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  حماس تستعد للمعركة القادمةو  ع"..مخاد"وهدوء غزة  "شه": الوضع األمني بالضفة "الشاباك" .1
الصحف اإلسرائيلية، ذكرت ، أن نضال محمد وتد، عن 10/9/2017، العربي الجديد، لندننشرت 

مان، ادعى في غيوم األحد، أن رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلية العامة، "الشاباك"، نداف أر 
خالل الجلسة األسبوعية، أن حركة "حماس تواجه معضلة استعراض رسمي لوزراء حكومة االحتالل، 

استراتيجية تجابه فيها صعوبات في عرض إنجازات سياسية للجمهور الفلسطيني في قطاع غزة، أو 
تقديم حلول لمصاعب الحياة اليومية للفلسطينيين في القطاع"، مؤكدا أن الهدوء في غزة مضلل وأن 

 حماس تستعد للمعركة القادمة. 
مان أن الهدوء السائد حالًيا هو هدوء "مضلل"، على الرغم من أن الفترة األخيرة، التي غح أر وأوض

 ، هي األكثر هدوًءا منذ ثالثة عقود.2014سادت بعد عدوان الجرف الصامد في العام 
ونقلت "يديعوت أحرونوت" أن رئيس "الشاباك" اإلسرائيلي وصف الوضع في قطاع غزة بقوله "إن 

لسائدة في القطاع، هي منظومة مستقرة أمنيًّا، إلى جانب عمليات تعاظم في القوة وبنائها المنظومة ا
مان بتفاقم األوضاع والصعوبات االقتصادية والمدنية غمن قبل حماس". وفي مقابل ذلك، أقر أر 

صالح األضرار في القطاع، مع أزمة شديدة تواكب تردي  للسكان في قطاع غزة، ومصاعب ترميم وا 
 ى التحتية، وارتفاعًا في نسبة البطالة، وأزمة في الرواتب".البن

مان أن "حماس تستثمر موارد كبيرة في استعدادها للمعركة القادمة على غفي المقابل، ادعى أر 
حساب رفاهية المواطن"، وأن "الحركة مستعدة من اآلن لمواجهة عسكرية، فيما تواصل تعزيز 

 الشيعي، وتقوم ببناء مركز لها في لبنان".عالقاتها االستراتيجية مع المحور 
وزعم أن حركة "حماس" تتصدر التنظيمات التي تواصل تشكيل تهديد أمني إلسرائيل، وتخطط 
لعمليات ضدها، خاصة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف "زعزعة االستقرار" هناك، لكنها "تواجه 

 العمليات". صعوبات بفضل نجاح األجهزة اإلسرائيلية في إحباط هذه
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ولفت رئيس "الشاباك" اإلسرائيلي إلى أن الشهر الحالي والشهر القادم، وهما بحسب التقويم العبري 
 شهران من األعياد، يحمالن مخاطر تصعيد في العمليات ضد إسرائيل.

نداف أرغمان، قال يوم  ، أنسعيد عموري، عن 10/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة وجاء في 
الوضع األمني في الضفة الغربية أصبح "هشا"، وهناك زيادة حادة في عدد اإلنذارات األحد، إن 

 يوليو/ تموز الماضي. 14األمنية، منذ عملية إطالق النار داخل المسجد األقصى، في 
ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيلية عن أرغمان قوله في إطار تقييم أمني قدمه لوزراء 

 ائيلية في اجتماعها األسبوعي، إن "الوضع األمني في الضفة الغربية يتسم بالهشاشةالحكومة اإلسر 
ويتميز بحساسية عالية تجاه األحداث ذات الطابع الديني، ما يخلق مجموعة من التحديات األمنية 

 بسبب هجمات محتملة".
ية أو عناصر وأضاف: "هناك مستوى عال من التهديد بتنفيذ هجمات من قبل المنظمات الفلسطين

 مستقلة تعمل على األرض".
هجوم فلسطيني منذ بداية العام الجاري من بينها  200وادعى رئيس "الشاباك" أنه تم إحباط أكثر من 

 محاوالت خطف إسرائيليين لمبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين بالسجون اإلسرائيلية.
شكل منظم وفردي لتنفيذ هجمات خلية عملت ب 70وقال إنه خالل الشهرين الماضيين، تم اعتقال 

 متنوعة، دون اإلشارة إلى أماكن اعتقالها.
وأضاف إنه "منذ هجوم الرابع عشر من يوليو/ تموز الماضي داخل المسجد األقصى، هناك 
حباط الهجمات في ظل الخطاب الساخن  نذارات كبيرة ما رفع عدد االعتقاالت وا  تحذيرات وا 

 جتماعي التي تدعو لتنفيذ هجمات فردية".والتحريض عبر شبكات التواصل اال
وفي السياق ذاته، اتهم أرغان حركة "حماس" بالضفة بتشجيع الفلسطينيين على تنفيذ عشرات 

 الهجمات ضد اإلسرائيليين خاصة بإطالق النار على الطرق االستيطانية.
 

 لق" تحذر من خطورة قرار إغالق مبنى باب الرحمة بشكل مطالفلسطينية"الخارجية  .2
بأشد العبارات قرار نيابة االحتالل االسرائيلي  الفلسطينية أدانت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا

مفتش عام الشرطة، روني الشيخ، بإصدار أمر يقضي بإغالق مبنى باب الرحمة في  باسمومطالبتها 
 المسجد األقصى بشكل مطلق.

 ويتم تجديده بشكل دوري. 2003 سنةحتاللي تعسفي منذ االجدير بالذكر أن مبنى باب الرحمة مغلق بقرار 
كدولة محتلة ومعتدية ومصنفة بمفهوم القانون الدولي  لـ"إسرائيل"أنه ال يحق   ا،في بيان له ،وأكدت الوزارة

 كدولة إرهاب، تشويه وتغيير الـ"استاتيسكو" للمسجد ومرافقه ومحيطه، كما ال يحق لها وال تملك أي
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أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن األوقاف  إلصدارأو قانونية  مقومات أخالقية
االسالمية، خاصة وأننا ندرك أن تلك االحكام هي سياسية بامتياز ومبيتة تنتظر التوقيت المناسب 
لتمريرها، هدفها تغيير الوضع القائم في االقصى، وابعاد الجهات والمؤسسات االسالمية المسؤولة 

علة التي تعمل على حماية األقصى والمقدسات، على طريق مصادرة دور ومهام األوقاف والفا
اإلسالمية، لكي ينفرد االحتالل في تنفيذ مخططاته الهادفة الى تهويد األقصى وا عادة بناء )الهيكل( 

 المزعوم.
 10/9/2017 ،القدس، القدس

 
 في الدفاع عن القتلة وحمايتهم "رائيلإس"": تصريحات يعلون دليل على تورط الفلسطينية "اإلعالم .3

اإلسرائيلي السابق موشيه يعلون، التي  الدفاعإن تصريحات وزير  الفلسطينية قالت وزارة االعالم :رام هللا
في الدفاع عن القتلة،  "إسرائيل"قال فيها إن "دم عائلة دوابشة على أيدينا..."، دليل دامغ على تورط 

في بيان صحفي  ،وذكرت وزارة االعالم "العفو" حتى من محاكمة صورية. وتوفير الحماية لهم، ومنحهم
، أن يعلون هو نفسه القائل قبل أقل من عامين "التحقيقات التي نفذها الجيش في 10/9/2017 األحد

 أعقاب إحراق عائلة الدوابشة، خلصـت إلى التعرف على قتلة العائلة، لكننا ال نستطيع محاكمتهم".
 10/9/2017 ،والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء

 
 مبا: عباس ال يمانع لقاء  ثالثيا  يجمعه مع نتنياهو وتر "الشرق األوسطلـ" مصدر فلسطيني .4

قال مصدر فلسطيني مطلع إن الرئيس محمود عباس ال يمانع لقاء رئيس : كفاح زبون - رام هللا
وأكد المصدر أن عباس مستعد  أي مكان آخر.الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن أو 

 مب.األي ترتيبات أمريكية، من أجل عقد لقاء ثالثي يضمه ونتنياهو والرئيس األمريكي دونالد تر 
وأضاف: "الرئيس كان مستعدًا دائمًا لمثل هذا اللقاء، لكن نتنياهو هو الذي تهرب أكثر من مرة". 

له إذا جرى لقاء من هذا النوع". وأكد وجود لقاء سيجمع وتابع المصدر قائاًل: "لدى الرئيس ما يقو 
مب خالل الشهر الحالي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لألمم المتحدة، لكنه اعباس بتر 

الدولتين  مب أن حل  اوقال المصدر: "عباس سيبلغ تر  قال إن اجتماعًا ثالثيًا ليس على األجندة بعد.
 إقليميًا أو سالمًا اقتصاديًا أو حلواًل ترقيعية، هي أمور مرفوضة". هو الحل الوحيد، وأن سالماً 

 11/9/2017 ،الشرق األوسط، لندن
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 الجاري باألمم المتحدةالشهر  20مشروع قرار لصالح فلسطين ستطرح في  16: منصورالسفير  .5
عشر أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور أن ستة  :نيويورك

مشروع قرار أعدها الجانب الفلسطيني إلقرارها في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، المقررة في 
مشروع  13في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"، منها:  ،وأوضح منصور من الشهر الجاري. 20 الـ

، ورفع 194ر قرار سياسي، سيتم تقديمها، أبرزها: حول القدس، والالجئين، واعادة التأكيد على قرا
الحصار الظالم عن غزة، ومشروع قرار حول االستيطان، وآخر عن الحل السياسي من كافة جوانبه، 

وقال منصور "إن الرئيس محمود عباس سيتناول في خطابه المقرر في أعمال  وفق الشرعية الدولية.
واآلفاق واإلمكانيات  الجمعية العامة، قضايا عديدة، أبرزها: تقييم الوضع السياسي للعام المنصرم،

إلحياء عملية سياسية مجدية، وأوضاع شعبنا، خاصة أن خطاب سيادته يأتي في الذكرى الخمسين 
 لالحتالل االسرائيلي، والسبعين لقرار التقسيم، والمئوية لوعد بلفور المشؤوم". 

 10/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 دات فلسطينية لتقديم العضوية الكاملة في األمم المتحدةاستعدا :واصل أبو يوسف .6
تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد غد األربعاء في : نادية سعد الدين - انعم  

رام هللا، تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة خالل االجتماع السنوي 
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة  ، ضمن سياق خطوات المرحلة المقبلة.للجمعية العامة األمم ية

ن "القيادة الفلسطينية تجري مشاوراتها حيال إمكانية الحصول على تأييد إواصل أبو يوسف، لـ"الغد"، 
النقض "الفيتو"، وفرص نجاح تقديم الطلب ونيل  من حق   أعضاء في مجلس األمن الدولي، خالياً  9

ونوه إلى ضرورة "العودة إلى المنظمة األممي ة وتحم ل مسؤولياتها تجاه إلزام  الكاملة".العضوية 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، محياًل في هذا السياق 

 إلى قرار مجلس األمن الدولي األخير بشأن االستيطان.
 11/9/2017 ،الغد، عّمان

 
 إلى إعادة النظر في اتفاق "أوسلو" يدعو ر خالدتيسي .7

، عضو المكتب الفلسطينية دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: نادية سعد الدين - انعم  
 السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد إلى إعادة النظر في اتفاق "أوسلو".

