفلسطيني "يحاول تحفيز نظيره األمريكمي لي اصمل جهم ده التمي يبم لها 
يلممى أمممل أن نصممل إلممى نقطممة التقمماء حمم ل األسممس التممي تسممم  باقامممة الدولممة الفلسممطينية المسممتقلة، 

 ثل ه ه النقطة".وبالتالي حتى  لل الحين يجب أن يصدر ينا كل ما ه  إيجابي وفعال لصال  م
 9/9/2017القدس، القدس، 

 
 ال تستند إلى إقامة الدولة الفلسطينيةو تتبنى المنظور اإلسرائيلي  أمريكيةخطة واصل أبو يوسف:  .4

قال يض  اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أب  ي سف، : نادية سعد الدين -يمان
ة سميتم تقمديمها للجمانبين الفلسمطيني واجسمرائيلي، قريبما، إن ما يدور ح ل خطمة خريطمة وريم  أميركيم

 تدي  إلى إقامة حكم  اتي محدود للفلسطينيين، مقابل نسف "حل الدولتين".
وأضممان أبمم  ي سممف، لممم"الدد" مممن فلسممطين المحتلممة، إن الخطممة، التممي سممتق م إدارة الممرئيس األميركممي 

ن، أيضمممما، تقممممديم "التسممممهيالت االقتصممممادية" دونالممممد ترامممممب بطرحهمممما أمممممام الطممممرفين لدراسممممتها، تتضممممم
 للفلسطينيين، في إوار "الحل اجقليمي".

وأوضمم  أن اجدارة ال اتيممة، وفمم  الحممديث الممدائر، "سممتقام ضمممن المنمماو  "أ" وبعمم  منمماو  "ب" وج" 
ال اقعمممة جميعهممما فمممي أراضمممي الضمممفة الدربيمممة المحتلمممة، بمممما فمممي  لمممل القمممر  والبلمممدات المحيطمممة، مثمممل 

 بدون اجقتراب من  كر القدس المحتلة". أب ديس،
ولفت إلى أن الخطة المقترحة، التي تتبنى المنظ ر اجسرائيلي، ال تستند إلى إقامة الدولمة الفلسمطينية 

، لصمال  الحمديث يمن إيطماء حكمم  اتمي للفلسمطينيين خمارج مطالمب 1967المستقلة وف  حدود العام 
، وحق ق الشعب الفلسمطيني الم اردة فمي 194القرار الدولي القدس المحتلة، وح  الع دة لالجئين وف  

 قرارات الشريية الدولية.
وأفاد بأن األفكار األميركية تنسف إمكانية الحمديث يمن "حمل المدولتين"، بمما يشمكل تراجعما فمي م قمف 
ال اليمممات المتحمممدة، التمممي والمممما حرصمممت، لفظيممما يلمممى األقمممل، يلمممى تأكيمممد يمممدم شمممريية االسمممتيطان، 

 بة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بينما باتت، الي م، تتنكر لكل ماتبنتى سابقا.والمطال
وايتبمممر أن اجدارة األميركيمممة، بممم لل الطمممر ، تحممماول جمممس ردود الفعمممل الفلسمممطينية، حيمممث تمممدر  جيمممدا  
الم قممف الفلسممطيني الثابممت بعممدم المسمماس بممالحق ق ال ونيممة المشممروية فممي التحريممر وتقريممر المصممير 
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وأكد الرف  الفلسطيني جيجاد بديل ين "حل الدولتين"، يبر ور  حكم  اتمي وتحسمين  ح  الع دة.و 
 ال ضل االقتصادل في األراضي المحتلة، ضمن سياق حل ل المنطقة.

 10/9/2017الغد، عمان، 
 

 لألمام غياب التوجه الجدي من إدارة ترامب ومبعوثيه للمنطقة لدفع جهود التسوية: تيسير خالد .5
قممال يضمم  اللجنممة التنفي يممة للمنظمممة، تيسممير خالممد، إن "الم قممف الجديممد : ناديممة سممعد الممدين -ممماني

لمممممذدارة األميركيمممممة جعمممممل أممممممر إقاممممممة الدولمممممة الفلسمممممطينية شمممممأنا تفاوضممممميا بمممممين الجمممممانبين الفلسمممممطيني 
تالل واجسممرائيلي، ولمميس أمممرا محسمم ما ومسمملما بممى، بحيممث ال نجممدها تحممر  سمماكنا  أمممام اسممتمرار االحمم

 اجسرائيلي في تدمير حل الدولتين".
حمم ل خطممة خريطممة وريمم  أميركيممة سمميتم تقممديمها للجممانبين الفلسممطيني واجسممرائيلي،  ويجممرل الحممديث

 قريبا، تدي  إلى إقامة حكم  اتي محدود للفلسطينيين، مقابل نسف "حل الدولتين".
ى للمنطقمة لمدفل جهم د التسم ية إلممى ولفمت إلمى غيماب "الت جمى الجمدل ممن إدارة الممرئيس تراممب ومبع تيم

األممممام"، مقابمممل "المزيمممد ممممن االنحيممماز للسياسمممة العدوانيمممة االسمممتيطانية الت سمممعية لحك ممممة االحمممتالل، 
 والتراجل ين م اقف اجدارات األميركية السابقة".

يليمى ممل  وأفاد بأن المؤشرات تؤكد أن "ما يمكن ان تقدمى اجدارة األميركية للفلسطينيين سيك ن متفقا  
الجانب اجسرائيلي، وضمن إوار ال ي د بتسهيالت اقتصمادية وتحسمين مسمت   المعيشمة للفلسمطينيين 

 تحت االحتالل بدون تلبية الحدود الدنيا للحق ق ال ونية الفلسطينية".
 10/9/2017الغد، عمان، 

 
 يةدمر فكرة إقامة دولة فلسطيني التوسع االستيطاني في القدس: البرغوثيمصطفى  .6

قال الدكت ر مصطفى البرغ تي يضم  المجلمس التشمريعي : محمد جمال -وكاالت  - القدس المحتلة
األمين العام لحركة المبادرة ال ونية الفلسطينية إن إقرار حك مة االحتالل اجسرائيلي بناء و الفلسطيني 

بأنممى ال ي جممد فممي  آالن وحممدة اسممتيطانية جديممدة فممي القممدس هممي بمثابممة رسممالة للفلسممطينيين والعممالم 4
 يرن إسرائيل مكان لدولة فلسطينية وينسف وهم ما يسمى بم"يملية السالم".

وأضمان البرغمم تي أن الت سممل االسمتيطاني فممي القممدس وت سميل األحيمماء االسممتيطانية فمي أحيمماء القممدس 
مثمممل جبمممل المكبمممر والشممميي جمممرا  واالسمممتيالء يلمممى منمممازل المقدسممميين وتشمممريدهم يسمممير ضممممن خطمممة 

 ئيلية لترحيل الفلسطينيين وتدمير فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. إسرا
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وأضمان أن مما يشمماع يمن الطروحممات األمريكيمة السممتبدال همدن الدولممة الفلسمطينية بحكممم  اتمي هزيممل 
 مرف   جملة وتفصيال.

 10/9/2017، الشرق، الدوحة
 

 يسعى لتدمير الواقع الزراعي في غزة  : عباسوزارة الزراعة بغزة .7
ايتبر مدير يام اجرشاد والتنمية فمي وزارة الزرايمة بدمزة، نمزار ال حيمدل، أن إحالمة كافمة مم ففي : غزة

 ال زارة للتقايد، تدمير لل اقل الزرايي في قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية برام هللا.
ضمل الزرايمي وصر   ال حيدل لم "قدس برس" يم م السمبت، بمأن "المرئيس محمم د يبماس يريمد تمدمير ال  

 بكل مك ناتى في غزة من خالل تدمير وزارة الزراية وإحالة م ففيها للتقايد".
وأشمممار إلمممى أن "المهندسمممين الممممزراييين، واألوبممماء البيممماورة والمممم ففين المممم ين ينسمممق ن دخممم ل البمممم ور 

ا للتقايد المبكر في قرار رسمي".  والمبيدات الزرايية إلى قطاع غزة تم إحالتهم جميع 
ممما ممممن وزارة الزرايمممة بمرسممم م ممممن  449ال حيمممدله وهممم  أحمممد الممم ين أحيلممم ا للتقايمممد ضممممن وقمممال  م فف 

حك مممة الت افمم  المم وني وم افقممة رئمميس السمملطة فممي الضممفة الدربيممة، إن ممما يحممدث "غيممر قممان ني وال 
 أخالقي".

ي سممن ات مممن أمممر سمماب  بممالجل س فمم 10ووصممف إحالممة الممم ففين للتقايممد المبكممر واججبممارل، "بعممد 
 المنازل"، بأنى بمثابة "رصاصة الرحمة التي أولقت يلى الم ففين".

ورأ  أن إحالمممة مممم ففي وزارة الزرايمممة فمممي قطممماع غمممزة للتقايمممد "جريممممة وممممؤامرة كبمممر  يلمممى الممم زارة"، 
ا، لتعمم ي  نقمص همم ه الكفمماءات  ا: "المم زارة فممي غمزة كانممت تت قممل هم ا القممرار واسممتعدت لمى جيممد  مسمتدرك 

 قايد".التي أحيلت للت
 9/9/2017قدس برس، 

 
 السويسري لعملية السالم بالمبعوثيلتقي  مرزوق أبو  .8

التقمممى نائمممب رئممميس المكتمممب السياسمممي لحركمممة "حمممماس" د. م سمممى أبممم  ممممرزوق المبعممم ث الس يسمممرل 
الخما  بعمليممة السممالم فمي الشممرق األوسمم  السميد روالن شممتيندر، بحضمم ر يضم ل المكتممب السياسممي 

وتطممرق أبمم  مممرزوق خممالل اللقمماء المم ل يقممد فممي مكتبممى بالعاصمممة  هر يبيممد.للحركممة حسممام بممدران وممما
القطريممة الدوحممة إلمممى آخممر المسمممتجدات السياسممية فممي السممماحة الفلسممطينية والتحركمممات الدوليممة األخيمممرة 

واسمتعر  التمأتيرات السملبية لقمرارات المرئيس محمم د يبماس تجماه قطماع غمزة وم التهما  لحركة حماس.
  اونين والقطايات الخدماتية وتعقيدها لألزمة اجنسانية في القطاع.المباشرة يلى الم
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وأبد  أب  مرزوق انفتا  حركة حماس يلى أل جه د تصب فمي صمال  إتممام المصمالحة الفلسمطينية 
 والتعاون الكامل معها بما فيها الجه د الس يسرية.

 لها الخارجيمة الس يسمرية جتممام بدوره أولمل "شمتيندر" قيمادة حمماس خمالل اللقماء يلمى الجهم د التمي تبم
 المصالحة الفلسطينية ولقاءاتى مل مختلف األوران الفلسطينية واجقليمية لديم ه ه الجه د.

وجممر  خممالل اللقمماء مناقشممة يممدة أفكممار تممديم جهمم د إنهمماء االنقسممام الفلسممطيني، فيممما أبممد  "شممتيندر" 
 بات التي ت اجهها.استعداد بالده لديم مسيرة إنهاء االنقسام وت ليل العق

 9/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 إغالق مكاتب دائرة أوقاف القدس باألقصى االحتاللحماس ترفض قرار  .9
رفضت حركة "حماس" قرار ما يسمى بمحكمة الصل  اجسمرائيلية إغمالق مكاتمب لمدائرة أوقمان القمدس 

 داخل باحة الحرم القدسي.
، فمممي تصمممري  صمممحفي، السمممبت، إن القمممرار مرفممم   ويعمممد وقمممال النممماو  باسمممم الحركمممة، فممم زل برهممم م

انتهاكمما صممارخا يضممان إلممى انتهاكممات االحممتالل بحمم  القممدس والمسممجد األقصممى، ويهممدن إلممى فممر  
 السيطرة األمنية الصهي نية يلى مقدسات الشعب الفلسطيني.

ت االحتالل أو وأكد بره م يلى ح  شعبنا الكامل في أرضى ومقدساتى، وأنى ال يمكن التسليم بمعادال
 سياسة األمر ال اقل التي يخط  لها ويعمل يلى فرضها.

ووالب بره م أهلنا في القدس ومك نات شعبنا وصناع القرار في المنطقة بتكثيف الجه د والعمل بكل 
قمم ة مممن أجممل م اجهممة همم ه المخططممات العدوانيممة وايتممماد إسممتراتيجية م حممدة لحمايممة القممدس والمسممجد 

 النتهاكات االحتالل. األقصى ووضل حد
 9/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الخندق األول في الدفاع عن األمة ستبقىالحية: فلسطين  .11

قال يض  المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية: إن ال حدة ال ونية الحقيقية هي التي : رف 
 تتسم بالصدق وتؤمن بالشراكة. 

"حمماس" فمي المنطقمة  يمريس ويمروسص نظمتمى حركمة 200عوشدد الحية خالل حفل زفان جمايي لمم 
الدربيمة بمدينمة رفم  جنمم ب قطماع غمزة، مسماء أمممس الجمعمة، يلمى ضمرورة مندممادرة كمل معماني الفرقممة، 

ا.  واجيمان بالشراكةه ألن القدس قبلتنا، وفلسطين أرضنا وووننا جميع 
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تالل، وال بمد أن تتجمى كمل الجهم د وقال الحية: "وريقنا أن نكم ن م حمدين يلمى الث ابمت فمي وجمى االحم
لنكم ن صمادقين فممي وحمدة وونيممة حقيقيمة تممؤمن بالشمراكة، وتتحممد  المشمروع الصممهي ني، فالعمدو لمميس 

 صديقا  أو جارا  أو حليفا".
ونب ممى إلممى أن فلسممطين سممتبقى الخنممدق األول فممي الممدفاع يممن األمممةه لمم لل أهلهمما يسممتحق ن كممل الممديم 

 ألمامي دفاي ا ين ه ه األمة، حسب تعبيره.والمسايدة ليبق ا في الصف ا
 9/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تقليص الخدمات في مستشفى الوكالة بقلقيلية حول للتصدي لقرارات األونروافتح تعقد اجتماعا   .11

بحممث اجتممماع يقممد يمم م السممبت فممي مدينممة قلقيليممة، سممبل الممرد يلممى سياسممة وكالممة غمم ث  :وفمما–قلقيليممة 
الالجئين عاألونرواص المتمثلة بتقليص خدماتها المقدمة في القطاع الصمحي، خاصمة مستشمفى وتشديل 

 ال كالة، ومختلف القطايات األخر .
وشمممار  فمممي االجتمممماع الممم ل يقمممد فمممي مقمممر حركمممة "فمممت "، يضممم  اللجنمممة المركزيمممة، مفممم   التعبئمممة 

للجان الشعبية لخمدمات الالجئمين والتنظيم، جمال محيسن، وأمناء سر أقاليم الضفة الدربية، ورؤساء ا
 والمكتب التنفي ل لالجئين، واتحاد البلديات والهيئات المحلية، واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وقممرر المجتمعمم ن تشممكيل لجنممة منبثقممة يممن القمم   ال ونيممة واللجممان الشممعبية والمكتممب التنفيمم ل جيممداد 
وأكمممدوا مقاوعمممة ممممدير يمليمممات "األونمممروا" بالضمممفة  برنمممامع فعاليمممات للتصمممدل لقمممرارات وكالمممة الدممم ث،

 الدربية سك ت أندرس ن.
وأجمع ا يلى ضرورة ت جيى رسائل للمف   العام لألمم المتحمدة فمي منطقمة الشمرق األوسم ، يعربم ن 

 فيها ين احتجاجهم يلى سياسة "األونروا" في الضفة الدربية.
 9/9/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 

 عن فرص اقتصادية جديدة في أمريكا الالتينية بحثا  نتانياهو  .12
أمريكا الالتينية  إلىأ ن ب: يبدأ رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتانياه ، االتنين، ج لة  -القدس 
ياما يلى الهج م  25بعد  األرجنتين إلى، تشمل خص صا زيارة إسرائيليلرئيس حك مة  األولىهي 

 ينس ايريس.في ب   اجسرائيليةيلى السفارة 
ت سيل يالقاتها االقتصادية والتجارية مل مناو  جديدة والى التقارب مل دول  إلى إسرائيلوتسعى 
 حيث تتعر  لالنتقادات ح ل سياستها االستيطانية. األمميةتص ت لصالحها في الهيئات  أنيمكن 
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 أيل ل 15و 11سيل بين وك ل مبيا والمك األرجنتين إلى األحد إسرائيلويت جى نتانياه  ال ل يدادر 
 المتحدة في ني ي ر . لألمميشار  في الجمعية العامة  أنالحالي، قبل 

 إسرائيليأمريكا الالتينية لرئيس حك مة  إلى األولىوأيلن نتانياه  ان ه ه الزيارة "التاريخية" هي 
 خالل ت ليى منصبى.

 تينية فهي س ق ضخم".تعزيز العالقات مل أمريكا الال إلىوصر  نتانياه  "نسعى حاليا 
 9/9/2017األيام، رام هللا، 

 
 يعلون يطالب نتنياهو باالستقالة فورا   .13

والب م شيى يعل ن وزير الجيش اجسرائيلي الساب ، ي م : "القدس" ترجمة خاصة -المحتلة  القدس
بقضية  السبت، رئيس ال زراء بنيامين نتنياه  باالستقالة الف رية من منصبى يلى خلفية التحقيقات

 الد اصات.
ونقل م قل والال العبرل ين يعل ن ق لى خالل ندوة تقافية في نتانيا أن التحقيقات والت مقربين من 

 نتنياه  وقضايا فساد أخر  والتى شخصيا ويليى االستقالة ف را من منصبى.
وأضان "أصبحنا دولة فاسدة بسبب بع  السياسيين ال ين يفضل ن مصالحهم الشخصية يلى 

 مصلحة العامة". مشيرا إلى أن الجمه ر اجسرائيلي فقد الثقة بالحك مة.ال
 9/9/2017القدس، القدس، 

 
 مواجهة إيران دون دعم الواليات المتحدة األمريكية "إسرائيلـ"غوالن: ال يمكن ل .14

قال نائب الساب  لرئيس هيئة األركان الجيش اجسرائيلي، الضاب  يائير غ الن، إن : محمد وتد
ئيل غير قادرة يلى خ   م اجهة يسكرية مل إيران بدون ديم ومسايدة من ال اليات المتحدة إسرا

األمريكية، مؤكدا بأن وهران وتل أبيب ستدفل تمنا باهظا بحال ت اصلت حرب االستنزان بين 
 البلدين.

تصريحات غ الن وردت خالل محاضرة لى في معهد واشنطن بالعاصمة األمريكية، حيث نقلت 
ل اجيالم اجسرائيلية ين غ الن ق لى: "ال يمكن جسرائيل أن تدير أل م اجهة يسكرية قبالة وسائ

 إيران، وإ ا ما قررت القيام ب لل، فهي بحاجة إلى مسايدة وديم من ال اليات المتحدة األمريكية".
اهزة ويلى وأكد رئيس هيئة األركان األسب  بأن إسرائيل ال يمكنها السما  لنفسها بأن ال تك ن ج

أهبة االستعداد ألل م اجهة محتملة مل إيران، قائال: "ال ي جد لدينا ق ات التي يمكن إرسالها إلى ما 
وراء البحار، وال ي جد سال  بحرية لذنزال، ومثل ه ه اآلليات أبعد من متناول قدرات إسرائيل، 
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الكبير، وه ا ه  الجزء وتساءل غ الن "ما ا يجب أن نفعل؟"، أجاب بالق ل: "ه ا ه  السؤال 
 المصنف من الخطة".

 9/9/2017، 48عرب 
 

 مجندات تتعرض للتحرش في الجيش اإلسرائيلي ستواحدة من بين : "هآرتس" .15
أفهرت دراسة استقصائية نشرتها صحيفة "ه رتس" العبرية، صبا  ي م األحد، أن مجندة : تل أبيب

تناء خدمتهن العسكرية في الجيش واحدة من بين كل ست مجندات تعرضن للتحرش الجنسي أ
 اجسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن الدراسة التي أنجريت يلى آالن الجن د والضباط من اجناث، أفهرت أن 
 من المستطلعة آراؤهن شهدت وحداتهن العسكرية يمليات تحرش جنسي. 60%

مرات خالل  3ثر من من المجندات تعرضن للتحرش والمضايقة الجنسية أك %6ووفقا للدراسة، فإن 
مرات، مشيرة  إلى فاهرة التحرش آخ ة  5أو  4تعرضن ألكثر من  %3الخدمة، في حين أن 

 باالتساع واالنتشار في أوساط الجيش اجسرائيلي.
 10/9/2017القدس، القدس، 

 
 "الخليج": نتنياهو يؤكد أن العالقة مع قطر هي األقوى في تاريخ "إسرائيل" .16

بنيامين نتنياه  خالل استعراضى وضل العالقات الدولية « اجسرائيلية»لحك مة أشاد رئيس ا: وكاالت
، بالتقارب مل قطر قائال  إنها األق   في تاريي «اجسرائيلية»، أمام دبل ماسيي الخارجية «إسرائيل»مل
 «.إسرائيل»

ل يقده ، أمس السبت، ين تفاصيل االحتفال التقليدل ال «اجسرائيلية»وكشفت وسائل اجيالم 
« اجسرائيلية»مل م ففي الخارجية « رأس السنة اليه دية»نتنياه  األربعاء الماضي، بمناسبة 

مل « إسرائيل» مبحض ر رئيس الم ساد ي سي ك هين، برفل كؤوس النبي ، إلى العالقات السرية ل
 «. إسرائيل»قطر، قائال إنها األفضل في تاريي 
الكبير مل قطر، مؤكدا  أن العالقات معها تتعم ، إال أنها لم تبل  وأشار نتنياه  إلى التعاون ال تي  و 

 «. إسرائيل»درجة اجشهار، الفتا  إلى أن ما يحدث مل كتلة تلل الدولة ليس لى مثيل في تاريي 
 10/9/2017الخليج، الشارقة،   

 
 



 
 
 
 

 

 13 ص             4398 العدد:             9/10/2017 األحد التاريخ: 

                                    

  يليينعائلة الجندي غولدن تطالب سفراء دول أجنبية بالضغط على حماس لإلفراج عن إسرائ .17
اجتمعت يائلة الجندل هدار غ لدن، أمس السبت، بسفراء دول أجنبية مختلفة في األمم : تل أبيب

 المتحدة لمطالبتهم بالضد  يلى حركة حماس جيادة اجسرائيليين المحتجزين لد  الحركة بدزة.
وب لندا ودول  وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن يائلة هدار اجتمعت بممثلي دول أوكرانيا وبيرو

غربية أخر  وبكبار ممثلي دول مجلس األمن. مشيرة  إلى أن داني دان ن ممثل إسرائيل في األمم 
 المتحدة شار  في تلل االجتمايات.

وأشارت إلى أن يائلة هدار والبت بزيادة الضد  يلى حماس من الدول واألمم المتحدة جيادة 
 المحتجزين لديها.