وشدد على  الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية". بحق   ق مجحفاً واعتبر، في تصريح أمس، أن "هذا االتفا
ضرورة "التحرر من اتفاق باريس االقتصادي"، داعيًا الستثمار هذه الخطوات لفك االرتباط تدريجيًا 
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وقال إن "اإلدارة األمريكية متواطئة ومتناسقة تمامًا مع سياسة الحكومة  مع الكيان أإلسرائيلي.
لمتطرفة ودعم المستوطنين، في مشاريعهم التي تهدف لالستيالء على األراضي اإلسرائيلية اليمينية ا

طالة الصراع  نهاء حل الدولتين"، معتبرا أنها "ال تستطيع خداع الشعب الفلسطيني وا  الفلسطينية، وا 
 على حساب القضية الفلسطينية".

 11/9/2017 ،الغد، عّمان
 

 2016سنة ارنة بمق %85نسبة بارتفاع االستيطان  :جمال الشوبكي .8
قال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي، "إن االستيطان : القاهرة

مقارنة بالفترة ذاتها من العام  %85اإلسرائيلي في االراضي الفلسطينية ارتفع بنسبة تصل إلى 
تنياهو يحاول : "إن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نوأضاف الشوبكي محذراً  ".2016الماضي 

استمالة المزيد من أصدقائنا حول العالم من شرق آسيا إلى أمريكا الالتينية، مرورا بالقارة األفريقية 
 الشقيقة، التي طالما احتضنت القضية الفلسطينية كجزء من حركاتها التحررية".

ين الدائمين، وطالب الشوبكي خالل كلمته باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوب
بتشكيل لجنة وزارية مؤلفة من رئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة، ورئاسة مجلس الجامعة 
على المستوى الوزاري، والعضو العربي في مجلس األمن، ودولة فلسطين، واألمين العام للجامعة، 

لتأييد الدولي الالزم ومن يرغب من الدول األعضاء، تقوم بكافة االتصاالت والتدابير الالزمة لحشد ا
على عضوية مجلس األمن، بما في ذلك إجراء التواصل مع  "إسرائيل"للحيلولة دون حصول 

 المجموعات الجغرافية والدولية، والدول األعضاء باألمم المتحدة، لهذا الغرض.
 10/9/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 من منظمة التحرير ي أن يكونا جزءا  من مصلحة حماس والجهاد اإلسالم: تيسير خالد .9

، عضو المكتب الفلسطينية رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: نادية سعد الدين - انعم  
السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد أن "عقد المجلس الوطني باتفاق ومشاركة 

إلى أهمية  النظر اآلن على جدول األعمال"، الفتاً  الكل الفلسطيني استحقاق مهم، لكنه ليس مطروحاً 
بالمجلس  الدعوة لعقده قبل نهاية العام الحالي، لتجديد شرعية الهيئات من رئاسة المجلس مروراً 

وأوضح بأن "األبواب مفتوحة لكل القوى الفلسطينية، بما فيها حماس . المركزي واللجنة التنفيذية"
جلس، باعتباره البيت الذي يستظل به الجميع، ويعطي الحصانة والجهاد اإلسالمي لالنضمام للم
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وأكد أنه من "مصلحة حماس والجهاد اإلسالمي أن  السياسية والوطنية في وجه الضغوط المضاد ة".
 من منظمة التحرير، التي تعد  "الممثل التشريعي الوحيد للشعب الفلسطيني." يكونا جزءاً 

 11/9/2017 ،الغد، عّمان
 

 المصالحة مهمة لتحقيق التقدم دوليا  ومحليا   الخضري: .11
وأشار الخضري إلى التنكر األمريكي اإلسرائيلي لكافة الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستهداف 

 إمكانية إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
ينية أن أهم خطوة فلسط ،رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ،أكد النائب جمال الخضري :غزة

إلمكانية تحقيق تقدم في أي المسارات على الصعيد الدولي أو المحلي هي المصالحة وانهاء 
أن الخالف واالنقسام  ،10/9/2017في تصريح صحفي صدر عنه األحد  ،وبين الخضري االنقسام.

يعصف بكل مقومات الصمود، وواقع االنقسام والُفرقة يزيد من واقع المعاناة، بل وُيعقد الوضع 
وجدد الخضري الدعوة لوقف كل خطوه من شأنها اضعاف الموقف  وتضعف الصورة الفلسطينية.

 الفلسطيني والرجوع الفوري عن كل قرار َمس حياة المواطنين في غزة وعزز االنقسام.
 10/9/2017 ،فلسطين أون الين

 
 عباس خدع الفصائل باجتماع بيروت أنيس القاسم: .11

أنيس  كشف رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج د.: وبيحوار يحيى اليعق -غزة  ،انعم  
القاسم أن رئيس السلطة محمود عباس قام بممارسة خداع متعمد على كل الفصائل الفلسطينية بما 
فيها حركتا حماس والجهاد اإلسالمي اللتان شاركتا باجتماع اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني 

خالل مناورة سياسية ردًا على محاوالت الرباعية العربية حينها طرح  ، من10/1/2017-9في  ببيروت
سبب ، في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين" ،وعزا القاسم القيادي بفتح محمد دحالن كبديل عنه.

تراجع عباس عن عقد الوطني حسب مخرجات بيروت إلى أن موضوع دحالن لم يلَق التأييد الكافي 
صة بعد االنقسام في المعسكر الخليجي، وهو أحد األسباب التي جعلت من الدول التي احتضنته، خا

 عباس ليس خائفًا من الرباعية العربية.
وحول الفرق بين عقد المجلس الوطني بصيغته القديمة عن عقده بصيغة جديدة، أوضح أن الفرق بين 

االنتخابات، عاد ًا أن  األمرين جوهري، كالفرق بين إجراءات انتخابات أصيلة عادلة لشعب وبين تزوير
 المجلس الوطني الذي تخطط لها قيادة السلطة "تزوير"، ألنه يستثني نصف الشعب المقيم بالخارج.
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وشدد رئيس المؤتمر الشعبي على أن الواجب الوطني أن تحارب الفصائل الفلسطيني دعوة انعقاد 
طينية ال تحتمل العبء من المجلس الوطني بالضفة قدر المستطاع إلحباطها، ألن القضية الفلس
 قيادة أصبحت مفلسة وال يوجد لديها شيء تقدمه غير االرتهان لالحتالل.

من الشعب، وهي  كبيراً  كما شدد على أهمية دخول حماس بالمجلس الوطني ألنها تمثل قطاعاً 
لقاسم واعتبر ا ...إلى أن عباس يتحول اليوم إلى حكم شمولي عنصر مهم بالشارع الفلسطيني، مشيراً 

 ...أن عملية اإلقصاء التي يمارسها عباس تدميرية ألي مشروع وطني
تتعرض لمؤامرة من قيادة السلطة واالحتالل  اونرو األونروا، اعتقد القاسم أن األوبشأن مستقبل وكالة 

نما من سلطة أوسلو، التي ليس لديها قدرة  لتصفيتها، وأن الخشية عليها ليس من االحتالل فحسب وا 
 مل قضية الالجئين، فتريد التخلص منها.على تح

 وحذر من أن عقد المجلس الوطني القادم بشكله القديم هو صفقة للقضاء على منظمة التحرير.
والحل لتغيير الفساد، وفق القاسم، بأن يمارس الشعب الفلسطيني دوره بخلق قيادة بديلة، من خالل 

 ائل، والجيل الفلسطيني الشاب.االنتخابات والحراك الشعبي ضد السلطة، ودور الفص
لم يتم فيه رشوة أحد  طوعياً  اختيارياً  وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج كان عفوياً 

يمكن االعتماد عليه لقياس حجم المعاناة التي يعانيها  عفوياً  أن التحرك كان أصيالً  للحضور، معتبراً 
وبشأن خطواتهم القادمة، أوضح أنه ال  ركة قيادة السلطة.الفلسطينيون في شتاتهم، نتيجة سوء وقلة ح

 توجد خطوات عملية حتى اللحظة ألن اللجان المنبثقة عن المؤتمر ما زالت تعمل على بلورة منهج عمل.
  alflstyny-alwtny-almjls-rwsa-hm-http://www.felesteen.ps/article/mnللمزيد يمكن االطالع على الحوار كاماًل: 

 10/9/2017 ،فلسطين أون الين
 

 جراء تعسفي باطلإغالق االحتالل لمكاتب أوقاف القدس إسالمة: النائب سالم  .12
ق مكاتب د. سالم سالمة اقدام قوات االحتالل بإغال واإلصالحدان النائب عن كتلة التغيير  :غزة

ياه اجراء تعسفي باطل وتدخل سافر من االحتالل في أمالك دائرة إدائرة أوقاف القدس، معتبرًا 
وقال سالمة في تصريح خاص بالدائرة االعالمية بكتلة التغيير واالصالح: "هذا  األوقاف بالقدس.

سلبية على االعتداء السافر علي أمالك األوقاف والمقدسات االسالمية سيكون له انعكاسات 
 األوضاع في مدينة القدس ليهبوا للدفاع عن مقدساتهم وممتلكاتهم".

 10/9/2017 ،فلسطين أون الين
 

 

http://www.felesteen.ps/article/mn-hm-rwsa-almjls-alwtny-alflstyny
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 محكمة فلسطينية تفرج بكفالة عن ناشط انتقد قيام أجهزة األمن باعتقال صحفي .13
، االفراج بكفالة عن ناشط معروف بعد 10/9/2017 : قررت محكمة فلسطينية، االحد.(ب.ف.أ)

من الفلسطينية جهزة األأبتهمة "اطالة اللسان" بعد كتابته منشور ينتقد قيام  4/9/2017قاله في اعت
فرج عن عيسى عمرو، مؤسس حركة "شباب ضد االستيطان" غير تم  االو  باعتقال صحفي محلي.

 دوالر(. 1,400نحو ) أردنيدينار  ألفحد بعد دفع كفالة قدرها الحكومية، األ
 10/9/2017 ،األيام، رام هللا

 
 " في جب الذيب5 وزير التعليم العالي يفتتح مدرسة "التحدي :بيت لحم .14

، ووليد عساف رئيس هيئة الفلسطيني وزير التربية والتعليم العالي ،رام هللا: افتتح صبري صيدم
" األساسية 5مقاومة الجدار واالستيطان، ومحافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، مدرسة التحدي "

 تلطة في جب الذيب التابعة لمديرية تربية بيت لحم في الريف الشرقي للمحافظة.المخ
وشارك في حفل االفتتاح مدير عام المتابعة الميدانية يوسف عودة، ومدير عام العالقات الدولية 
والعامة نديم مخالفة ومدير تربية بيت لحم سامي مروة وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان، وممثلون 

 فعاليات الوطنية والمجالس المحلية ووجهاء المنطقة وغيرهم.عن ال
وأكد صيدم أن افتتاح هذه المدرسة جاء تحديًا لسياسات االحتالل واستهدافه للمدرسة التي تعرضت 
للهدم وحرمان طلبتها من تلقي تعليمهم بشكل آمن، مشددًا على إصرار الوزارة ورغبتها الجادة في 

وعبر عن  كافة الطلبة، خاصة في هذه المناطق المستهدفة بفعل االستيطان.توفير التعليم النوعي ل
 استهجانه لمواصلة االحتالل استهداف المدارس وخرقه لكافة المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.