 10/9/2017القدس، القدس، 
 

 للسامية  معاد   نجل نتنياهو ينشر كاريكاتيرا   .18
أتار نشر يائير نتنياه  نجل رئيس الحك مة اجسرائيلية، بنيامين نتنياه ، ص رة : محمد وتد

لكاريكاتير معاد للسامية يلى حسابى يلى فيسب  ، م جة غضب من ردود األفعال للسياسيين 
 عقيبات يلى شبكات الت اصل االجتمايي.اجسرائيليين ال ين هاجم ا نجل نتنياه  يبر ت

وتضمن الكاريكاتير ال ل نشره نجل رئيس الحك مة، ال ل كان بعن ان "سلسلة الد اء"، ص را 
للملياردير اليه دل المجرل ج رج س روس، وه  يرمي صنارتى مل وعم إلى سحلية التي تلقي 

لساب  إيه د بارا ، ال ل يتأمل وينظر صنارتها لساحرة وه ه الساحرة تدلي صنارتها لرئيس الحك مة ا
 إلى مبال  من المال.

بارا  ال ل ينظر للمال يلقي بصنارتى ص ب إلداد يانيف ال ل يلقي الصنارة ص ب ميني نفتالي، 
وهما من القيادات التي تنظم المظاهرات األسب يية قبالة منزل المستشار القضائي للحك مة، أفيحال 

تعجيل بالتحقي  مل نتنياه  بملفات الفساد. حيث أرف  يائير تعليقا لص رة مندلبليت، التي تطالب ال
 الكاريكاتير " سلسلة الد اء".

يشار إلى أن يائير نتنياه  أخ  الكاريكاتير من صفحة فيسب   محس بة يلى اليمين اجسرائيلي. 
ائد حركة "ك  كل كس ونال الكاريكاتير إيجاب ديفيد دو  األمريكي اليميني والمعادل للصهي نية وق

كالن" التي تؤمن بتف ق الجنس األبي ، وال ل ينكر وج د المحرقة، إ  كتب يلى صفحتى في ت يتر 
 "نجل نتنياه  كتب منش را يرمز أن س روس يتحكم بالعالم".
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يه د بارا  وجى انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياه ، وكتب يبر حسابى يلى ت يتر "ه ا ما يسمعى إ
ي البيت؟ ما ه ا، وراتة أم مر  نفسي؟، ال يهم. في جميل األح ال، يلينا تم يل وبيب ابنل ف

 نفسي لى، وليس حراسة وسائقا شخصيا".
بدوره، كتب رئيس المعارضة إسحاق هرتس غ:"كل يه دل يجب أن يشعر بالريب والخجل من أن 

ة اجسرائيلية، نشجب ه ا ه ا الكاريكات ر يلى نم  دير شت رمر ال ل خرج من بيت رئيس الحك م
العمل ويجب شطب الكاريكاتير وتقديم االيت ار جراء ه ا العمل والكاريكاتير ومضم ن المعادل 

 للسامية".
 9/9/2017، 48عرب 

 

 بنى باب الرحمة في المسجد األقصىشرطة االحتالل تطالب بإغالق م .19
ل "اجسرائيلي" ت جهت، باسم القائد  كرت صحيفة "ه رتس" العبرية، أن نيابة االحتال: القدس المحتلة

العام للشروة روني الشيي، لمحكمة "الصل " في القدس المحتلة، مطالبة بإصدار أمر يقضي 
 بإغالق مبنى "باب الرحمة" في المسجد األقصى بشكل مطل .

كمقر للجنة التراث، التي  2003ويقل المبنى داخل المسجد األقصى، وكان ينستخدم حتى العام 
أغلقت ق ات االحتالل البناية وفق ا ألمر  2003ت نشاوات اجتمايية وتقافية ودينية. وفي يام نظم

 يجرل تجديده بين الحين واآلخر، كما ايتقل قادة اللجنة.
وأفادت الصحيفة العبرية يبر م قعها اجلكتروني ي م السبت، بأن ه ه اللجنة ترتب  بشكل وتي  

 بحركة "حماس"، بحسب زيمها.
ت جهات في ال قف اجسالمي، إن لجنة التراث لم تعد قائمة، وإن البناية تتبل دائرة األوقان، وقال

 التي ال تسم  للجمعيات بالعمل من داخل األقصى.
 9/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تمارس سياسة الطرد من الضفة بواسطة لم الشمل  "إسرائيل" .21

سرائيلي، خالل األشهر األخيرة، القي د التي تفرضها يلى شددت سلطات االحتالل اج: بالل ضاهر
ت اجد م اوني دول أجنبية متزوجين من فلسطينيين مل يائالتهم في الضفة الدربية. وتبين من 

ي م، األحد، أن بعد سن ات لإحد  الحاالت، التي جمعتها صحيفة "ه رتس" في تقرير نشرتى ا
طيني يلى تأشيرة مك ث في الضفة الدربية لمدة يام، حصلت م اونة دولة أجنبية متزوجة من فلس
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أل تفسير، يلى تأشيرة ألسابيل  دون  وتسمى التأشيرة رسميا "تصري  زيارة"، حصلت فجأة، ومن
 معدودة فق .

نهن حصلن في الماضي يلى تأشيرات لمدة ستة أو سبعة أشهر، لكن في إوقالت نساء أخريات، 
حتالل تأشيرات لمدة أسب يين أو أكثر بقليل، ويتعين يليهن األشهر األخيرة تمنحهن سلطات اال

تجديدها مرة تل  األخر ، لكي تبقين مل أوفالهن وأزواجهن. وقالت الصحيفة إن الم ففة 
اجسرائيلية، ديانا بن حاييم، التي تنصدر ه ه التأشيرات من مكتبها في مست ونة "بيت إيل" قرب رام 

االحتالل أوقف إصدار تأشيرات لمدة يام، إلى جانب انعدام اليقين  هللا، ألمحت لهؤالء النساء إن
 حيال اججراءات اجسرائيلية التي يمكن اتخا ها.

ال، وهنا  يكش 480وأضافت الصحيفة أن الطلب ال احد من أجل الحص ل يلى التأشيرة يكلف 
ون إلى خارج البالد من أزواج ال يتمكن ن من دفل ه ا المبل  كل أسب يين، بينما يسافر أزواج آخر 
 أجل تجديد التأشيرة، ومن تم منعتهم سلطات االحتالل من الدخ ل إلى البالد.

ومن بين أساليب التنكيل التي يمارسها االحتالل، مطالبة الزوجات بتقديم ولب للحص ل يلى تأشيرة 
 لحالية ألسب يين فق .ي ما من انتهاء صالحية التأشيرة الحالية، حتى ل  كانت مدة التأشيرة ا 20قبل 

وتسيطر إسرائيل يلى حدود الضفة الدربية، وتحدد من يدخل إليها والفترة الزمنية التي يتعين يلى 
أل شخص المك ث فيها. وألن إسرائيل تسيطر يلى السجل السكاني الفلسطيني أيضا، فإنها تقرر 

قيم" في إوار إجراء لم شمل. َمن ِمن بين األجانب المتزوجين من فلسطينيين سيحصل يلى مكانة "م
ويتم تطبي  ه ه السياسة ب اسطة ما يسمى "وحدة منس  أيمال الحك مة في المناو " التابعة ل زارة 

 األمن اجسرائيلية، فيما قال م فف في وزارة الداخلية الفلسطينية "نحن بريد وحسب".
بية ه  إجراء يمكن تطبيقى في وتزيم ه ه ال حدة أن لم شمل العائالت الفلسطينية في الضفة الدر 

"حاالت إنسانية خاصة"، لكن زوجين أحدهما أجنبي ولديهما أوفاال ال يعتبر "حالة إنسانية" بمعايير 
 االحتالل.

 10/9/2017، 48عرب 
 

 الفلسطينيون يطالبون بإقالة البطريرك األرثوذكسي .21
ة أمس، احتجاجا  يلى البطرير  تظاهر فلسطيني ن في القدس الشرقية المحتل: ب.أ –القدس المحتلة 

األرت  كسي تي فيل س الثالث، مطالبين باستقالتى التهامى ببيل أرا  تابعة للكنيسة األرت  كسية 
 لذسرائيليين.
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البلدة  فيمتظاهر فلسطيني مسيحي أمس خارج البطريركية الي نانية األرت  كسية  200وتجمل ح الى 
 ت تندد بالبطرير  وتتهمى بعدم األمانة.القديمة في القدس. ورفل بعضهم الفتا

والكنيسة من أكبر أصحاب العقارات في األراضي المقدسة، ويهيمن يليها رجال الدين الي ناني ن في 
 حين أن الدالبية الساحقة من الريية هي فلسطيني ن.

ة، ويطالب ن وقدم النشطاء وتائ  يق ل ن فيها إن البطرير  باع أرضا  فلسطينية للسلطات اجسرائيلي
 بفت  الكنيسة سجالتها واستقالة البطرير .

 10/9/2017الحياة، لندن، 
 

 االحتالل يحاصر مدرسة في بيت لحم تمهيدا  لهدمها .22
شرق بيت لحم التي أياد « جب ال يب»مدرسة « اجسرائيلي»حاصرت ق ات االحتالل : وكاالت

نابل الدازية والص تية والرصا  نشطاء فلسطيني ن بناءها بعد هدمها، وس  إوالق كثيف للق
باقتحام « اجسرائيلية»المطاوي. وقامت ق ات كبيرة من جيش االحتالل وما تسمى اجدارة المدنية 

المدرسة من تالث جهات، في محاولة لطرد النشطاء ال ين يق م ن ببنائها، و لل تمهيدا  لهدمها مرة 
إلى « جب ال يب»أيادت بناء وتشييد مدرسة أخر . وكانت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، قد 

ساية،  24الشرق من بيت لحم، بت جيهات مباشرة من الرئيس محم د يباس، في وقت لم يتجاوز 
بعد أن هدمها االحتالل قبل أسب يين. وتمت يملية إيادة بناء خمس غرن صفية بالط ب وسقفها 

ستيطان ال زير وليد يسان، وكادرها، بالحديد المصف ، بمشاركة رئيس هيئة مقاومة الجدار واال
 ويدد من النشطاء، وأبناء قرية بيت تعمر.

 10/9/2017الشارقة،  الخليج،
 

 رائد الصالحيو شهيدين قتيبة زهران الالفلسطينيون يشيعون  .23
شيعت جماهير غفيرة من أهالي محافظة و لكرم وبلدة يالر شمال المحافظة، أمس : وكاالت

ياما ص، بعد انطالق الم كب الجنائزل من مستشفى الشهيد  17تيبة زهران عالسبت، جثمان الشهيد ق
الحك مي بالمدينة وص ال  إلى منزل الشهيد في يالر، كما شيعت جماهير في بيت « تابت تابت»

 لحم جثمان الشهيد رائد الصالحي.
ياما ص 21لحي عفي أتناء  لل، استقبل مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جثمان الشهيد رائد الصاو 

ال ل ياد للمخيم بعد احتجاز استمر لستة أيام في تالجات االحتالل، وشيعى رفاقى في محافظة بيت 
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لحم والمحافظات المجاورة في جنازة مهيبة انطلقت من مستشفى بيت جاال الحك مي باتجاه مخيم 
  .الدهيشة إلى مقبرة الشهداء في بلدة أرواس المحا ية للمخيم حيث ورل الثر 

 10/9/2017الشارقة،  الخليج، 
 

 عائلة فلسطينية تجدد دعوتها للسلطات المصرية إطالق سراح نجلها: غزة .24
أكدت يائلة فلسطينية، أنهم لم يتلق ا أل معل مات ح ل مصير نجلهم، يبد القادر قشطة، : رف 

غادرت القطاع "المختطف" قبل نح  أسب يين، وأشارت في ال قت  اتى إلى أن والدة المختطف التي 
 زالت في السع دية، بعد تفاقم حالتها الصحية. داء مناسل الحع، ماأل

آب/ أغسطس إحد  حافالت  27وكانت ق ة أمنية مصرية يرأسها ضاب  برتبة يقيد أوقفت في 
حجاج بيت هللا الحرام من  ول الشهداء بعد مدادرتها معبر رب  البرل وتحديدا في مدينة الشيي زويد 

 ياماص واقتادوه إلى جهة جه لة، بحسب يائلتى. 41عبر، وقام ا باختطان قشطة عجن ب الم
 9/9/2017، قدس برس

 
 "تجمع الشخصيات المستقلة": االعتقال على "ذمة المحافظ" جريمة يحاسب عليها القانون  .25

يبر رئيس "تجمل الشخصيات المستقلة" في الضفة الدربية المحتلة، خليل يسان، ين : نابلس
 لسياسية االيتقال يلى ما يعرن "ب مة المحافظ" التي تنف ها السلطة الفلسطينية.رفضى 

وشدد يسان، خالل حديث مل "قدس برس"، يلى أن استمرار الحبس يلى " مة القان ن"، ه  
 الفلسطيني. األساسيصريحة للقان ن  ةومخالف القان ن ايتداء يلى 

رس مخالفات قان نية، أن يطالب الناس باحترام وتساءل "كيف لمن يمثل رأس الهرم بالسلطة ويما
 القان ن؟".

وأكد رئيس تجمل الشخصيات المستقلة، يلى أن الكل الفلسطيني مل القان ن وضد الف ضى، وأن 
 األمن مسؤولية جمايية، والم اون ه  األساس بها.

، ظحافوأضان يسان، خرق القان ن مرف   من أل شخص أو جهة كانت، والت قيف يلى  مة الم
 جريمة بحد  اتها يحاسب يليها القان ن".

وأشار إلى أن السلطة م قعة يلى معاهدات واتفاقيات دولية تجرم ه ا الن ع من االيتقاالت، ال ل 
 يعتبر سياسي ويهدن إلى إسكات اآلخر"

 9/9/2017، قدس برس
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 "منتدى اإلعالميين: قانون الجرائم اإللكترونية الفلسطيني بوليسي .26
ا أن "أول : رام هللا قال "منتد  اجيالميين الفلسطينيين"، إن قان ن الجرائم اجلكترونية "ب ليسي"، مؤكد 

 ضحاياه الصحفي ن ونشطاء اجيالم الجديد".
وشدد في بيان لى ي م السبت، يلى أن حالة الحريات واالنتهاكات المتعلقة بالرأل والتعبير والعمل 
اجيالمي في الضفة الدربية "متردية"، مبين ا أن المصادقة والبدء بتنفي  قان ن الجرائم جاءت بقرار 

ا ين المجلس التشريعي الفلسطي  ني.من رئيس السلطة برام هللا، محم د يباس، بعيد 
وأفاد بأن القان ن "ال ي جد فيى نص واحد يؤكد يلى احترام الح  في حرية الرأل والتعبير، بل ت سل 

 ب يلى مجرد القصد دون اشتراط حدوث الفعل اججرامي".قافي التجريم، وي
يتبر منتد  اجيالميين، أن "القان ن كارتة حقيقية وخط رة، السيما ك نى ينتمي إلى أشد الق انين ا و 
ساسيةه وه  قان ن العق بات، ولما تضمنى من تجاوزات ومدالطات تق   بشكل كامل حرية ح

 التعبير والمشاركة السياسية باستخدام وسائل التكن ل جيا".
 9/9/2017، قدس برس

 
 ضعفا  عن الفلسطيني 20يستهلك  "اإلسرائيلي"األغوار محرومة من المياه.. و .27

تياني، أن مناو  األغ ار من شمالها إلى جن بها هي مناو  أكد محافظ أريحا واألغ ار ماجد الف
كاملة يلى مصادر المياه في األغ ار « إسرائيلية»محرومة من المياه، الفتا  إلى أن هنا  سيطرة 

 الفلسطينية.
المتبعة لتجفيف مصادر « اجسرائيلية»إن السياسة »ين الفتياني ق لى: « دنيا ال ون»ونقل م قل 
ع الفلسطيني والم اون، هي إحد  أهم وسائل الضد  لتهجير السكان من األغ ار، المياه للمزار 

، وأشار «في مناو  األغ ار« اجسرائيلي»وإفسا  المجال أمام المست ونين، واستثمار االستيطان 
 إلى أن سلطات االحتالل ت فر كل مصادر المياه لخدمة قطاع االستيطان والمست ونين في األغ ار.

، مبينا  أن «اجسرائيلية»من مصادر المياه بشكل يام هي تحت السيطرة  %95تياني إلى أن ون ه الف
االحتالل يمنل تط ير مصادر المياه المتاحة أمام الفلسطينيين في اآلبار الجديدة أو القديمة، والتي 

 تعرن باآلبار االرت ازية.
هي تحت سيطرة المست ونين  %11من مساحة األغ ار هي مناو  يسكرية مدلقة، و %65»وقال: 

 «.واستثماراتهم الزرايية
ملي ن ليتر  45مست ون يعمل ن في مناو  األغ ار المختلفة يحصل ن يلى  6,000»وأضان: 

مكعب من المياه سن يا ، بينما كل الشعب الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجن بية ال يحصل 
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إلى  800الفتا  إلى أن المست ون يستهلل ما بين ، «ملي ن ليتر مكعب من المياه 115إال يلى 
ليتر في الي م، بينما الم اون الفلسطيني إ ا قدر لى أن تصلى المياه فإنى ال يستهلل أكثر من  1,000

ضعفا  في الحد  20يستهلل « اجسرائيلي»ليترا  في الي م، و لل في أحسن األح ال، وبالتالي فإن  40
 األدنى من الفلسطيني.

 10/9/2017، الشارقة ليج،الخ 
 

 هاز تجّسس إسرائيلي داخل صخرة في كفرشوبايعلن العثور على ج اللبناني الجيش .28
مديرية الت جيى بيان امس، أيلنت فيى ضب  دورية من مديرية  -اللبناني صدر ين قيادة الجيش 

جسس يائد جهاز تل، جن بي لبنان المخابرات في خراج بلدة كفرش با شمال م قل رويسات العلم
للعدو اجسرائيلي وه  كناية ين كاميرا حرارية داخل يلبة مصن ية من الفيبر غالس، وم ص لة 

أفادت ان يناصر من حزب هللا  لذيالمبلدمين أرضيين ضد األشخا . وكانت ال كالة ال ونية 
رة يثروا فهر أمس يلى جهاز تجسس إسرائيلي مجهز بكاميرا نهارية وحرارية م ض ية داخل صخ

وجاء ه ا االكتشان في فل المناورات  في كفرش با غرب م قل رويسات العلم بمزارع شبعا المحتلة.
 التي يجريها العدو يلى كامل جدرافية شمال فلسطين المحتلة مل التركيز يلى المنطقة الحدودية.

  10/9/2017، المستقبل، بيروت
 

 إلى مجلس األمن "إسرائيل"لبنان يشكو  .29
رفل "خارجية اللبناني جبران باسيل ت جيهاتى لبعثة لبنان الدائمة في األمم المتحدة بمأيطى وزير ال

شك   ياجلة الى مجلس األمن في شأن الخرق الج ل اجسرائيلي األخير للسيادة اللبنانية، بعد 
ايتران السلطات اجسرائيلية نفسها بقيامها بهج م صاروخي ضد أهدان يلى األراضي الس رية 

 ."ا  من األج اء اللبنانيةانطالق
 10/9/2017لندن، ، حياةال

 
 استيطانية في مدينة القدس المحتلة اتبناء وحد تدينمنظمة التعاون اإلسالمي  .31

دانت منظمة التعاون اجسالمي بشدة قرار سلطات االحتالل المصادقة يلى بناء أكثر من : وكاالت
لة، مؤكدة أن كل المست ونات المقامة يلى أربعة آالن وحدة استيطانية في مدينة القدس المحت

 أر  دولة فلسطين المحتلة غير شريية بم جب القان ن الدولي وقرارات األمم المتحدة  ات الصلة.
وح ر األمين العام للمنظمة ي سف العثيمين من خط رة قرار حك مة االحتالل القاضي بتشكيل 
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عتبرا   لل سابقة خطيرة تهدن إلى تعزيز مجلس جدارة شؤون المست ونين في مدينة الخليل، م
الرامية لته يد البلدة  "إسرائيل"ال ج د االستيطاني وفر  األنظمة العنصرية في إوار مخططات 

 القديمة لمدينة الخليل.
 10/9/2017الشارقة، ، لخليجا

 
 الجامعة العربية تبحث الثالثاء التصدي لمحاوالت "إسرائيل" التغلغل بأفريقيا .31

ألمين العام المسايد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد : قال االقاهرة
تبحث الثالتاء المقبل، سبل التصدل للتدلدل اجسرائيلي في سالجامعة،  ، أنأب  يلي، مساء السبت

لسطينية وقال أب  يلي، إن "القضية الف إفريقيا، وك لل محاولة حص لها يلى يض ية مجلس األمن.
وتط راتها، تحتل مكانة بارزة في جدول أيمال مجلس الجامعة يلى المست   ال زارل المقرر الثالتاء 

وأضان أن االجتماع سيبحث كيفية التحر  العربي لتحقي  اختراق في ه ا الجم د بممارسة  المقبل".
ات الصلة من جهة، الضد ط يلى الجانب اجسرائيلي، بالسعي لتنفي  قرارات الشريية الدولية  

االستيطان  باستمراريتعل   وم اجهة الممارسات واالنتهاكات االسرائيلية المستمرة خاصة ما
 ومخططات ته يد المقدسات اجسالمية والمسيحية.

 10/9/2017 ،قدس برس
 

 "إسرائيل"ميدل إيست مونيتور: تطبيع سري بين اإلمارات و .32
ل بين دولة اجمارات العربية المتحدة وإسرائيل يت اصل ميدل إيست م نيت ر أن التطبي صحيفةأكدت 

 يبر قن ات سرية، مشيرة إلى أن ب ابة ه ا التطبيل السفير اجماراتي لد  واشنطن ي سف العتيبة.
وأوضحت الصحيفة أن العالقات تعززت بين البلدين من  افتتا  ال كالة الدولية للطاقة المتجددة في 

 فري  الج دو اجسرائيلي. 2010ة إلى أن اجمارات استضافت في يام ، من ه2015أب فبي في يام 
وألمحت إلى أن القيادل الحمساول محم د المبح   قد قتل في دبي بالتعاون مل الم ساد. وقالت إن 

فبي تمنل رفل العلم الفلسطيني في األماكن العامة والمؤسسات الرسمية، مشددة يلى أن  أب 
رات العربية المتحدة وإسرائيل آخ ة في االزدياد، فتل أبيب تشار  في الصداقة بين دولة اجما

 المشاريل االقتصادية، والتمارين العسكرية، والسفر الج ل.
فبي أصبحت مركزا مهما ألمن إسرائيل، واستخباراتها، يالوة يلى  وتابعت الصحيفة بق لها إن أب 

ث تم إبرام اتفاق بين شركة اجمارات العربية الت سل في العمليات التجارية في العالم العربي، حي
المتحدة وشركة األمن اجسرائيلية، بهدن ت فير الحماية لمراف  النف  والداز مقابل ي ائد مالية. 
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وتشمل االتفاقية إنشاء شبكة للتح يالت النقدية المشرووة في أب فبي فضال ين الدور ال ل تق م بى 
 دبي في ه ا الصدد.
نقلها تقرير ننشر في "هافيندت ن ب ست" ين مسؤول أمريكي ساب ، فإن آراء وحسب معل مات 

السفير اجسرائيلي رون ديرمير والسفير اجماراتي ي سف العتيبة متفقة تماما  في كل القضايا، 
 وخص صا  العداء جيران ومحاربة اجسالم السياسي.