 11/9/2017 ،القدس العربي، لندن
 

يطان في استعدادات فلسطينية لعقد المؤتمر األوروبي األول حول االست :شؤون المغتربين .15
 بروكسل

، إنه يتم التحضير لعقد 10/9/2017 قالت دائرة شؤون المغتربين الفلسطينية )رسمية(، األحد :رام هللا
 .6/10/2017المؤتمر األوروبي األول حول االستيطان في العاصمة البلجيكية "بروكسل" في 

فاع عن األرض ومقاومة وأفادت، بأن التحضير لعقد المؤتمر يتم بالتعاون مع المكتب الوطني للد
االستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، وبرعاية مباشرة من مجموعة مؤسسات ومنظمات أوروبية 

وصر ح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، بأن  مناصرة للشعب الفلسطيني.
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وروبا الستنهاض دورها المؤتمر يهدف في الدرجة األولى الستقطاب مؤسسات المجتمع المدني في أ
 وحثها على العمل داخل المجتمعات األوروبية لتدويل قضية االستيطان.

 10/9/2017وكالة قدس برس، 
 

 أربعة ملفاتبالبحث  ويبدأعقد أولى اجتماعاته مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية يوفد حماس  .16
بـالرغم مـن عـدم ، أنـه الهـور أشـرف، مـن غـزة عـن مراسـلها 11/9/2017القدس العربي، لندن، نشرت 

إعــالن حركـــة حمـــاس حتـــى اللحظـــة، عـــن نيـــة رئـــيس مكتبهـــا السياســـي إســـماعيل هنيـــة، الـــذي وصـــل 
العاصمة المصرية في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصـبه الجديـد قبـل بضـعة أشـهر، الخـروج فـي 

لـــى أن ذلـــك مـــرتبط جولـــة خارجيـــة تشـــمل عـــدة دول صـــديقة للحركـــة، إال أن هنـــاك معلومـــات تشـــير إ
بالترتيبــات التــي ســتجرى فــي القــاهرة، وأهمهــا تنفيــذ التفاهمــات التــي جــرت أخيــرا مــع كــل مــن مصــر 
ومحمد دحالن المفصول من حركة فتح. في الوقت ذاته عقد وفد الحركة، أمس، أولى اجتماعاته فـي 

 مقر قيادة المخابرات العامة المصرية في القاهرة، لبحث أربعة ملفات مهمة.
مــن مصــادر مطلعــة، أن وفــد حركــة حمــاس شــرع صــباح أمــس، وهــو اليــوم « القــدس العربــي»وعلمــت 

الثــاني لوصــول الوفــد كــامال مــن غــزة والخــارج، بعقــد أولــى اجتماعاتــه مــع مســؤولين كبــار فــي جهــاز 
المخــابرات المصــرية، الســتكمال البحــث فــي أربعــة ملفــات أساســية، جــرى بــدء النقــاش فيهــا قبــل ثالثــة 

الحــدود  «وذلــك خــالل زيــارة قائــد حمــاس فــي غــزة يحيــى الســنوار للقــاهرة. وتشــمل هــذه الملفــات أشــهر،
 «.واألمن والمصالحة وصفقة األسرى وتطوير العالقات بين الطرفين

القـاهرة اسـتقبلت أمـس وفـد حركـة حمـاس، بعـد ، مـن القـاهرة، أن 11/9/2017الحيـاة، لنـدن، وأضافت 
مسؤواًل في الحركة، من بينهم السنوار والقيادي يحيى  21ية وعضوية أن انضم وفد الداخل برئاسة هن

 مشتهي، مع وفد الحركة القادم من إسطنبول الدكتور موسى أبو مرزوق.
، إن وفــد حمــاس الموســع بــدأ مناقشــات مــع المســؤولين «الحيــاة»وقالــت مصــادر مطلعــة فــي القــاهرة لـــ 

تاحة وقت أوسع في فتح معبر األمنيين في القاهرة في مقدمها قضية األسرى بي سرائيل، وا  ن حماس وا 
 رفح البري، والمصالحة الفلسطينية.

أن المكتــب السياســي للحركــة عقــد أول اجتمــاع لــه برئاســة هنيــة فــي القــاهرة قبــل أن « الحيــاة»وعلمــت 
يباشر لقاءات مع مسؤولين مصريين، ويستقبل مدير االستخبارات العامة في مصـر خالـد فـوزي اليـوم 

 الحركة. وفد
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بين الجانبين، « تفاهمات»وقالت المصادر إن وفد حماس إلى القاهرة حضر ليؤكد التزامه بما تم من 
ويطلب من مصر الوفاء بتعهداتها بتقديم تسهيالت تجارية مع القطاع وأخرى خاصة بفتح معبر رفح 

 البري.
ضــبط الحــدود ومنــع  وأشــارت المصــادر إلــى أن جــوهر التفــاهم األمنــي بــين مصــر والحركــة يتضــمن

لى غزة مـن أي طـرف وتبـادل المعلومـات بمـا يخـدم المصـالح المصـرية والوضـع األمنـي  التسلل من وا 
فــي القطــاع. وأكــدت مصــر للحركــة أن التفاهمــات معهــا أمنيــة وليســت سياســية وبالتــالي ليســت علــى 

 حساب السلطة الوطنية الفلسطينية.
وم سيجري خالله بحث نية الحركة في القيام بجولة تشـمل وقالت المصادر إن لقاء فوزي مع الوفد الي

يران. وأضافت المصادر أن الحكومـة المصـرية  سالمية قد يكون من بينها قطر وتركيا وا  دواًل عربية وا 
بـدورها فـي ضـبط الحـدود حتـى تضـمن عـدم تسـلل أو إيـواء إرهـابيين أو مـدهم « حمـاس»مهتمة بقيـام 

سـيناء، خصوصـًا فـي محـيط رفـح والعـريش. وأشـارت إلـى تأكيـدات  بالسالح للقيام بعمليات فـي شـمال
ـــاهرة الخاصـــة بفـــتح  مصـــرية إلدارة حمـــاس أن ضـــبط الحـــدود يشـــكل عنصـــرًا أساســـيًا فـــي قـــرارات الق

 المعبر.
 11/9/2017الحياة، لندن، 

 
 مرحلة الفتور مع مصر تجاوزناحمدان: أسامة  .17

أســامة حمــدان أن زيــارة رئــيس المكتــب السياســي أكــد القيــادي فــي حركــة "حمــاس"  :الســبيل –القــاهرة 
لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى القاهرة، هي جزء من سياسات الحركة الساعية إلى إقامة عالقـات 

 جيدة ومتوازنة مع محيطها العربي واإلسالمي.
عــدة وأوضـح حمــدان، أن "زيـارة قيــادة حمــاس إلـى القــاهرة تــأتي اسـتكماال لخطــوات بــدأتها الحركـة منــذ 

 أشهر في سياق تطوير عالقتها مع القاهرة".
وأشار حمـدان إلـى أن "هـذه الزيـارات تعكـس تجـاوز مرحلـة مـن الفتـور مـرت بهـا عالقـة حركـة حمـاس 
بالقاهرة، التي ُأثيرت فيها الكثير من الشبهات لجهة محاولة البعض أن يعكس الوضع المصـري علـى 

 الوضع الفلسطيني وعلى عالقة حماس بمصر".
أضــاف: "نجحنــا فــي تجــاوز هــذه المرحلــة، بعــد أن تبــين أن كــل محــاوالت إقحــام حمــاس فــي الشــأن و 

ـــداخلي ألي دولـــة  ـــدخل فـــي الشـــأن ال ـــم تت ـــى األرض، وأن الحركـــة ل ـــه أي صـــحة عل ـــيس ل المصـــري ل
ن كانت لم تصـل بعـد إلـى المسـتوى  إطالقا". وأكد حمدان أن عالقات حماس بالقاهرة تقدمت كثيرا، وا 

وقال: "زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إلى مصـر تمثـل تطـورا مهمـا فـي عالقاتنـا مـع  المطلوب،
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القاهرة، لجهة تطوير عالقاتنا وتنفيذ مـا تـم التوافـق عليـه خـالل الزيـارات السـابقة لقيـادات الحركـة إلـى 
 مصر"، على حد تعبيره.

 11/9/2017السبيل، عمان، 
 

 صفقة تبادل وفق ضمانات كفيلة بترجمتها على أرض الواقع عبر يتمجنود األسرى ال عودةالمصري:  .18
ـــل ســـنونو -غـــزة  ـــة : نبي ـــق لرؤي ـــادي فـــي حركـــة حمـــاس، النائـــب مشـــير المصـــري، إن الطري ـــال القي ق

اإلســــرائيليين "جنــــودهم األســــرى هــــو مــــن خــــالل اإلفــــراج المتبــــادل عبــــر صــــفقة مشــــرفة وفــــق شــــروط 
 وضمانات كفيلة بترجمتها على أرض الواقع".

ضح المصري، لصـحيفة "فلسـطين"، أمـس، أن "لغـة التبـاكي التـي ينتهجهـا نتنيـاهو )رئـيس حكومـة وأو 
االحتالل اإلسرائيلي بنيامين( على جنـوده األسـرى الـذين هـم فـي قبضـة المقاومـة الفلسـطينية ال يمكـن 

 أن تنطلي على أحرار العالم، أمام وجود نحو سبعة آالف أسير يرزحون تحت نير االحتالل".
لفت المصري، إلى أن "محاوالت نتنياهو ال يمكن أن تجبر المقاومة الفلسطينية علـى اإلفصـاح عـن و 

أي معلومــة مــا لــم يقــدم العــدو االســتحقاقات المبكــرة للحــديث عــن أي صــفقة قادمــة مــن خــالل التزامــه 
 بمتطلبات صفقة وفاء األحرار األولى".