الرجلين بعيدا  ين وسائل اجيالم. وأشاد ولفت المسؤول إلى العالقات الشخصية الق ية القائمة بين 
دبل ماسي كبير في السفارة اجسرائيلية في واشنطن، وف  وسائل إيالم أمريكية، بما وصفى "التحالف 

ى السفير اجسرائيلي  االستراتيجي بين إسرائيل والعرب البعيد ين السياسة واأليدي ل جيا". حينها وج 
  ر خطاب نتنياه  في الك نجرس.دي ة لصديقى السفير اجماراتي لحض

 10/9/2017الشرق، الدوحة، 
 

 ورقة أمريكّية تشطب حّل الدولتين وأقصى ما للفلسطينيين حكم ذاتي": الفلسطينيةالقدس  .33
يلمممت "القممدس" مممن مصممادر مطلعممة فممي واشممنطن، أن  ال اليممات المتحممدة  :سممعيد يريقممات -واشممنطن 

يلممى الجممانبين الفلسممطيني واجسممرائيلي قريب مما، تتضمممن  األميركيممة تعممد ورقممة خاروممة وريمم ، سممتطرحها
األفكار والمقترحات األميركية بشأن يملية السالم، والتي تشكل خالصة الج الت التمي قمام بهما جاريمد 
ك شنر، مستشار الرئيس األميركي دونالمد تراممب للمفاوضمات الدوليمة، وجيسم ن غمرينبالت، وحصميلة 

جممانبين الفلسممطيني واجسممرائيلي واألوممران العربيممة فممي آب/ اغسممطس المحادتممات التممي أجرياهمما مممل ال
 الماضي.

ويلممممت "القمممدس" أن إدارة تراممممب تتجمممى نحممم  تبنمممي وجهمممة نظمممر رئممميس الممم زراء اجسمممرائيلي، بنيمممامين 
نتنيمماه ، وم اقفممى بالكامممل، وهمم  ممما يتضمم  مممن األفكممار والمقترحممات التممي تتضمممنها ال رقممة، حيممث أن 

ال اليممات المتحممدة يلممى الجانممب الفلسممطيني "فممي المرحلممة الحاليممة"، همم  حكممم  اتممي  "أقصممى" ممما تقترحممى
ممل تبمادل األراضمي وايتبمار  7691كامل، وليس حل  الدولتين: أل انسحاب إسرائيل إلى حدود العمام 

القدس الشرقية ياصممة للدولمة الفلسمطينية المقترحمة، وهمي الم اقمف التمي يتبناهما المجتممل المدولي منم  
د، لكممن يبممدو أنهمما لممم تعممد مقب لممة لممد  اجدارة األميركيممة الحاليممة الم اليممة جسممرائيل، التممي ال تريممد يقمم  

م اجهممة نتنيمماه  بممأل حممال مممن األحمم ال وسممتطلب مممن الطممرن الفلسممطيني إفهممار اللي نممة بحجممة أن 
ل فممممروفهم الداخليممممة واألوضمممماع اجقليميممممة ال تسممممم  لتنممممازالت سمممميت جب يلمممميهم اتخا همممما جنجمممما  حمممم

الدولتين، فيمما تعتبمر واشمنطن أن نتنيماه  ي اجمى صمع بات ائتالفيمة يسمتحيل تجاوزهما والتفماو  يلمى 
 أكثر من ير  حكم  اتي يلى الفلسطينيين .
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كما يلممت "القمدس" ممن المصمادر  اتهما، المقربمة ممن البيمت األبمي ، أن ال رقمة األميركيمة تت قمل ممن 
تسليم أجزاء من مناو  "ج" و"ب" إلى الجانب الفلسطيني، إسرائيل تقديم بع  التنازالت من ضمنها 

ومنحهم تسهيالت اقتصادية ملم سة لصمرفهم يمن السياسمة، وايتبمار منماو  محمي  القمدس، مثمل أبم  
ديمس، بمديال يممن إنهماء احممتالل القمدس الشممرقية بكاملهما، بمما فيهمما البلمدة القديمممة، واألحيماء الفلسممطينية 

ألفكار األميركية، تحت السيادة اجسرائيلية، كما يصر نتنياه ، رغمم أن ح لها، التي ستبقى، بحسب ا
  لل يتنافى مل كل الم اقف العربية والعالمية وقرارات الشريية الدولية.

وأوضمممممحت المصمممممادر  اتهممممما لمممممم "القمممممدس" أن اجدارة األميركيمممممة تعتقمممممد أنهممممما تسمممممتطيل الضمممممد  يلمممممى 
الحل اجقليممممي" الممم ل تحمممدث ينمممى المممرئيس تراممممب فمممي الفلسمممطينيين لقبممم ل مقترحاتهممما يبمممر مممما يسممممى"

 مناسبات كثيرة، مستعينة بحلفائها العرب.
 8/9/2017القدس، القدس، 

 
 حول حل الدولتينالواليات المتحدة قد غّيرت من سياستها تنفي أن تكون  األميركيةالخارجية  .34

ألميركيممممة هيمممم ر نمممماورت نفممممت الناوقممممة الرسمممممية باسممممم وزارة الخارجيممممة ا :سممممعيد يريقممممات -واشممممنطن 
ا يلممى سممؤال  الخممميس، أن تكمم ن ال اليممات المتحممدة قممد غي ممرت مممن سياسممتها السممابقة. وقالممت نمماورت رد 
"القممدس" بالنسممبة لممما أداله ديفيممد فريممدمان، السممفير األميركممي فممي تممل أبيممب لصممحيفة جيممروزاليم ب سممت 

 لل يعني االبتعاد ين م قف ال اليات ووصفى لألراضي الفلسطينية بم"االحتالل المزي م" وما إ ا كان 
المتحمممدة التقليمممدل بشمممأن االحمممتالل وحمممل المممدولتين قائلمممة "إن م قفنممما لمممم يتديمممر وأن التصمممري  عمممما قالمممى 

 السفير فريدمانص ال يمثل تديير ا في السياسة األميركية".
ي األراضممي وكممان ديفيممد فريممدمان، سممفير ال اليممات المتحممدة لممد  إسممرائيل، قممد أشممار ب صممف ال ضممل فمم

الفلسطينية يلى أنى "احتالل مزي م"، في خرق واض  لسياسة ال اليات المتحدة الخارجية والرأل العام 
وفمممي حمممديث لمممى ممممل صمممحيفة جيمممروزاليم ب سمممت فمممي أول مقابلمممة رئيسمممية ممممل وسمممائل اجيمممالم  المممدولي.

 سرائيليين.اجسرائيلية، بدا أن فريدمان يتبنى م قفا أكثر انسجام ا مل المست ونين اج
 8/9/2017القدس، القدس، 

 
 حول حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  بشدة األفكار األميركيةتعارض  األوروبي االتحاددول  .35

تعمد  أن اجدارة األمريكيمة يلمت "القدس" من مصمادر مطلعمة فمي واشمنطن :سعيد يريقات -واشنطن 
 .لفلسطينيين حكم  اتيلتمنحى تشطب حل  الدولتين وأقصى ما  ورقة خاروة وري 
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أن معظممم دول االتحمماد األوروبممي، وبالمم ات ألمانيمما وبريطانيمما، تعممار  همم ه أيضمما  يلمممت " القممدس" و 
ما خطيمر ا سميؤدل إلمى تفجيمر األوضماع  األفكار األميركية بشدة وتنظر إليها بقلم  بمال ، وتعتبرهما تراجع 

، وإسدال الستار يلى جه د السالم وليس إو  القها كما يراهن يراب  ه ه األفكار.المحتقنة أصال 
ويممر  صممناع القممرار فممي أوروبمما أن مممن األفضممل ل اشممنطن يممدم وممر  شمميء يلممى أن تطممر  مثممل همم ه 
ا خطير ا في الم اقف األميركية. ولفتمت المصمادر األوروبيمة إلمى أن تبنمي  المقترحات التي تشكل تراجع 

قممف سمميؤدل مممن وجهممة نظممرهم، إلممى تممده ر الشمم  األمنممي عولمميس السياسمميص، كممما همم  الحممال فممي الم  
خطيممر فممي األوضمماع األمنيممة، ال تحتملممى المنطقممة اآلن، وربممما يشممكل  لممل الضممربة القاضممية للسمملطة 

 الفلسطينية، التي سينتع ين انهيارها فراغ سياسي خطير.
طمر  كما خلص األوروبي ن إلى أنى ال ت جد أل دولة يربيمة أو خليجيمة ت افم  يلمى السمير ممل هم ا ال

األميركي، أو القب ل بى، خاصة أن الحد األدنى المقب ل يربي ا أو إقليمي ا ه  يملية سالم يلى أساس 
.  مبادرة السالم العربية التي تضمنت الكثير من التنازالت أصال 

 8/9/2017القدس، القدس، 

 
 غينيا: سنواصل دعم حقوق الفلسطينيين دوليا  خارجيةوزير  .36

غينيمما "مامممادل ت ريممى" يلممى م اقممف بممالده التاريخيممة فممي ديممم حقمم ق الشممعب  أكممد وزيممر خارجيممة: غممزة
الفلسمممطيني وكافمممة الشمممع ب التمممي تنشمممد الحريمممة، مشمممددا يلمممى أن هممم ه الم اقمممف لمممن تتديمممر، وأن بمممالده 

 ستستمر في ديم حق ق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.
اجسممرائيلية،  –ديث يممن مممؤتمر القممة اجفريقيممة وتمأتي تصممريحات وزيمر الخارجيممة الدينممي فمي فممل الحم

والتممي سممتعقد فممي أكتمم بر القممادم بجمه ريممة ت غمم ، والتممي يسممعى االحممتالل اجسممرائيلي مممن خاللهمما الممى 
 تطبيل العالقات مل الدول اجفريقية يلى حساب الشعب الفلسطيني وحق قى.

 9/9/2017، فلسطين أون الين
 

 يةوالتحوالت الجيوسياس "إسرائيل" .37
 د ناجي صادق شراب

أفضممل مراحلهمما السياسممية مممن منظمم ر التحمم الت الشمماملة فممي ممم ازين القمم ة اجقليميممة « إسممرائيل»تعمميش 
والدوليمممممة، لممممم ا تسمممممارع لتحقيممممم  أهمممممدافها االسمممممتراتيجية العليممممما، وفمممممي مقمممممدمتها المممممتخلص ممممممن القضمممممية 

التمممي تفمممر  يليهممما االنصمممياع الفلسمممطينية، بإ ابتهممما فمممي حلممم ل بعيمممدة كمممل البعمممد يمممن الحلممم ل العادلمممة 
للقمممرارات الدوليممممة  ات الصمممملة بالقضمممية. ويمكممممن تلخمممميص بعممم  مممممن همممم ه األهمممدان: أوال  فممممي قبمممم ل 
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دولمممة إقليميمممة مركزيمممة ومح ريمممة، بمعنمممى أن تكممم ن أسممماس أل بنممماءات إقليميمممة جديمممده فمممي « إسمممرائيل»
وأمنها، « إسرائيل»ثا  ضمان بقاء المنطقة، وتانيا  التخلص من البعد السياسي للقضية الفلسطينية، وتال

 وتط يل الع امل الجدرافية والسكانية التي ال تعمل لمصلحتها بما يت اف  وأهدافها السياسية. 
منمم  البدايممة فممي تحقيمم  همم ه األهممدان يلممى امممتال  ينصممر القمم ة الشمماملة، « إسممرائيل»وقممد ايتمممدت 

« إسمرائيل»لمصملحتها، فمال يكفمي أن تكم ن وخلم  المعطيمات االسمتراتيجية، والجي سياسمية التمي تعممل 
يمن الديمقراويمة « إسرائيل»ق ية والدول المحيطة بها تملل يناصر الق ة نفسها، وال يكفي أن تتحدث 

وهي دولة احتالل، ل لل ال بد من شرينة ه ا االحتالل بتصفية القضية الفلسطينية، وتثبيمت وج دهما 
ينصممر األر  التممي هممي أسمماس أل يقيممدة سياسممية يلممى األر  يبممر االسممتيطان المم ل يقمم م يلممى 