د عبـاس لعقـد المجلـس الـوطني "تحـت حـراب من جهة ثانية، عد  المصري توجـه رئـيس السـلطة محمـو 
االحــتالل، ســابقة خطيــرة فــي ارتهــان المجلــس الــوطني لقبضــة االحــتالل، ومزيــدا مــن تشــرذم الموقــف 

 الفلسطيني".
وبـــي ن أن هنـــاك حركـــات فلســـطينية كبـــرى غيـــر ممثلـــة وغيـــر مشـــاركة فـــي منظمـــة التحريـــر والمجلـــس 

 الوطني، وفي مقدمتها حماس والجهاد اإلسالمي.
وأكــد أن عقــد "الــوطني" فــي هــذه الظــروف "مخالفــة التفاقــات المصــالحة ويتنــاقض مــع اإلرادة الوطنيــة 
الحرة، وسيجعل من المجلس الـوطني "مجلسـا حزبيـا بامتيـاز"، فـي إشـارة إلـى حركـة فـتح التـي تسـيطر 

 .1968على المجلس منذ عام 
لـوطني" فـي رام هللا، ال تعبـر عـن في السياق، شـدد المصـري علـى أن أي نتـائج عـن جلسـة محتملـة "ل

 إرادة الشعب الفلسطيني هي ال تمثله، وال يمكن أن تلزم الشعب، وستعتبر "نتائج حزبية فتحاوية".
سنة، "دليل على  11من ناحية أخرى، قال المصري إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 

 ارية الكبرى مفصلة بمقاسها".المفهوم الخاطئ للديمقراطية التي تريدها الدول االستعم
 10/9/2017، فلسطين أون الين
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 الوطني دون حماس و"الجهاد" تكريس لالنقسامالمجلس ليلى خالد: عقد  .19
عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ليلــى خالــد،  : وجهــتنبيــل ســنونو -غــزة 

مـن جهـة ثانيـة إلـى  تصـالحة، ولمحـرسائل تحذيرية من عقد المجلـس الـوطني بعيـدا عـن اتفاقـات الم
دور للسلطة في رام هللا في اعتقال قوات االحتالل للنائب عن "الشعبية" فـي المجلـس التشـريعي خالـدة 

 جرار.
تفن ِّــد فــي حــوار مــع صــحيفة "فلســطين"، حجــة يســوقها القــائمون علــى منظمــة التحريــر فــي النقاشــات، و 

تتمثــل فــي أنــه ال يوجــد بلــد عربــي يقبــل عقــد المجلــس لعقــد المجلــس الــوطني دون توافــق فــي رام هللا، 
 داخله.

ترد خالد، على هذه الحجة بقولها: "نحن أعضاء في جامعة الدول العربية كمنظمـة تحريـر، ونسـتطيع 
عقد المجلس في الجامعة أينما كان مقرها. اآلن مقرهـا فـي مصـر نـذهب إلـى مصـر، يعنـي ال حجـة  

 فض عضو فيها يريد عقد اجتماعا".ألن الجامعة العربية ال تستطيع ر 
وتتســاءل: "مــن يجــرؤ علــى الحــديث عــن المقاومــة المســلحة فــي رام هللاق نحــن نتحــدث عــن المقاومــة 
المســلحة )لــو تحــدثنا فــي رام هللا( ُيــدخلوننا )قــوات االحــتالل( إلــى الســجن. ال يجــوز برلمــان فلســطين 

 ذي يوجد فيه مكان بديل آخر أكثر أمنا".للداخل والخارج ينعقد تحت حراب االحتالل في الوقت ال
تصــف االنقســام الفلســطيني بأنــه "معضــلة كبيــرة"، محــذرة مــن أن عقــد المجلــس الــوطني "دون قــوتين و 

 موجودتين في الساحة هما حركة حماس، وحركة الجهاد يعني تكريس االنقسام".
فإنـه بـذلك يكـون "قـد شـرع  وتشدد خالد، على أنه فـي حـال عقـد المجلـس الـوطني قبـل إنهـاء االنقسـام،
 االنقسام، وهذا ليس في مصلحة قضيتنا وحقوقنا التي يتم العبث فيها اآلن".

 10/9/2017، فلسطين أون الين
 

 أبو مرزوق ينفي إجراء أي مقابلة مع دنيا الوطن .21
أكــد مكتـــب عضـــو المكتــب السياســـي لحركـــة "حمـــاس" الــدكتور موســـى أبـــو مـــرزوق أنــه لـــم يـــدلِّ بـــأي 

 اصة لموقع دنيا الوطن السبت الماضي.تصريحات خ
وبي ن المكتب فـي تصـريح صـحفي أن مـا نشـره الموقـع هـو اجتـزاء لحـوار خـاص أجـراه د. أبـو مـرزوق 

، وهـــو ســـلوك منـــاف للمصـــداقية 2017آب/أغســـطس  31مـــع وكالـــة فلســـطين اليـــوم اإلخباريـــة بتـــاريخ 
 والمهنية.

 10/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 ونروااأل تحاول استغالل الظروف الدولية إلنهاء عمل  "إسرائيلفي حماس: " الالجئينشؤون  .21
مخــــتص فــــي شــــؤون الالجئــــين الفلســــطينيين، أن االحــــتالل الأكــــد مســــؤوالن : أحمــــد المصــــري -غــــزة 

وقـال  اإلسرائيلي يحاول استغالل الظروف الدولية واإلقليمية إلنهاء عمل وكالة "أونروا" بشكل نهـائي.
جئين في حركة "حماس"، د. عصام عدوان، إن دولة االحتالل ترفض عمل "أونروا" مسؤول ملف الال

منذ نشأتها، وهي تعتبر أن وجود هذه الوكالة الدوليـة أمـر مـن شـأنه أن يحـافظ علـى قضـية الالجئـين 
 ويحفظها من "التذويب".

وجـــود وأشـــار عـــدوان فـــي حديثـــه لصـــحيفة "فلســـطين" إلـــى أن ســـلطات االحـــتالل تنظـــر إلـــى خطـــورة 
"أونـــروا" واســـتمرار عملهـــا فـــي منـــاطق العمليـــات الخمـــس التـــي تـــديرها، وذلـــك بصـــورة معاكســـة لنظـــرة 
الواليــات المتحــدة الســابقة التــي رأت فيهــا أن الوكالــة مــن شــأنها أن تســاهم جلًيــا فــي تــوطين الالجئــين، 

وكمـــا هـــو  ونبـــه إلــى أن االحـــتالل يحـــاول ودمجهــم فـــي المنطقـــة التـــي يعيشــون عـــن طريـــق التشـــغيل.
مشاهد استغالل الظروف الدولية واإلقليمية وتغير وجهات النظر تجاه القضايا المختلفـة، نحـو تحقيـق 

نهاء خدماتها، واستئناف جهودها السابقة في نفس المضمار.  أهدافها المتعلقة بوقف عمل أونروا وا 
 10/9/2017، فلسطين أون الين

 
 اتخلية خططت لهجم 70أحبطت  قواتنانتنياهو:  .22

ادعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو يوم األحد، بأن قوات الجيش والشاباك  :تل أبيب
 خلية خططت لهجمات خالل الشهرين الماضيين. 70أحبطت 

جاءت أقوال نتنياهو في مستهل الجلسة األسبوعية للحكومة اإلسرائيلية، حيث أعرب عن شكره 
 تلك المهام إلحباط الهجمات ضد اإلسرائيليين.لجهاز الشاباك ولكل من يشارك في 

وطلب نتنياهو من ممثل جهاز الشاباك أن يستعرض أهم االنجازات األمنية التي قاموا بها أمام 
  مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، تطرق نتنياهو إلى زيارته المرتقبة إلى أميركا الجنوبية والتي وصفها بالتاريخية 
الزيارة ستعمل على تعزيز العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية والهامة. مشيرا إلى أن 
 والتكنولوجيا مع تلك الدول.

 10/9/2017القدس، القدس، 
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 يدرس تخفيف عقوبة الجندي قاتل الشريف اإلسرائيليجيش ال أركانرئيس  .22
القادمة، طلب يبحث رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي غادي آيزنكوت، خالل األيام  :تل أبيب

تخفيف عقوبة السجن أو منح العفو عن الجندي القاتل إليئور أزاريا، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 
 شهرا بعد إدانته بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل. 18

وحسب القناة الثانية اإلسرائيلية، فإن آيزنكوت يبحث طلب العفو بعد أن تم تثبيت الحكم ضد أزاريا 
عد رد محكمة االستئناف العسكرية في مقر وزارة األمن في تل أبيب، على االستئناف الذي قدمه ب

وترجح القناة بأن رئيس األركان سيخفف عقوبة السجن عن أزاريا بعدة أشهر ولن  الجندي القاتل.
قم الدفاع يمنحه العفو التام، ولن يستبدل الحكم بالسجن الفعلي للعمل لصالح الجمهور مثلما أراد طا

 عن الجندي القاتل.
 10/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أيدينا ُملطخة بدماء عائلة الدوابشة في قرية دومايعلون:  .22

شن وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق موشيه بوغي يعلون، هجوما الذعا ضد وزراء في : عامر دكة
ر ُعقِّد أمس )السبت( في إحدى المدن المركزية في إسرائيل. الحكومة وأعضاء حزب الليكود في مؤتم

كشفت وسائل اإلعالم عن أقواله التي ادعى فيها أن حكومة إسرائيل مسؤولة عن قتل عائلة دوابشة 
وعن العملية التي أسفرت عن مقتل الزوجين هنكين، ومنذ ذلك الحين ثارت عاصفة وغضب كبيرا 

ن في العثور على طريقه السياسية، بعد أن أقاله نتنياهو من ضد يعلون، الذي ال ينجح حتى اآل
"أيدينا ُملطخة بدماء عائلة الدوابشة في قرية دوما، وبقتل الزوجين هنكين  منصب وزير الدفاع.

 اللذين ُقتِّال انتقاما على ما حدث في دوما"، قال يعلون.
ين المتطر ف في حكومة نتنياهو، التي وهاجم أيضا وزير التربية، نفتالي بينيت، مدعيا أنه يمثل اليم

، أفيغدور ليبرمان مكانه.  سعت إلى إقالته من منصبه دون إنذار مسبق وعينت وزير الدفاع الحالي 
نين في بيت إيل، شمال رام هللا، الذي جرى قبل نحو عامين  وتطرق يعلون إلى إخالء منازل المستوطِّ

هذه المنازل إلخالئها، ألقى شبان )يهود( عليهم  قائال: "عندما وصل الجنود وأفراد الشرطة إلى
الحجارة وأكياس مليئة بالبول، وقف وزير التربية، بينيت، على السطح وناشد بشن هجوم ضد 
المحكمة الُعليا، فال عجب أن تلي هذه األعمال حاالت تتضمن قطع أشجار الزيتون التابعة للعرب، 

وهاجم يعلون في أقواله الحقا أعضاء حزبه سابقا  وما".حرق المساجد أو الكنائس، وحرق عائلة في د
متطرقا إلى أقوال وزيرة التربية والثقافة ميري ريغيف، قائال: "أشعر بالغضب عندما أسمع وزيرة في 
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حكومة نتنياهو تقول علينا السيطرة على وسائل اإلعالم". وأضاف: "حتى أن أردوغان ال يجرؤ على 
 يريد ذكرها، ال يقولها، إلى أين وصلنا في هذه األيامق".ذكر أقوال كهذه، فرغم أنه 

 10/9/2017، المصدر، إسرائيل
 
 صفة الالجئ "توريث"تطلق حملة لمنع  "إسرائيلتقرير: " .22

بدأت إسرائيل حملة جديدة في أوساط أنصارها في البيت األبيض ومجلسي : أسعد تلحمي –الناصرة 
تغيير التفويض األممي الممنوح لمنظمة األونروا لالجئين الشيوخ والنواب األميركيين لحملهم على 

، بادعاء أن الالجئ هو من «الالجئين الفلسطينيين»الفلسطينيين، على نحو يعد ل تعريف مصطلح 
 ، وال يشمل ذلك أوالده أو أحفاده.1948رحل عام 

إلجراء التغيير،  المتاحة« نافذة الفرص»وذكرت تقارير صحافية عبرية أن إسرائيل تسعى الستغالل 
مستغلة الموقف المتشدد الذي تتخذه اإلدارة األميركية الحالية من هيئة األمم المتحدة ومؤسساتها 
المختلفة. وتذك ر هذه المحاولة بما قاله مؤسس الدولة العبرية، ديفيد بن غوريون، بأن الالجئين 

أن نائبة وزير الخارجية، « فمعاري»سيكبرون ويموتون والصغار سينسون النكبة. وأفادت صحيفة 
تسيبي حوتوبيللي، ستغادر نهاية األسبوع إلى واشنطن لتناقش الموضوع مع السيناتور تيد كروز 
المكلف هذا الملف، وذلك بعد زيارة موظف كبير في الخارجية اإلسرائيلية العاصمة األميركية قبل 

 بضعة أسابيع ناقش خاللها الموضوع ذاته.
حيال الكشف المتواصل عن أن موظفين في األونروا هم أعضاء في حركة »ه وتدعي إسرائيل أن

حماس، ومع الحاالت الكثيرة التي استخدمت فيها الحركة مقار  األونروا في قطاع غزة لتخزين وسائل 
، دعا رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو قبل شهرين إلى العمل على تفكيك «قتالية وأسلحة

التي تشهد تحريضًا كبيرًا »ظمة، مضيفًا أن للفلسطينيين مفوضية خاصة بهم هي األونروا هذه المن
ضد إسرائيل، وهي بذلك تديم مشكلة الالجئين الفلسطينيين وال تحلها، ما يستدعي التفكير في حلها 

لى وهي الرسالة ذاتها التي نقلها نتانياهو إ«. أو دمج فروعها في مفوضيات أخرى لألمم المتحدة
 السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة، نيكي هايلي خالل زيارتها تل أبيب قبل أسبوعين.

وشرعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بفحص الموضوع لكن تبين لها بعد الفحص أن أي تغيير في 
التفويض للمنظمة أو مكانة الالجئ يستوجب تصويتًا في الهيئة العامة لألمم المتحدة، وعليه 

تنتجت الوزارة أنه في وجود غالبية ضد إسرائيل في هذه الهيئة واستحالة تفكيك األونروا تقرر اس
 التوجه إلى مجلس النواب األميركي ليشر ع قانونًا في هذا الشأن.

 11/9/2017الحياة، لندن، 
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 ليفي للتحقيق معه بشبهة الفساد والرشوةرامي الشرطة اإلسرائيلية تعتقل رجل األعمال  .22
اعتقلت الشرطة االسرائيلية، صباح يوم األحد، رجل األعمال رامي ليفي، صاحب شبكة : وتد محمد

 التسوق "هشكما"، للتحقيق معه بشبهة الفساد والرشوة.
وأتت عملية اعتقال ليفي بعد أشهر من التحقيقات السرية، والتي أعلن عنها رسميا صباح يوم األحد، 

كاتب تجمع استيطاني واعتقال محاميا يعمل في هذا التجمع، باعتقال رجال أعمال ثان، ومداهمة م
كذلك جرى توقيف رئيس التجمع االستيطاني، واثنين من الصحفيين المعروفين للتحقيق معهم في 

وتتعلق التحقيقات التي تجريها الشرطة بقضايا فساد ورشوة وخيانة األمانة، خالل بناء  هذه القضية.
ي ليفي" بمستوطنة، حيث تشتبه الشرطة أن رئيس التجمع االستيطاني تجمع تجاري كبير لشركة "رام

لم يطالب رامي ليفي بدفع ضريبة التحسين عن مبنى المجمع التجاري، حيث تقدر قيمة الضريبة 
 مليون شيكل. 20التي من المفروض أن تدفع للجنة التنظيم حوالي 

 10/9/2017، 48عرب 
 

 ات فرضها االحتالل على األطفال المعتقلين في "عوفر"غرام دوالرألف  133"هيئة األسرى":  .27
أظهر تقرير لهيئة حقوقية تعنى بشؤون األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل، أن : رام هللا

على األطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجن  اإلسرائيليمجموع الغرامات التي فرضها االحتالل 
 منذ مطلع العام الجاري.ألف دوالر، وذلك  133"عوفر" فاقت 

وجاء في التقرير الذي نشرته هيئة "شؤون األسرى والمحررين" وتلقته "قدس برس"، يوم األحد، أن 
جميع األحكام الصادرة بحق المعتقلين الفلسطينيين من فئة األطفال عامة، وأطفال القدس خاصة، 

د أسير فلسطيني من غرامة تكون مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة حيث ال يكاد يخلو حكم ض
 مالية.

ال تحولت إلى مدة إضافية  وبي ن أن الغرامات تكون مرتفعة، كما أنها واجبة الدفع خالل فترة معينة، وا 
من السجن الفعلي، مشيرا إلى أن "مقدار الغرامة يتفاوت من طفل آلخر، مما يثقل كاهل األسرة، 

 وفق التقرير.ويدر على سلطات االحتالل ماليين الدوالرات"، 
 10/9/2017، قدس برس

 
 االحتالل يواصل حمالت التهجير القسري في األغوار الشمالية .28

استولت قوات االحتالل، على ثالث مركبات تعود لمواطنين من خربة الرأس األحمر،  محمد بالص:
 مة.وفقا لما أكده الخبير في شؤون االستيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية باألغوار، عارف دراغ
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وذكر دراغمة، أن ملكية تلك المركبات تعود للمواطنين برهان دراغمة، وجازي دراغمة، ونديم 
 صوافطة، وتوجهت قوات االحتالل بالمركبات إلى حاجز "الحمرا" العسكري في األغوار.
عائلة تقطن  22من جهته، أكد القائم بأعمال محافظ طوباس واألغوار الشمالية، أحمد األسعد، أن 

تلك الخربة في مساكن بدائية مصنوعة من الصفيح والخيش، ويستخدم األهالي أجزاء منها في 
ألغراض تربية المواشي، ويتعرضون للكثير من المضايقات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهجيرهم من تلك 

 المنطقة التي يدعي جيش االحتالل أنها مغلقة ألغراض التدريب العسكري.
 11/9/2017األيام، رام هللا، 

 
 : البناء االستيطاني المعلن أقل بكثير مما على األرضواالستيطانهيئة مقاومة الجدار  .29

أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف، أن : يحيى اليعقوبي -رام هللا / غزة  
ع، في النشاط االستيطاني المعلن في الضفة الغربية المحتلة أقل بكثير مما يجري على أرض الواق

 ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة.
ونبه عساف إلى أن البناء االستيطاني يسير بشكل خطير جدا في كل الضفة الغربية، إذ ال يوجد 

 مناطق بها مستوطنات تخلو من أعمال توسعة.
مستوطنة  122وبين عساف في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن سلطات االحتالل أقرت توسعة 

 ول من العام الجاري، والقدس المحتلة المستهدف األول لتهويدها.خالل النصف األ
وتابع: "إن االحتالل اإلسرائيلي يركز في بناء مستوطناته على مدينة القدس، بالتزامن مع تكثيف 

 بناء المستوطنات بالمناطق الفلسطينية األخرى بوتيرة مغايرة".
االحتالل االستيطاني بالضفة، أهمها  وأوضح أن هناك مجموعة من الركائز األساسية لمشروع

استكمال بناء الكتل االستيطانية الكبرى التي تقسم الضفة لكانتونات مغلقة، مع استكمال توسيع 
(، الذي يبتلع أكثر من ثلث 2050( وصوال إلى )2040( )2030المخطط اإلقليمي للقدس المحتلة )

لضفة، مع تقسيم الجنوب لقسمين، والشمال الضفة ويعزل بيت لحم والخليل عزال كامال عن شمال ا
لمجموعة "كنتونات"، وعزل أريحا، واألغوار، وتهويد القدس بشكل كامل، وعزل غزة، وصواًل للمخط 

 النهائي.
وبين عساف أن االحتالل يسعى للسيطرة على أراضي "ج"، وحل السلطة وسحب الهوية من 

رة منهم بالتواطؤ مع دول خارجية، ومنح صفة مقيم الفلسطينيين، ومنح كفاءات ومزايا لمن أراد الهج
 بدون حقوق لمن يريد البقاء.

 11/9/2017الين،  أون فلسطين
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 يهاجمون طفلين فلسطينيين في الخليل اإلسرائيليالجيش  بحمايةمستوطنون  .31
إقدام نشرت منظمة "بتسليم" الحقوقية اإلسرائيلية، الليلة الماضية، عبر يوتيوب فيديو يظهر : تل أبيب

 المسجدمجموعة من المستوطنين بحماية الجيش يهاجمون طفلين فلسطينيين يقطنون بالقرب من 
 اإلبراهيمي في الخليل.

وقالت المنظمة أن مثل هذه األحداث في الخليل باتت شائعة جدا خالل السنوات الماضية، وأن 
، بينما المستوطنون يعتدون العديد من االعتداءات وقعت على مرأى من الجنود الذين يقفون جانبا

 على الفلسطينيين.
 11/9/2017القدس، القدس، 

 
 اعتقال فلسطيني في الخليل استقبل الحاخام غليك .31

في الخليل اعتقل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية محمد صابر جابر «: القدس العربي» –رام هللا 
منزله خالل عيد األضحى، أوائل شهر بسبب استضافته الحاخام اليهودي المتطرف يهودا غليك في 

أيلول /سبتمبر الحالي. وقام وقتها الحاخام غليك بنشر مجموعة من الصور على صفحة له في أحد 
مواقع التواصل االجتماعي، تظهر وجوده في منزل محمد جابر وبرفقة عائلته في مدينة الخليل 

 احتفااًل بالعيد.
 11/9/2017لندن،  العربي، القدس

 
 ضد إخالء عائلة شماسنةفي القدس الشيخ جراح بحي ة تظاهر  .32

: شهد حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، مساء أول أمس السبت، ىسعد فادي أبو - رام هللا 
تظاهرة شارك فيها المئات احتجاجا على إخالء عائلة شماسنة من منزلها واستيالء المستوطنين 

بجراح طفيفة، واعتقلت قوات األمن  إسرائيلية ومتظاهر امرأة فلسطيني أصيبتعليه. وخالل التظاهرة 
عاما( الذي تم إطالق سراحه بشروط متشددة بعد خمس 13ثالثة متظاهرين، بينهم طفل فلسطيني )
من على سطح  اإلسرائيليبسبب قيامها بإنزال العلم  إسرائيليةساعات. كما اعتقلت الشرطة متظاهرة 

 المنزل. 
ستوطنون برش غاز الفلفل والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وكان من وخالل المواجهة قام الم

لن نسمح للحكومة بمواصلة »بين المشاركين رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، الذي قال 
اإلخالء في الشيخ جراح هو ملخص األبرتهايد » أن وأضاف». عملية تهويد القدس الشرقية 

 «.اإلسرائيلي
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السيطرة على البيت هي تطبيق »ك النائب يوسف جبارين عن القائمة المشتركة الذي قال إن كما شار 
 «. للقانون العنصري ضد الفلسطينيين، وان المستوطنين المتطرفين يتلقون الدعم الكامل من الحكومة