ولتحقيم  أهممدافها أيضما  امممتال  قم ة يسممكرية متف قمة يلممى كمل الممدول العربيممة، «. إسممرائيل»ويسمكرية ل
األمريكية، وبالد اصات الن وية األلمانية، وتراجل التهديد النم ول « 35إن »وآخرها تزويدها بطائرات 

ممل مجم يمة المدول السمت. وبقمدوم إدارة المرئيس تراممب ارتفمل سملم  بعد ت قيمل االتفماق النم ول اجيرانمي
 لممارسة مزيد من الضد  والعق بات يلى إيران. « اجسرائيلية»المطالب 

ومممممن منظمممم ر القمممم ة االسممممتراتيجة لممممم تعممممد إيممممران الدولممممة الن ويممممة التممممي يمكممممن أن تشممممكل تهديممممدا  لبقمممماء 
ويدم قدرتها يلى تهديد الكيان،خص صما  بعمد إدخمال  ، إضافة لتراجل ق ة الجي ش العربية،«إسرائيل»

الجيشين العراقي والس رل في معار  منهكمة. ولمم يبم  إال الجميش المصمرل القم ل، يمدة ويمددا ، وهم ا 
الجيش مستهدن دوره وق تمى باالندمماس فمي التصمدل للحمرب يلمى اجرهماب فمي سميناء، إضمافة لقيم د 

 اتفاقات كامب ديفيد.
يلممى تف قهمما فممي الحممروب االسممتخباراتية والسمميبرانية، ويلممى شممبكة مممن التحالفممات  «إسممرائيل»وتعتمممد 

اجقليميممة والدوليممة مممل الممدول الفايلممة والمممؤترة فممي صممنل القممرار، لعممل أهمهمما تحالفهمما االسممتراتيجي مممل 
ال اليممات المتحممدة، وهمم  المم ل يمم فر لهمما همم ا التفمم ق، إضممافة إلممى ت سمميل خريطممة التحالفممات مممل روسمميا 

، وتفعيمل الشمراكات التجاريممة «إسمرائيل»ركيما، والتممدد فمي إفريقيما وآسميا، وآخرهما زيمارة رئميس الهنمد لوت
 والعسكرية بينهما.

ولعمممل ممممن أبمممرز المعطيمممات االسمممتراتيجية تفكمممل الدولمممة العربيمممة، أو تراجمممل دورهممما، وبمممروز الصمممرايات 
تفتيت للدول العربية، وهي ب لل تضمن كعامل تفكيل، و « إسرائيل»اجتنية والطائفية التي تسعى إليها 

يممدم وجمم د دولممة ق يممة مجمماورة لهمما، ويظهممر همم ا فممي دورهمما فممي سمم ريا والعممراق، وغيرهممما، وتحمماول أن 
همم ه التحمم الت االسممتراتيجية لمصمملحتها فممي تثبيممت وج دهمما إقليميمما ، وتقممديم نفسممها « إسممرائيل»تسممتثمر 

ل يمكن ال ت ق بى في م اجهة التهديدات ضد المصال  لل اليات المتحدة يلى أنها الحليف ال حيد ال 
 األمريكية في المنطقة. 
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يلمى تسم يقى، فهمي تمدر  أهميمة هم ا الفكمر « إسمرائيل»ه ا ه  أساس الفكمر االسمتراتيجي الم ل تعممل 
ممممن خمممالل تقمممديم نفسمممها كدولمممة قممم ة، وكدولمممة ال تشمممكل تهديمممدا  مباشمممرا  يلمممى ممممن المممدول العربية.هممم ه 

في المنطقة، وفي تراجل القضية الفلسطينية، « إسرائيل»عكس الي م يلى الدور المتزايد لالمعطيات تن
بسمممممبب االنقسمممممام الفلسمممممطيني الممممم ل يعتبمممممر ممممممن اهمممممم التحممممم الت االسمممممتراتيجية التمممممي تخمممممدم المشمممممروع 

، فأقصممر الطممرق للممتخلص مممن القضممية الفلسممطينية همم  تح يممل االنقسممام الفلسممطيني إلممى «اجسممرائيلي»
، وهم  يمدم قيمام «إسمرائيل»فصال سياسي وشعبي بين الضفة وغزة، وب لل يتحق  اهمم أهمدان حالة ان

دولممة فلسممطينية. وسممتنعكس همم ه المعطيممات يلممى بلمم رة الخريطممة السياسممية الجديممدة لمميس يلممى مسممت   
 المنطقة، بل يلى مست   الشرق األوس .

 9/9/2017الخليج، الشارقة، 
 

 "عشدا"ونهاية  اإلسرائيليةالضربة  .38
 حسن شامي 
هممل هنمما  وجممى يالقممة بممين الضممربة اجسممرائيلية التممي اسممتهدفت قبممل تالتممة أيممام مركممزا  سمم ريا  قريبمما  مممن 
مصمميان فممي ريممف حممماة وأوقعممت قتيلممين وبضممعة جرحممى وبممين تسممارع يمليممة العممد العكسممي لصممع د 

 سن ات؟وتمدده وانتشاره من  إيالنى ين إنشاء دولة الخالفة قبل تالث « دايش»تنظيم 
نرج  أن مثل ه ا السؤال تبادر إلى أ هان العديد من متابعي ومراقبي تط رات النزايمات فمي المنطقمة 

ونهايتمى المحت ممة. ممل « دايمش»وفي مقدمها ت اف  جميل الاليبين تقريبما  يلمى اجيمالن يمن انهيمار 
نقمل أن وفماة التنظميم ليست من النم ع الممأل ن فمي النزايمات والحمروب. ل« دايش» لل يبدو أن نهاية 

األشمممهر فمممي العمممالم سمممتظل غامضمممة مثلهممما مثمممل والدتمممى وتعمممافم مكانتمممى. ويعنمممي هممم ا أن اججمممماع أو 
ال يضمل حمدا  للعبمة التنمافس والتمدافل بمين « دايمش»الت اف  المعلن حم ل ضمرورة المتخلص ممن شمرور 

مر.  إ  لمدينا حالمة ت افم  حم ل يمدو الق   اجقليمية والدولية. فمي األممر مفارقمة تسمتديي التأممل والتبص 
 مشتر  من دون أن يك ن هنا  تعريف أو تص ر مشتر  للشر ال ل يمثلى التنظيم.

بمدأ منم  والدتمى. ال نعمدم الصم اب إ ا « دايمش»جرت األم ر وال تزال كما ل  أن الصراع ح ل ما بعد 
وأشمكال االسمتفادة ممن « شدايم»قلنا إن ما نشهد احتضاره ونهايتمى لميس سم   ال فيفمة االسمتعمالية لمم 

نزيتممى وول غممى فممي العدميممة المدلفممة بسمملفية جهاديممة تنرفممل كرايممة للحصمم ل يلممى قممدر مممن الشممريية فممي 
مناخ يام مسك ن إلى حد ال س سة بالتعطش إلى الفت ة والفروسية والتشمفي وإتبمات اله يمة اجسمالمية 

 من وري  الكي ك سيلة أخيرة للعالج والشفاء من جرو  مزمنة.
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تكاد تك ن محمل إجمماع كبيمر. إنمى الم حش الم ل صمنعى الخصم م. « دايش»هنا  ص رة راسخة ين 
لممميس مهمممما  أن نعمممرن متمممى وكيمممف جمممرت صمممناية الممم حش. إنمممى فرانكنشمممتاين الخمممارج ممممن مختبمممرات 
واختبمممارات سمممرية. حتمممى تفلتمممى ممممن البرمجمممة المحسممم بة لمممدوره وانقالبمممى يليهممما همممما اآلخمممران ممممن صمممنل 

ان مطل بممما  أن يرتسمممم وجمممى وجسمممم للتممم حش والعنمممف الفالمممت ممممن أل يقمممال. ففمممي هممم ا الصمممانعين. كممم
االرتسام يعثر الاليب ن المتنافس ن يلى ما يضفي النسبية يلى م اقعهم ونفم  هم وحمايمة مصمالحهم 

 المادية وغير المادية.
ي جماءت بعمد يم مين بالع دة إلى سؤالنا األول، تق ل ال قائل إن الضربة اجسرائيلية لم قل س رل رسم

فق  من اجيالن االنتصارل ين فل الحصار الدايشي لمدينة ديمر المزور. ويمأتي تحريمر المدينمة فمي 
فمي الم صمل يلمى يمد القم ات العراقيمة ومسماندة أميركيمة، وفمي جمرود « دايمش»سمياق انتصمارات يلمى 

د الجمميش اللبنمماني. قممد يرسممال يلممى يممد مقمماتلي حممزب هللا اللبنمماني وتحريممر جممرود لبنانيممة أخممر  يلممى يمم
يك ن صحيحا  أن الضربة اجسرائيلية هي أقمل ممن حمدث وأكثمر ممن حادتمة. فهم ه ليسمت الممرة األولمى 
التممي يقصممف فيهمما سممال  الجمم  اجسممرائيلي م اقممل أو مراكممز خاضممعة لسمميطرة قمم ات النظممام السمم رل أو 

ربة ت جيمى رسمالة بماألحر  لحلفائى. وكما حصل في المرات السابقة جر  التركيمز يلمى أن همدن الضم
رسممائل. فممما يسمماها تكمم ن همم ه الرسممائل؟. بيممان الجمميش السمم رل يممر  أنهمما تهممدن إلممى رفممل معن يممات 

بعمد هزيمتمى فمي ديمر المزور. قمد يكم ن هم ا الكمالم ممن ومراز اجنشماء الخطمابي المعهم د فممي « دايمش»
عطيات المت افرة ين الضربة يحم  أدبيات النظام الس رل وإيالمى الدي ل. لكن التمع ن قليال  في الم

يلى التقاط إشارات أخر . فاألنباء المتداولة غمداة الضمربة تتحمدث يمن قيمام تمماني ومائرات إسمرائيلية 
يلى دفعتين بماختراق األجم اء اللبنانيمة وقصمفها ممن هم ه األجم اء بالم ات م قعما  سم ريا  هم  يبمارة يمن 

  مركممز يقممل فممي يممداد مراكممز وهيئممات مدرجممة يلممى مركممز بحمم ث يتعلمم  باألسمملحة غيممر التقليديممة، وهمم
 الئحة العق بات األميركية، بحسب ما أوض  المرصد الس رل لحق ق اجنسان.