 11/9/2017لندن،  العربي، القدس
 

 للغاية حرج قطاع غزة في الدوائي الوضع: وزارة الصحة .33
 الوضع أن األحد، أمس القدرة، أشرف الطبيب غزة قطاع في الصحة وزارة باسم الناطق أكد: غزة

 األدوية من المئة في 40 نفاد بسبب للغاية، حرجة مرحلة إلى وصل القطاع مستشفيات في الدوائي
 .المرضى حاجة تمس التي األساسية الطبية والمستهلكات

 للمرضى الطبية التحويالت إهمال سياسة إن ،«فيسبوكال» على الرسمية صفحته على القدرة وقال
 التي هللا، رام في السلطة إجراءات بسبب مريضاً  30 وفاة إلى أدت الخارج في للعالج سفرهم وتقييد
 .االحتالل سياسات مع بالتماهي اتهمها

 11/9/2017الخليج، الشارقة، 
 

 لشهداء المحتجزة لدى االحتالل لجنة قانونية: السلطة الفلسطينية غائبة عن ملف جثامين ا .34
أكدت اللجنة القانونية السترداد جثامين الشهداء المحتجزة : أحمد المصري -القدس المحتلة/ غزة  

لدى االحتالل، أن جهود السلطة الفلسطينية ما تزال غائبة بصورها المختلفة السترداد الجثامين، 
نذ بداية انتفاضة القدس "قانونية" وتقتصر على مشيرًة إلى أن كل الجهود المبذولة في هذا الملف م

 جهود ذوي الشهداء، ودعم مؤسسات وطنية.
وقال عضو اللجنة القانوني محمد عليان في تصريحات لـ"فلسطين": "بصفتي أيًضا ممثاًل عن ذوي 

ات الشهداء، لم أجد جهًدا رسمًيا يمكن اإلشارة إليه طوال الوقت الستعادة جثامين الشهداء من ثالج
 االحتالل واحتجازه لهم فترات طويلة".

ولفت إلى أن عدم االهتمام بملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل ال يقتصر على السلطة 
فقط، إذ إن هناك تدنًيا في حجم هذا االهتمام على المستوى الشعبي واإلعالمي المحلي منذ عدة 

 أشهر، وبروز أولويات عدة أمام الجهتين.
 10/9/2017الين،  أون نفلسطي
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 غزة تراوح مكانها قطاع لجنة األسرى المحررين المقطوعة: أزمة قطع رواتب محرري  .35
أكد عضو لجنة األسرى المحررين المقطوعة رواتبهم حمادة الديراوي : عبد الرحمن الطهراوي -غزة 

راوح مكانها، بالوقت أن أزمة قطع رواتب األسرى المحررين في قطاع غزة والمبعدين إلى الخارج ت
الذي أعادت فيه السلطة في رام هللا صرف رواتب أسرى ومحرري الضفة الغربية منذ الشهر 

 الماضي.
وقال الديراوي في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن "رئيس السلطة محمود عباس ما زال يصر على 

ي منذ قرابة األربعة أسيرا، بشكل تعسف 128قطع رواتب المحررين والمبعدين البالغ عددهم نحو 
سرائيلية فرضت عليه".  أشهر، وذلك استجابة إلمالءات أمريكية وا 

وأضاف: "سيعقد األسرى المحررون خالل الفترة المقبلة اجتماعا لمناقشة طبيعة الخطوات القادمة 
التي ربما تأخذ منحى تصاعديا ضد سياسات السلطة بحقنا، والتي تخالف كل المعايير القانونية 

 وطنية واألخالقية كذلك".وال
 11/9/2017الين،  أون فلسطين

 
 الفلسطيني كمال الباشا أفضل ممثل في مهرجان البندقية .36

)أ ف ب(: فاز الفلسطيني كمال الباشا بجائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي  –البندقية 
 ري.للبناني زياد الدوي "23القضية رقم "مساء السبت عن دوره في فيلم 

ممثل في الدورة الرابعة والسبعين  ألفضلكأس فولبي  األساسونال الباشا وهو ممثل مسرحي في 
 للمهرجان التي اختتمت مساء السبت.

أنا سعيد ومتأثر جدا بفوزي، ال على المستوى الشخصي فحسب، بل هي "وقال بعد تسلمه الجائزة 
 ."هدية لفلسطين كلها، وللشعب الفلسطيني أجمع

 10/9/2017لندن،  يوم،ال رأي

 
 بالعبور لغزة تنتظر وعدا   يوما   24قافلة مساعدات جزائرية محتجزة بمصر منذ  .37

أعلنت "جمعية العلماء المسلمين في الجزائر"، األحد، أنها تنتظر : هللا عبد الرزاق بن عبد - الجزائر
 24ة بالقاهرة، منذ وعدا من السلطات المصرية للسماح بدخول قافلة مساعدات لقطاع غزة، محتجز 

 يوما، معربة عن تخوفها من تعرض محتويات القافلة من األدوية واألجهزة الطبية للتلف.
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جاء ذلك على لسان عمار طالبي نائب رئيس الجمعية )أكبر تجمع لعلماء الجزائر( خالل مؤتمر 
 صحفي بمقر المنظمة في العاصمة الجزائر.

ت المصرية قافلة مساعدات جزائرية من المرور عبر أغسطس/آب الماضي، منعت السلطا 18وفي 
وعادت القافلة التي كانت  معبر رفح باتجاه قطاع غزة بدعوى احتوائها على حمولة غير متفق عليها.

  شاحنة محملة باألدوية واألجهزة الطبية إلى ميناء بور سعيد )شمال شرق(. 14تضم 
وأوضح  عية هذه القضية بصيغة قانونية واضحة".وحسب طالبي، "أدارت هيئة اإلغاثة التابعة للجم

أنها )هيئة اإلغاثة( " قدمت تفصياًل لمحتوى القافلة للسلطات المصرية بدءًا من السفارة في الجزائر، 
 وانتهاء بالخارجية المصرية"، مؤكدا أن القافلة لم تنطلق إال بعد تسلمها جميع التراخيص الالزمة.

 رية أوقفت القافلة ألسباب ال نعلمها".واستدرك: "لكن السلطات المص
ووفق المسؤول في الجمعية "ما تزال القافلة في ميناء بور سعيد ال نعرف إن كان ما فيها لم يتعرض 

الخارجية الجزائرية من أجل التدخل لكنها لم تتلق أي رد ٍّ على هذه  وراسلنا وزارةإلى اإلتالف 
 الرسالة".

 10/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 سفير تل أبيب األسبق بالقاهرة: السالم مع مصر في خطر .38
، قال يتسحاق ليفانون،  ”السالم مع مصر في خطر“في مقالٍّ تحت عنوان  زهير أندراوس: -الناصرة

السفير اإلسرائيلي  األسبق إلسرائيل في مصر إن ه في النقاش الذي جرى مؤخًرا في اللجنة الفرعية 
، قيل إن ه من المهم لرئيس الحكومة استمرار عالقات جيدة مع للشؤون الخارجي ة بالك نيست اإلسرائيلي 

 مصر أكثر مما يهمه تعيين موظفين في السفارة اإلسرائيلية هناك من جديد.
ه ليس هناك خطأ أكبر من ذلك، فعالقات تقوم بين دولتين على أساس ورأى السفير األسبق أن  

استخباراتي فقط تكون محدودة زمنًيا، وتظل موجودة ما دامت هناك مشكلة مشتركة، وتختفي  -أمني
 مع اختفاء المشكلة، الفًتا في الوقت عينه إلى أن  هذا هو الوضع اليوم بيننا وبين مصر.

ع ليفانون، في مقالٍّ نشره في صحيفة )هآرتس( العبري ة، فإن  العالقات التي في مقابل هذا الواقع، تاب
تستند إلى مجموعة واسعة من المصالح االقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية، هي الضمانة 
لعالقات مستقرة ومستمرة، وأك د على أن ه في مثل هذا الوضع كل دولة ستدرس جيًدا ما ستخسره قبل 

خطوة حادة في العالقات الثنائية، وهذا ما فعلته مصر قبل مواجهتها مع قطر، شد د   أْن تتخذ
 ليفنانون.

 10/9/2017، رأي اليوم، لندن
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 أردنيون"العمل اإلسالمي" يحذر من مؤتمر إسرائيلي في القدس يشارك به  .39
ر طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي الحكومة بموقف "رسمي وصريح" لمنع عقد مؤتم: عمان

المؤتمر المذكور  أن إلى"، لبحث القضية الفلسطينية، الفتا أردنيونفي القدس، "يشارك به  إسرائيلي
 األطرافوان هذا الحل يجعل من جميع  باألردنيدعو "لتبني حل نهائي يتمثل بقيام دولة فلسطينية 

 رابحين".
"المركز الدولي  إن سأموقال مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب نعيم الخصاونة بتصريح صحفي 

للحوار وبمشاركة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك قام بالدعوة لعقد هذا  اإلسالمياليهودي 
 المؤتمر"، وأكد أن "األردن لن يكون دولة بديلة ألحد وأن فلسطين التاريخية حق للعرب والمسلمين".

ر ومحاوره التي تمس السيادة وقال الخصاونة إن الحزب "يستهجن الصمت الرسمي إزاء هذا المؤتم
"تدخاًل سافًرا في الشأن الداخلي وعبثًا  الوطنية وتستهدف الكينونة السياسية للدولة"، معتبًرا المؤتمر

 بأمن األردن واستقراره".
 11/9/2017، الغد، عّمان

 
 إلى مجلس األمن "إسرائيل"لبنان سيقّدم شكوى ضد  .41

اء سعد الحريري أن  األخير أجرى، صباح اليوم، من مقر أعلن المكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزر 
في موسكو اتصااًل هاتفيًا بوزير الخارجية جبران باسيل، وطلب منه تقديم شكوى إلى مجلس  إقامته
اللبنانية وخرق الطيران الحربي  األراضيللتجسس في  أجهزةلقيامها بزرع  إسرائيلالدولي ضد  األمن

بخرق جدار الصوت يوم  اإلسرائيليةاللبنانية وخصوصا قيام الطائرات  اءلألجو المتواصل  اإلسرائيلي
 فوق مدينة صيدا. أمس

بسبب  إسرائيلمجلس األمن ضد  إلىلتقديم شكوى  اإلعدادعبر "تويتر": "بدأنا  لوالحقًا، كتب باسي
 تحليق طيرانها المنخفض فوق صيدا وتسب به بأضرار مادي ة ومعنوي ة وسيادي ة

 11/9/2017، يروتالنهار، ب
 

 "إسرائيل"إحالة المخرج اللبناني زياد دويري على القضاء العسكري بتهمة التعامل مع  .41
الفرنسي -المخرج اللبناني األحدبيروت ـ أ ف ب: أوقفت السلطات في مطار بيروت الدولي مساء 

 المخرج. أعلنزياد دويري وأحالته على القضاء العسكري، كما 
لقد تم توقيفي في مطار بيروت حوالي “هاتفي مع وكالة فرانس برس  وقال دويري في اتصال
 “.سراحي بعدما حجزوا لي جوازي سفري الفرنسي واللبناني وأطلقواساعتين ونصف الساعة 
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المحكمة العسكرية وسيتم  أمامسأمثل عند التاسعة صباحا )الساعة السادسة ت غ( “ وأضاف
، لكن مصادر إعالمية قالت إن التهمة الموجهة ”ف من وراءهاعر أ عرفها، وال أ  التحقيق معي بتهمة ال

 ”.إلى دويري هي التعامل مع إسرائيل
 العام اللبناني على معلومات دقيقة حول هذه المسألة. األمنوتعذ ر الحصول من 
قضية “مطار بيروت آتيا من باريس لحضور العرض األول لفيلمه الجديد  إلىوكان دويري وصل 

 الثالثاء في العاصمة اللبنانية. مساء "23رقم 
جزءا من  إسرائيلعن تصويره في ” االعتذار”وكان ناشطون وصحافيون طالبوا دويري قبل أيام بـ

مع  "التطبيع“الذي منع عرضه في لبنان، معتبرين أن ذلك يصب في خانة ” الصدمة“فيلمه السابق 
 الدولة العبرية.