لممم يبخمممل رئمميس االسمممتخبارات اجسمممرائيلية السمماب  يمممام س يلممدين فمممي يمممر  رسممائل كبمممر  للضمممربة. 
ل الاليبمممين احترامهممما. الرسمممالة األولمممى تسمممعى إلمممى تثبيمممت خطممم ط إسمممرائيلية حممممراء ينبدمممي يلمممى جميممم

الرسالة الثانية تتعل  بلفت النظر إلى م اصلة النظام الس رل، بمسمايدة حلفائمى اجيمرانيين خص صما ، 
تطمم ير قدراتممى التسممليحية غيممر التقليديممة. الرسممالة الثالثممة تتعلمم  يلممى األرجمم  بروسمميا ووضممعية ق اتهمما 

يم الروسمي للقمم ات السم رية واالتفاقممات الم جم دة فمي سمم رية. فالضمربة تفصم ، مممن جهمة، يممن أن المد
الدفاييممة مممل النظممام ال يحمم الن دون شممن  القمم ات اجسممرائيلية ضممربات يلممى م اقممل وأهممدان فممي سمم رية 
كلممما اقتضممى األمممر. لكممن الضممربة األخيممرة تفصمم ، مممن جهممة أخممر ، يممن أن الدولممة العبريممة حرصممت 

األجم اء اللبنانيممة، أل مممن دون انتهمما  يلمى يممدم إحممراج روسميا، و لممل مممن خممالل ت جيمى الضممربة مممن 
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األج اء الس رية. لميس صمعبا  إ ا  أن نعتبمر الرسمالة المتعلقمة بالمدور الروسمي فمي سم رية حم المة أوجمى. 
فهممي تشممي بعممدم التعممار  بممين ت اجممد قمم ات روسممية فممي سمم رية وبممين احتفمما  إسممرائيل بحريممة الحركممة 

تشمممي فمممي ال قمممت  اتمممى بمممأن لهممم ه الحريمممة حمممدودا  وت جيمممى ضمممربات ينمممدما تمممر   لمممل ضمممروريا . لكنهممما 
يستحسممن يممدم تجاوزهمما. أممما انتهمما  األجمم اء اللبنانيممة فبممات أمممرا  روتينيمما  يلممى رغممم ازدهممار الروانممة 

 الخطابية ين السيادة والكرامة واالستقالل.
  لميس واضممحا  بعممد مما يمكممن أن تممؤول إليممى ضمربة الم قممل السمم رل القريممب ممن مصمميان وإن كنمما نممرج

التعامل معها كما في السماب ، أل أنهما تبقمى منصمة رسمائل محسم بة فمال تشمكل حمدتا  يحتممل التسمبب 
بانعطافمممة صمممارخة فمممي ت ازنمممات القممم  . ممممن شمممبى المؤكمممد، فمممي المقابمممل، أن هممم ا االيتمممداء اجسمممرائيلي 
يكشمممف يمممن احتممممال حصممم ل تعمممديل فمممي خريطمممة االنقسمممامات المت ر ممممة فمممي المنطقمممة، بعمممد انمممدحار 

، وه  تعديل ال ترضى بى الدولة العبرية الطامحة إلى تثبيت وتعزيز م قعها فمي أل معادلمة «دايش»
 «.دايش»إقليمية قد ترتسم بعد االنتهاء من 

في ه ا المعنمى تتضممن الضمربة تحم يرات للقم   الدوليمة الحليفمة، ويلمى رأسمها إدارة تراممب ويمدد ممن 
أرجحية الق ة والمكانة اجسرائيليتين. ويقتضمي هم ا تباتما  فمي الدول األوروبية، من أل معادلة ال تحفظ 

 االنقسامات وفي سياسات العق بات والتشدد حيال إيران وحزب هللا لتحجيم دورهما بل حتى لعزلهما.
نح  نهاية يختلمف صمانع ها حم ل تعريمف المنتصمرين أكثمر بكثيمر ممما يحتفلم ن بهم ه « دايش»يتجى 

ال تؤسس لبداية شيء. « دايش»ت والمحاور المتصارية يلى حالها. نهاية النهاية. ستبقى االنقساما
إنممممى كمممماب س انتهممممت صممممالحيتى. حممممافظ ا يلممممى الكمممم ابيس األومممم ل يمممممرا . همممم ا همممم  فحمممم   الضممممربة 

 اجسرائيلية.
 10/9/2017الحياة، لندن، 

 

 من االنتقاد« إسرائيل»حماية  .39
 إيف انجلر

 تثمم  ب جمم د ن ايمما ويبممة لممد  أحممد، وتممد يي التعبيممر يممن اليه ديممة، مجم يممة ال« ْبنممي ْبريممت»منظمممة 
 بد  النظر يما تفعلى.« إسرائيل»اليه د بشكل يام، ولكنها في ال اقل تدافل ين 

وكممان الهجمم م المم ل شممنتى الجمايممة مممؤخرا  يلممى المرشممحة لقيممادة الحممزب الممديمقراوي الجديممد فممي كنممدا، 
 من االنتقادات. « إسرائيل»ه د األوروبيين، لحماية نيكي آشت ن، محاولة صفيقة الستخدام إهال  الي

أيار الماضي، انتقدت ه ه المنظممة التمي تصمف نفسمها بأنهما منظممة لحقم ق اجنسمان، في شهر ماي /
اتخا هممما م قفممما  »الشخصمممية السياسمممية التمممي تننمممافس يلمممى زياممممة الحمممزب المممديمقراوي الجديمممد، بسمممبب 
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رت مسممميرة مؤيمممدة لألسمممر  الفلسمممطينيين المضمممربين يمممن ه ألن آشمممت ن حضممم«متضمممامنا  ممممل إرهمممابيين
بأنمى إرهمابي. ولكمن « بنمي بريمت»الطعام، حيث كان شخص مما، قمد المتق  صم رة لفمرد تصمفى منظممة 

ه ا الهج م باء بالفشل، يندما رفضت آشت ن التراجل، بل أصبحت أقم   وأكثمر إصمرارا  يلمى ديمهما 
 للقضية الفلسطينية.

زييممة تقمف »آشت ن رسائل إلكترونية، تدي  إلى االنضمام للحزب النتخماب ومن   لل الحين أرسلت 
والحصمار المفمرو  « احتالل األراضي الفلسطينية»، ووالبت بإنهاء «مل حق ق اجنسان الفلسطيني

وديممت إلممى فممر  حظمر تممام يلممى السمملل المنتجممة «. »انتهمما  حقم ق للفلسممطينيين»يلمى غممزة، ووقممف 
غيممر القان نيممة، وأيربممت يممن بعمم  التأييممد لحركممة المقاوعممة وسممحب « ليةاجسممرائي»فممي المسممت ونات 

 االستثمارات والعق بات. 
كنمممدي ن ممممن أجمممل العدالمممة »ومنظممممة:  وردا  يلمممى اسمممتبيان ورحتمممى منظممممة أصممم ات يه ديمممة مسمممتقلة/

، يلمممى المرشمممحين األربعمممة لرئاسمممة الحمممزب المممديمقراوي الجديمممد، قالمممت «والسمممالم فمممي الشمممرق األوسممم 
إننممي أؤيممد العمممل المهممم للمجتمممل الممممدني، المتمثممل فممي السممعي لتحقيمم  العدالممة مممن خمممالل » ن: آشممت

وسممائل غيممر ينيفممة، بممما فممي  لممل ديمم ات المقاوعممة وسممحب االسممتثمارات. وقممد اسممتخدمت تكتيكمممات 
مماتلة بص رة فايلة، ضد  نظام الفصل العنصمرل فمي جنم ب إفريقيما فمي الثمانينمات، ويمكمن أن تقم م 

 المقاوعة وسحب االستثمارات والمعاقبة، بدور بن اء من خالل تشجيل الت صل إلى حل يادل.  حركة
إن  دور الحك مممات همم  أن تسممتجيب لضممد  المجتمممل المممدني، وأن تكمم ن قمم ة للتدييممر اجيجممابي. ففممي 

استجاب رئيس ال زراء الكندل الساب  بريمان مم لروني، للحركمات االجتماييمة، ممن خمالل  1986يام 
تنفي  العق بات ضد جن ب إفريقيا، ونحن ن اجى اآلن مسؤولية أخالقية ومعن ية مماتلمة، تفمر  يلينما 

 «.اجصداء ألولئل ال ين يكافح ن من أجل السالم والعدالة
ه ألنهممما تمتنمممل «إسمممرائيل»مثمممل أل دولمممة أخمممر ، يجمممب النظمممر فمممي فمممر  يق بمممات يلمممى »وأضمممافت: 

وااللتزامممات الدوليممة، وخاصممة فيممما يتعلمم  بمماالحتالل المم ل حممَرم  باسممتمرار يممن احتممرام القممان ن الممدولي
الشعب الفلسطيني من حق قى منم  نصمف قمرن. إننمي أؤيمد النظمر فمي فمر  يق بمات هادفمة، جحمداث 

 «.اجسرائيلية»ضد  استراتيجي يلى الحك مة 
«. نمي بريمتب»ومن ال اض  أن تصريحات آشت ن المتزايدة لمديم القضمية الفلسمطينية، أتمارت غضمب 

ل صمم « اجرهماب»ولكن ه ه المنظمة، لزمت الصمت تالتة أشهر، يلى أممل أن تجمد شميئا  أسم أ ممن 
آشممت ن بممى، وينممدما فشمملت فممي ردع آشممت ن يممن التعبيممر يممن تأييممدها للقضممية الفلسممطينية، مممن خممالل 

صممدرت نشممرة ، لجممأت إلممى الممزج  بهتلممر فممي النممزاع. ففممي نهايممة الشممهر الماضممي أ«اجرهممابيين»ربطهمما ب
مرشممممحة قيممممادة الحممممزب الممممديمقراوي الجديممممد، تحظممممى بتأييممممد زيمممميم جمايممممة ينكممممر »صممممحفية بعنمممم ان: 
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وكانممت خطيئممة آشمممت ن المزي مممة، هممي التقممماط صمم رتها مممل نزيمممى خطاوبممة، نائممب رئممميس «. المحرقممة
بة التي تصدنر هنا ، في مناسم« مش ار»البيت الفلسطيني في ت رونت  سابقا ، ورئيس تحرير صحيفة 

 أتناء الحملة االنتخابية في ت رونت . 
التمممم ر ط فممممي إنكممممار »خطاوبممممة بالممممدفاع يممممن المقاومممممة الفلسممممطينية المسمممملحة، و« بنممممي بريممممت»وتممممتهم 
إني أيترن بحدوث اجبادة »ه ا يلى الرغم من أن خطاوبة، أوض  ردا  يلى  لل قائال : «. المحرقة

ة النازية، وما قلتمى هم  أن هنما  جمايمات يه ديمة الجمايية ألكثر من ستة ماليين يه دل في المحرق
 «. شهدت م اب  في أوروبا، تم  هبت إلى الشرق األوس  وارتكبت مجازر هنا 

ألمف شمخص آخمر  300، وتشمريد 1948 1947ألف فلسمطيني فمي يمامي 750إن التطهير العرقي ل
اءات المتكمررة يلمى غمزة ، واحتالل الضفة الدربية غير القان ني لمدة نصف قرن، وااليتمد1967يام 

 وما إلى  لل، ه  فلم هائل حتى ل  لم يكن يساول ما فعلى النازي ن لليه د األوروبيين.
، التي وصفها ن رمان فينكلشمتين «صناية المحرقة»إن الهج م يلى نيكي آشت ن، مثال صارخ يلى 

 ياما . ويجب يلى منظمة بني بريت أن تخجل من ممارستها. 15قبل 
 10/9/2017لشارقة، الخليج، ا

 
 في سوريا: من مراقبة إلى شريكة فعلية" إسرائيل" .41

 تسفي برئيل
المعهد الس رل لألبحاث العلميمة هم  االسمم السمرل لجمزء ممن صمناية السمال  السم رل غيمر التقليمدل. 
تحممت إدارة همم ا المعهممد المم ل يقممف يلممى رأسممى جنممرال سمم رل، ت جممد مصممانل جنتمماج السممال  الكيميممائي 

جممد حسممب معرفتنمما فممي تالتممة م اقممل، م قعمممان قممرب دمشمم  وم قممل قممرب مدينممة مصمميان فمممي التممي ت  
كيلمم مترا فقمم  مممن قايممدة حميممميم الروسممية. وحسممب تقممارير سمم رية فممإن  70محافظممة حممماة يلممى بعممد 

المصممنل األخيممر همم  المم ل تمممت مهاجمتممى صممبا  أمممس مممن قبممل سممال  الجمم  اجسممرائيلي مممن السممماء 
 اللبنانية.

جيممالن الرسمممي أن الهجمم م هممدن إلممى رفممل معن يممات دايممش بعممد أن تكبممدت ق اتممى خسممائر وجمماء فممي ا
كبيممرة فممي المعممار  فممي محافظممة ديممر الممزور. ويممر  النظممام السمم رل أن إسممرائيل لممم تقممم بإنشمماء دايممش 
فق ، بل هي تسايده فمي يملياتمى األخيمرة. والتقريمر ال يفصمل مما يمتم إنتاجمى فمي المصمنل عأو مما هم  

ضرر ال ل لح  بىص، وليس واضحا إ ا كان إضافة للص اريي بعيدة المد  وق ائف المدفعيمة، حجم ال
ي اصممل ن فيممى تركيممب قنابممل كيميائيممة أيضمما. إ ا كانممت إسممرائيل تعممرن يممن إنتمماج كيميممائي فممي الم قممل 
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فلمميس مممن المشممك   فيممى أن أمريكمما وروسمميا تعرفممان يممن  لممل أيضمما. ويمكممن التقممدير أن إسممرائيل قممد 
 لدت واشنطن قبل الهج م وتلقت منها الض ء األخضر.أب

همم ا لمميس الهجمم م الجمم ل األول، كممما همم  معممرون، المنسمم ب جسممرائيل فممي المنمماو  السمم رية، لكمممن 
ت قيتى مهم. فقد جاء بعد تهديد روسيا بفمر  الفيتم  يلمى كمل مشمروع قمرار فمي مجلمس األممن يصمف 

نتنياه  ب تين في روسيا، ال ل ياد منى نتنياه  من دون حزب هللا منظمة إرهابية، وبعد لقاء بنيامين 
تعهممد روسممي بالعمممل يلممى سممحب القمم ات اجيرانيممة مممن سمم رية. روسمميا، حسممب أقمم ال وزيممر خارجيتهمما، 
سممرجيى الفممرون، تعهممدت بعممدم اجضممرار بالمصممال  األمنيممة اجسممرائيلية نتيجممة إنشمماء المنمماو  األمنيممة 

ر كهم ا لميس بالضمرورة مشمابى لتفسمير إسمرائيل. إن مجمرد وجم د في س رية. ولكن تفسمير روسميا لضمر 
حممزب هللا فممي سمم رية ينظممر إليممى تهديممدا جسممرائيل، وبمماألحر  ينممدما يممتم وضممل قمم ات تؤيممد إيممران قممرب 

 الحدود الشرقية جسرائيل، في هضبة الج الن ومحي  مدينة دريا في جن ب س رية.
زب هللا مممن سمم رية، ال سمميما يلممى خلفيممة م قممف روسمميا سممتجد صممع بة فممي التسممبب بممإخراج قمم ات حمم

إيممران، التممي تممر  بهمم ا التنظمميم أساسمما حي يمما للحفمما  يلممى نف  همما فممي لبنممان وقمم ة تكتيكيممة مهمممة فممي 
الحرب الس رية. وخالفا للحال في لبنان، ال ل تحتاج فيى إيران لحزب هللا من أجل لمي  راع الحك ممة 

ران فمي سم رية يلمى النظمام هم  تمأتير مباشمر، وهمي ال تحتماج إلمى اللبنانية يند الحاجة، فمإن تمأتير إيم
 وسطاء.

روسيا التي يملت يلى تقييد فضاء العمل جيران في س رية تعترن بأنها تحتاج إلى تنسي  خط اتها 
مل وهران إ ا كانت تطم  إلى تثبيت نظام األسد. فقد تعلمت الدرس فمي حلمب، ينمدما ايتقمدت أنهما 

اق وقف إوالق النار في نهاية السنة الماضية ممن دون التنسمي  ممل إيمران. حينهما تستطيل تطبي  اتف
تبممين لهمما وبممأمر مممن وهممران أن هنمما  مليشمميات شمميعية وقمم ات لحممزب هللا تقمم م بمنممل المتمممردين مممن 
الصع د إلى الحافالت التمي جماءت جخمراجهم ممن المدينمة مثلمما نمص االتفماق. التفسمير اجيرانمي لهم ا 

ن أنممى بسممبب يممدم إشمراكها فممي االتفمماق فهممي ال تلتممزم بممى. روسميا منمم   لممل الحممين تمتنممل يممن األممر كمما
 إجراء المفاوضات المحلية أو الدولية من دون إشرا  إيران فيها.

إن مهاجمة مصنل سال ، وباألحر  مصنل مشتبى فيى بانتاج السال  الكيميائي، ليس من شأنها كما 
روسيا التمي يملمت يلمى اتفماق لتفكيمل سمال  سم رية الكيميمائي بعمد  يبدو، أن يتبعها رد روسي شديد.

، ربمما سمتحاول االتبمات بمأن المصمنل ال 2013أن قامت بإقناع برا  أوباما بعمدم مهاجممة الدولمة فمي 
 يق م بإنتاج سال  كه ا. ولكن من المشك   فيى أن تخرج ين أو ارها بسبب  لل.

غمماز الكلمم ر المم ل اسممتمر الجمميش السمم رل فممي اسممتخدامى.  بالمناسممبة، فممي  لممل االتفمماق لممم يممتم شمممل
م سك  تدر  أن الهج م يلى مصنل كيميائي مثل القصف األمريكي بعد الهج م الكيميائي فمي خمان 
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شيح ن في ه ه السنة يعتبر يملية مشروية فمي نظمر المجتممل المدولي. يمليما، همي نفسمها أوضمحت 
  الكيميمائي فمي سم رية بقمرار األممم المتحمدة إ ا تمم أنها لن تعار  مهاجمة مخمازن السمال 2013في 

 االتبات أن نظام األسد استخدم فعال  ه ا السال .
األمممر الجديممد فممي همم ا الهجمم م، إ ا كانممت إسممرائيل قممد نف تممى بالفعممل، همم  التعريممف األوسممل لممما يعتبممر 

ى ت سممميل هممم ا تهديمممدا. والسمممؤال هممم  همممل روسممميا سمممت اف  يلمممى هممم ا التعريمممف. إن م افقمممة م سمممك  يلممم
التعريممف مممن شممأنى حسممب وجهممة نظرهمما أن يمممن  إسممرائيل الفرصممة لمهاجمممة أهممدان أخممر  مثممل ق ايممد 
سمال  الجمم  أو حتمى القمم ات البريمة السمم رية ب ريعمة أنهمما تشمكل تهديممدا. إ ا كمان حتممى اآلن ي جمد خمم  

ا شممديدا تفرضممى أحمممر بممين روسمميا وإسممرائيل فممإن الهجمم م فممي همم ه المممرة يمكنممى أن يجممر انضممباوا ج يمم
م سممك . فممي أسمم أ الحمماالت يمكنهمما اجيممالن أن كممل وممائرة غريبممة سممتدخل المنمماو  السمم رية سممتعتبر 

 هدفا مشرويا لسال  الج  الروسي، باستثناء وائرات التحالف التي تق م بمحاربة دايش.
ر يمممن إيمممادة ممممن ناحيمممة ال اليمممات المتحمممدة، إسمممرائيل أخرجمممت لهممما الكسمممتناء ممممن النمممار. فمقابمممل التقممماري

استخدام الجيش الس رل لداز الكل ر، كان  لمل يسمتديي القيمام بعمليمة تزيمد ممن تمده ر العالقمات ممل 
روسمميا. إن الخدمممة التممي قممدمتها إسممرائيل ل اشممنطن تضممل إسممرائيل يميقمما داخممل السمماحة السمم رية، همم ه 

لحها األمنيممة، بممل المممرة لمميس كمراقبممة لهمما مصممال  تطممرق أبمم اب الممدول العظمممى مممن أجممل تحقيمم  مصمما
شريكة فعالة، أصب  وج دها العسكرل في الساحة ينصرا من يناصر الق ات التي تشار  بها روسيا 

 وإيران وتركيا وس رية.
ولكممن العنصممر اجسممرائيلي يهممدد بتشمم يش العمليممات التممي تخطمم  لهمما روسمميا. هكمم ا تنمم ل إيممران وتركيمما 

حافظممة إدلممب يممتم فيهمما تركيممز معظممم قمم ات مليشمميات وروسمميا إنشمماء م قريبمما جممدا م منطقممة أمنيممة فممي م
 المتمردين، ومن ضمنها جبهة تحرير الشام المتفرية من القايدة.

ه ه منطقة ي جد لطهران وأنقرة مصال  متناقضة فيها، برغم أنهما معنيتان ب قف إوالق النار: تركيا 
لمنماو  الكرديمة السم رية المحا يمة تريد استخدام المنطقة قايمدة اسمتراتيجية لنشماواتها العسمكرية ضمد ا

لهمما. فممي حممين إيممران تممر  فيهمما م قعمما اسممتراتيجيا يثبممت سمميطرتها فممي سمم رية. همم ه الممثالث دول تخطمم  
لهجمم م مشممتر  ضممد م اقممل المتمممردين فممي حالممة لممم تممنج  روسمميا فممي فممر  وقممف إوممالق النممار حسممب 

 النم  ج ال ل بني في المحافظات الجن بية.
كما يبدو، أية مصلحة في إدلب، باستثناء قلقها من زيادة تمركز إيران في سم رية.  ال ي جد جسرائيل،

ولكن السيطرة يلى المنطقة مثل الخسائر التي يستمر دايش في تكبدها في المعركة يلى دير المزور 
تنمهد للقنماة السياسمية ممن أجمل التسم ية النهائيمة. روسميا تسمعى إلمى أن يكم ن باسمتطايتها حتمى نهايمة 

السمممب ع المقبمممل، وهمممم  م يمممد اجتممممماع ممثلمممي األومممران فممممي ياصممممة كازاخسممممتان اآلسمممتانة، يممممر  ا
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سيطرتها يلى إدلب ودير الزور كانتصار كامل للنظام السم رل بهمدن تمدمير أدوات ضمد  منظممات 
روسية يلى هماتين المحمافظتين تعمزز االفتمرا  السياسمي بمأن األسمد  –المعارضة. إن سيطرة س رية 

ك نممى رئيسمما لسمم رية بعممد أن رفممل معارضمم  النظممام م الممدول األوروبيممة وال اليممات المتحممدة  سيسممتمر فممي
 وتركيا والسع دية م ولب يزلى شروا لكل مفاوضات.

نتيجة كه ه تقتضي من إسرائيل أن تك ن شمريكة، ولم  بصم رة غيمر مباشمرة، فمي يمليمة إنشماء النظمام 
زب هللا فممي سمم رية، وتحتمماج إلممى ضمممانات روسممية السمم رل الجديممد وفممي النقمماش يلممى مكانممة إيممران وحمم

علمميس أمريكيممةص يمكممن لروسمميا أن تمنحهمما إياهمما أمممام تهديممدات محتملممة يمكممن أن تنبثمم  يممن االتفمماق 
السياسي. إسرائيل يجب يليها االستنتاج من  لل أنى كلما زاد تدخلها العسكرل في س رية، سم اء ممن 

قات العسكرية مل المتمردين، ستتعزز مكانها في زمن ت قيل خالل الهجمات العش ائية أو تعزيز العال
 االتفاق السياسي.

ولكممن همم ه النظريممة يمكممن أن يتبممين أنهمما سمميف  و حممدين: إيممران سممتجد  ريعممة ممتممازة لزيممادة وج دهمما 
العسممكرل فممي سمم رية، وروسمميا يمكممن أن تقلممص أو حتممى تلدممي التنسممي  الجمم ل وتعلممن الفضمماء الجمم ل 

، وحممزب هللا يمكنممى أن يحمم ل هضممبة الجمم الن إلممى جبهممة مشممروية جممزءا مممن «دلقممةمنطقممة م»السمم رل 
ميمزان الممردع أممام إسممرائيل. هنمما  فمرق جمم هرل بمين القممدرة يلممى مهاجممة أهممدان معينمة والحفمما  يلممى 
جبهتمين سمماخنتين بشممكل دائممم، األولممى أمممام سمم رية والثانيمة أمممام لبنممان م خاصممة ينممدما تدممرق ال اليممات 

 لتي ت فر الديم األهم، يميقا داخل نفسها، وال تميل إلى التدخل في أل منها.المتحدة، ا
 8/9/2017 ،هآرتس

 9/9/2017القدس العربي، لندن، 
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