 11/9/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 في مجلس األمن "إسرائيل"لجنة خماسية لعرقلة عضوية : الدول العربيةجامعة  .42
ُعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس اجتماع المندوبين : محمد الشاذلي -القاهرة 

الدائمين التحضيري الجتماع وزراء الخارجية العرب في دورتهم نصف السنوية العادية المقرر غدًا. 
الجامعة على مقترح فلسطيني بتشكيل لجنة خماسية تضم رئاسة القمة )األردن( ووافق مجلس 

ورئاسة المجلس الوزاري )جيبوتي( ودولة فلسطين واألمين العام للجامعة والدولة العربية العضو في 
مجلس األمن )مصر( وذلك للتصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية غير دائمة في مجلس األمن 

 .2020 -2019للعامين 
وصرح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة، جمال الشوبكي، أن هذه اللجنة 
ستعمل على دعم القضية الفلسطينية وتتابع تنفيذ قرارات قمة عمان األخيرة وقرارات مجلس الجامعة 

بعد غد  على مستوى وزراء الخارجية. وكشف الشوبكي عن بند خاص على جدول أعمال الوزراء
مقدم من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية يتعلق بالتصدي لعقد القمة اإلفريقية اإلسرائيلية في 

 توجو الشهر المقبل، وذلك بالتشاور مع الدول العربية.
 11/9/2017، ، لندنالحياة

 
 وفتح لتحريك المصالحة حماسالفروف: نتواصل مع  .43

سيرغي الفروف، يوم األحد إن قطاع غزة يشهد أوضاع قال وزير الخارجية الروسي  :موسكو
 المفروض عليه. اإلسرائيليمأساوية نتيجة استمرار الحصار 
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وأضاف الفروف خالل مؤتمر صحفي خالل زيارة السعودية، أن القطاع يحرم من وصول المواد 
لف ، موضحًا أن موسكو نحاول التوسط بين حركة حماس وفتح لتحريك ماألساسيةالمعيشية 

 المصالحة الفلسطينية وتطبيق اتفاقياتها.
وبين أن االنقسام هو أحد األسباب األساسية التي تحول دون استعادة المفاوضات بين السلطة 

 .اإلسرائيليواالحتالل 

 10/9/2017، الين أونفلسطين 
 

 تقدم مساعدات غذائية لمليون الجئ في قطاع غزة األونرواأبو حسنة:  .44
اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى األونروا  قال المستشار: غزة

عدنان أبو حسنة، يوم األحد: إن األونروا، تقدم مساعدات غذائية لمليون الجئ فلسطيني في قطاع 
 غزة.

وأضاف في تصريح لـ "وفا"، أن األونروا تقوم بعملية تقييم لوضع األسر المحتاجة كل عامين 
ف على وضعها من حيث تحسنه أو ازدياد فقرها أو انضمام أسر جديدة لقائمة المستحقين، للوقو 

وقال، "نقدم اآلن مساعدات غذائية لما يقرب من مليون الجئ فلسطيني وهو رقم قياسي غير مسبوق 
 منذ عشرات السنين".

ألف واليوم  80كان  2000وبين أن عدد الذين كانوا يستلمون مساعدات غذائية من األونروا في عام 
ضعفا تقريبا، وأنه رغم العجز في ميزانية "األونروا" العامة  12نقدم مساعدات لمليون الجئ أي 

مليون دوالر، إال أنها تواصل بفاعلية تقديم خدماتها من صحة وتعليم وا غاثة  125والذي يبلغ 
 وقروض وبرامج دعم نفسي يستفيد منها كافة الالجئين في القطاع.

 10/9/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 قطر بإظهار الجدية والتخلي عن دعم اإلرهاب كشرط للتسوية السعودية تطالب .45
اشترط وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتسوية األزمة الخليجية أن : منى المنجومي -جدة 

ت دعم وتمويل اإلرهاب والتطرف سياسا»تظهر الدوحة رغبة جدية في تحقيق ذلك، وتتخلى عن 
، فيما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف «والتحريض والتدخل في شؤون الدول األخرى

تأييد موسكو الجهود التي تبذلها الكويت لحل األزمة الخليجية، مؤكدًا أن بالده تأمل بأن يستعيد 
 الخليج وحدته، ما يسهم في حل المشكالت اإلقليمية.
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الجبير، في مؤتمر صحافي عقده أمس في جدة مع نظيره الروسي، أن جذور األزمة الحالية  وأكد
يجب »، قائاًل: 2014و 2013عامًا، واتهم دولة قطر بمخالفة اتفاق الرياض عامي  20تعود إلى نحو 

 «.أن تدرك الدوحة أن هذه السياسات مرفوضة
ريد وضوحًا في المواقف القطرية، كما نريد نحن ن»وأكد الجبير أن قطر تعلم ما هو مطلوب منها 

إيجاد حلول لهذه األزمة، بحيث يتم تطبيق جميع المبادئ التي تتفق عليها جميع دول العالم، والتي 
تتلخص في عدم دعم اإلرهاب، وعدم استضافة أشخاص مطلوبين، وعدم نشر الكراهية والتطرف، 

التي طالبنا بها منذ بدء  13هي ذاتها مطالبنا الـو »وأضاف: «. وعدم التدخل في شؤون الدول األخرى
 «.األزمة القطرية، وأرسلت إلى الدوحة عبر دولة الكويت

وأوضح الجبير أن السعودية ستستمر في الموقف ذاته إلى حين استجابة قطر إلرادة المجتمع الدولي 
رية على مدى حتى تكف يدها عن دعم اإلرهاب والتطرف وبث الكراهية. ووصف السياسات القط

عملت قطر على التدخل في سياسات الدول الداخلية، »، قائاًل: «العدائية»الماضية بـ  20األعوام الـ
 2014و 2013تم اتخاذ إجراءات ضد قطر، وتمت محادثات نتج منها اتفاق الرياض  2013وفي عام 

لمتدخلة في شؤون الذي التزمت قطر بموجبه بالكف عن السياسات الداعمة لإلرهاب والمحرضة وا
 «.الدول

وأبان الوزير السعودي أن قطر لم تلتزم اتفاق الرياض، لذلك اضطرت السعودية مع شقيقاتها البحرين 
واإلمارات العربية المتحدة ومصر أن تتخذ إجراءات ضدها لتجعلها تتخلى عن سياستها في دعم 

لتحريض والتدخل في شؤون دول اإلرهاب والتطرف واستضافة المطلوبين، ونشر خطاب الكراهية وا
 المنطقة.
إذا كانت هناك رغبة جادة لدى قطر فعليها أن تستجيب لهذه المطالب كي نفتح صفحة »وقال: 

جديدة معها. وفي ما يتعلق بآليات التطبيق والمتابعة، يجب على قطر أن تدرك أن هذه السياسات 
نما من العالم أج مع، نحن اآلن نأمل بأن تسود الحكمة مرفوضة، ليس من دول المنطقة فحسب، وا 

 «.دولة قطر، وأن تستجيب لمطالب الدول األربع
 11/9/2017، ، لندنالحياة

 
 َمن الذي ُهزم في الحرب السورية؟ .46

 وائل السواح

قال مبعوث األمم المتحدة لمحادثات السالم السورية ستيفان دي ميستورا قبل أيام إن على المعارضة 
 ا لم تنتصر في الحرب على بشار األسد، ولكنه نسي أن يفصل األسباب.السورية أن تقبل أنه



 
 
 
 

 

 29 ص             4399 العدد:             9/11/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

، وصل بشار األسد إلى حد  من الضعف واالنهيار دفعه إلى استخدام غاز السارين على 2013في 
نحو واسع في غوطة دمشق، وقتها تأهب العالم بقيادة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما ليتدخل 

اعش وقتها شيئًا يذكر، ولم تكن النصرة قد وصلت إلى ما وصلت إليه بعد أقل في سورية. لم تكن د
من سنة. هرع الروس إلنقاذ بشار ورشوة األميركان واإلسرائيليين بنزع سالحه الكيماوي وتوقيعه على 
اتفاقية حظر انتشار األسلحة الكيماوية. النتيجة كانت بعد أشهر تشتت الجيش السوري الحر، وتقاسم 

ناطق المحررة ما بين داعش )الرقة ودير الزور وبعض مناطق الجنوب والقلمون( والنصرة )إدلب الم
 باآلخر. وأحدهماومناطق أخرى من ريف حلب وحماة(. أما جيش اإلسالم وفيلق الرحمن فتكف ل 

على أن ذلك لم يمنع االنحدار الشاقولي لألسد، ما دفع الروس إلى التدخل مباشرة في الحرب ضد  
ألف غارة على  90ألف تحليق قتالي و 28السوريين لدعمه. وقام سالح الجو الروسي بتنفيذ نحو 

مواقع المعارضة السورية )معظمها مواقع مدنية(، وفق تصريحات رئيس غرفة العمليات في هيئة 
 األركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي، مؤخرًا.

قف تصريحاته الكالمية، فإنه توقف عند حدود الكلمات الشكسبيرية، من وبينما رفع الرئيس أوباما س
دون أن ينتقل إلى الفعل، وانسحب وسحب معه الدور األميركي المؤثر من محادثات جنيف والمسار 
السياسي، تاركًا الملعب للرئيس بوتين والمرشد اإليراني علي خامنئي ليجوال فيه كما يشاءان ويشاء 

ابل، تقاسمت القوى اإلقليمية الفصائل المسلحة السورية وتنظيمات المعارضة وفق الهوى. في المق
مبدأ المحاصصة، فانهارت مؤسسات المعارضة )االئتالف الوطني والحكومة الموقتة(، وقتلت 
الفصائل المسلحة من عناصر بعضها بعضًا أضعاف ما قتلت من عناصر النــظام وشبــيحة األسد 

 فية الغريبة.والميليشيات الطائ
وحين جاء الرئيس ترامب، ألغى كل إجراء كان أوباما قد اتخذه في السياسة الداخلية والخارجية، ما 
خال موقفه من سورية. لطالما اتهم ترامب أوباما بأنه سبب الكارثة في سورية، ولكنه ينسى أنه هو 

دوره كرئيس للواليات المتحدة اآلن الرئيس اآلن وليس أوباما وأن من واجبه بصفته كذلك أن يمارس 
ه ضربته إلى مطار الشعيرات بعد مجزرة األسد الكيماوية في خان شيخون، كان  والعالم. وحين وج 

يعرف أن ذلك حدث عابر وانفعالي يتسق مع سياسة ترامب  –بمن فيهم الروس واألسد  –الجميع 
 اللحظية المنفصلة عن إستراتيجية واضحة ومترابطة.

س الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب مرات ال حصر لها للمسؤولين لقد ذكر رئي
األميركيين )تحت الرئيسين أوباما وترامب( ولمختلف وسائل اإلعالم أن المعارضة السورية مستعدة 
للمشاركة في الحرب ضد  اإلرهاب، وهي مستعدة وجاهزة إلدارة المناطق اآلمنة )أو المنخفضة 

حلة موقتة بانتظار حل سياسي يضمن تحقيق انتقال سياسي ينقل سورية من نظاَمي التصعيد(، كمر 
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االستبداد واإلرهاب إلى نظام ديموقراطي تعددي يقوم على حقوق اإلنسان والمواطنة المتساوية 
وسيادة القانون والالمركزية، ولكن محاوريه نادرًا ما كانوا يصغون إليه، ورفضوا السماح للسوريين من 

اء منطقة الرقة ودير الزور أن يقاتلوا داعش، وسمحوا للورس واإليرانيين وبقايا جيش األسد أبن
بالوصول إلى مدينة دير الزور واحتالل الضفة الغربية لحوض الفرات، بينما ال يزالون يفكرون في 

 من سيقوم بالتدخل شرق الحوض.
ـفاة من مسؤولية تطور األحداث بهذا ال يعني هذا بأي حال من األحول أن المعارضة السورية معــ

الشكل المخزي. فـــهي رهـــنت قراراتها بالخارج السوري )مهما كان ذلك الخارج(. وهـــي ثانيًا عجزت 
عن امتالك خطاب سياسي متماسك حــول القضايا الراهنة للسوريين. وهي ثالثًا فشلت في وضع 

عش. وأخيرًا تشرذمت وتفرقت أيدي سبأ وخونت تصور عن اليوم التالي لسقوط األسد أو لجالء دا 
 بعضها بعضًا أو كف رته أو أنهته جسديًا ومعنويًا.

واليوم، نحن أمام سؤال مهم: من الذي انتصر ومن الذي هزم في الحرب السوريةق حين ُسئِّل السيد 
لست أنا »دي ميستورا عما إذا كان يقول ضمًنا أن بشار األسد انتصر في الحرب قال دي ميستورا 

لكن في اللحظة الحالية ال أعتقد أن أي طرف بإمكانه حقيقة إعالن  …من يكتب تاريخ هذا الصراع
ولكن رئيس النظام السوري أعلن قبل أسابيع انتصاره على شعبه بلغة فاشية، «. االنتصار في الحرب

ذي هزم ومن الذي نتيجة حربه المدمرة. فمن ال« كسبت مجتمعًا صحيًا متجانساً »قائاًل إن سورية 
 انتصر في المأساة السوريةق

نعرف جميعًا أن خطاب الرئيس مزحة سمجة. فمن المؤكد أن كال النظام والمعارضة ُهزِّما، ليس 
نما ألن مشروعيهما  فقط بسبب تحول سورية إلى مساحة من الخراب والخوف والقتل والتهجير، وا 

دية على السوريين وعلى الدجاجة الذهبية، وال فشال معًا. فال األسد استطاع إبقاء قبضته الحدي
 المعارضة استطاعت إسقاط األسد وتحويل سورية إلى ما تطمح إليه.

كما يقول كثر من القادة والمحللين بأن ما يجري في سورية كانت حربًا  –والحال أنه إذا اعترفنا 
كبر الخاسرين هم اإلدارة بالوكالة، فإن أكبر المنتصرين حتى اليوم هم الروس واإليرانيون. وأ

األميركية وهيبتها ومكانتها في العالم، وحلفاؤها أيضًا. ولكنَّ بين الخاسرين أيضًا الحالمين بنشوء 
 ديموقراطية جديدة في هذه البقعة من العالم.

في مطلع الثورة السورية، كانت ثمة فرصة ذهبية إلزالة سوء التفاهم التاريخي بين السوريين واإلدارة 
ألميركية وتحقيق مصالحة تاريخية بين الطرفين. بل كان يمكن أن ينعكس ذلك في سالم دائم ا

سرائيل. ولكن هذه الفرصة ضاعت بسبب تردد إدارة الرئيس أوباما، كما  وحقيقي بين سورية وا 
ضاعت بعد ذلك بعد فشل الرئيس ترامب في تغيير السياسة األميركية حيال سورية. واليوم، باتت 
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في قلب دمشق، وعلى أبواب إسرائيل، وها هي ذي تهيئ الستدامة حكم آل األسد وهي تمد   إيران
 لسانها لألميركيين والسوريين والعالم بأسره.

 11/9/2017الحياة، لندن، 
 

 .. تيه ال بد من تجاوزهالجديدةحماس وتحالفاتها  .47
 ياسر الزعاترة

الذي تم بين قادة حماس في قطاع غزة ومحمد ذلك اللقاء  -وال يزال يثيرها-أسئلة كثيرة أثارها 
دحالن في القاهرة، والذي تاله حديثه إلى جلسة للمجلس التشريعي في غزة )عبر الفيديو كونفرنس(، 
وتصاعدت األسئلة أكثر فأكثر بعد تصريحات قائد الحركة في غزة يحيى السنوار عن العالقة مع 

 / أغسطس/آب(.28نظام بشار األسد ) إيران وتركيا وقطر ومصر واآلخرين، بمن فيهم
من الواضح أن اللقاء مع دحالن ثم تصريحات السنوار إنما هي تعبير عن هواجس الحركة في 
القطاع، من دون أخذ مصالح عموم الحركة في االعتبار، وخاصة في الضفة الغربية )دعك من 

 الشتات(  فضال عن مصالح القضية بشكل عام.
عاني من تيه سياسي رغم كل البطوالت والجهود العظيمة التي بذلتها، ، وحماس ت2006منذ عام 

، وهي 2006والسبب بالطبع هو مشاركتها في انتخابات سلطة أوسلو )السلطة الفلسطينية( عام 
سلطة ُصممت لخدمة االحتالل، ثم تصاعد الموقف حين تم استدراجها لحسم عسكري أفضى إلى 

لها عمليا إلى حركة إلدارته وتأمين متطلباته والدفاع عنه، سيطرة كاملة على قطاع غزة، مما  حو 
 أكثر من مبرر وجودها المتعلق بالقضية برمتها.

الجمع بين السلطة والمقاومة وهٌم كبير غرق فيه البعض، وجاءت جوالت المواجهة مع العدو منذ 
اجم وأن ما يفعله القطاع لتعزز هذا الوهم، في تجاهل لحقيقة أن العدو هو الذي كان يه 2008نهاية 

هو الدفاع ال أكثر، مع فارق هائل في الخسائر، وبالطبع ألن الحرب هنا تتم بين جيشين وليست 
 حرب عصابات كما في حاالت المقاومة، والتي ال تزال متاحة في الضفة وما تبقى من فلسطين.

شكل تهديدا وجوديا لن ي -بوضعه المحاصر-والخالصة أنه مهما راكم القطاع من سالح فإنه 
م كي يدمَّر من جديد، ال سيما أن هجومه قد  لالحتالل، ومن يطلب التهدئة وا عادة اإلعمار لن يهاجِّ
يوجع العدو لكنه لن يشكل تهديدا وجوديا، وستكون خسائره أكبر بكثير، من دون أن يعني ذلك 

 واجهة شاملة مع العدو.التقليل من أهمية قاعدة المقاومة التي ُبنيت، ويمكن توظيفها ضمن م
وما يذك ر أكثر بوهم الجمع بين السلطة والمقاومة هو سؤال: ماذا لو كانت السلطة تشمل الضفة 
الغربية حيث يوجد جيش االحتاللق من هنا يبدأ نقاش جوهر هذه السلطة ووجودها وخطيئة 
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التمرد على  -هللارحمه -المشاركة فيها، فهي مصممة لخدمة االحتالل، وحين حاول ياسر عرفات 
 طبيعتها وقع له ما يعرفه الجميع.

مصيبة السياسة تبدأ حين تجري اإلجابة على السؤال األول، ويتم تجاهل السؤال الثاني والثالث وما 
وأيضا بقرار منفرد من قطاع غزة دون علم الضفة -بعد ذلك  فحين اُتخذ قرار الحسم العسكري 

هم: ثم ماذا بعدق وكيف تتم السيطرة على جزء صغير من البيت، لم يسأل أهل القرار أنفس -والخارج
ثم ُيترك الجزء األكبر منه مستباحا للطرف اآلخر وسياسته المعروفة، بدعوى الدفاع عن النفس )تم 

 تجاهل ما سيجري لفرع الحركة في الضفة(ق
اآلخر فيها بكل لم يطرح سؤال: ماذا بعد ذلكق هل سيتم القبول بانتخابات جديدة سيحشد الطرف 

وسيلة ممكنة للفوز بالتحالف مع آخرينق في ظل حقيقة أن الفوز األول لم يكن بتفوق كبير لوال 
حين  %3قانون االنتخاب )القائمة والدوائر(، وحيث لم تتجاوز نسبة التفوق في نظام القائمة سوى 

ومن ثم الوقوع في أسر كانت حماس في ذروة تألقها. أم سيتم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، 
 الجار المصري بأجندته المعروفةق

لم يسأل أصحاب قرار الحسم هذه األسئلة، واكتفوا بالقول إن الطرف اآلخر كان يقتل ويضطهد، في 
تجاهل لحقيقة أن العدو الصهيوني لم يكن يمانع في ذلك الحسم، بل كان يفضله كما كشفت ذلك 

فرع الحركة اآلخر في الضفة والثمن الذي سيدفعه، وقد دفعه وثائق ويكيليكس، وفي تجاهل لمصير 
لت حماس  إلى حركة إلدارة قطاع غزة، والدفاع عنه، وتأمين  -2007منذ صيف -بالفعل. وهكذا تحو 

متطلباته، وبقيت القضية الكبرى أسيرة برنامج العبث الذي تمارسه قيادة السلطة التي يعترف بها 
 العالم.

، حين حضرت بوصلة الشيخ الشهيد أحمد ياسين 1996كما حدث في -ات برمتها ولو تركت االنتخاب
ألخذ عباس فرصته المحدودة في التفاوض المعروف النتيجة بالطبع، ولكان باإلمكان بعدها  -الواعية

حشد الشعب الفلسطيني في سياق المقاومة، بعيدا عن سياسة العبث التفاوضي، تماما كما حدث بعد 
 .2000صيف  ديفيد، في سياق انتفاضة األقصى بعد قمة كامب 1996من انتخابات أربعة أعوام 

اآلن، وعبر التفاهمات مع دحالن ومصر  ينهض الخوف من تحو ل قطاع غزة إلى دولة جوار 
يحكمها فرع حماس هناك بالشراكة مع فرع "فتح"، وبضمانة جهات يعرف الجميع طبيعة مواقفها، من 

 موقف التالية في العالقة بين الطرفين.دون الجزم بتحوالت ال
أما العالقة مع دولة االحتالل، فيعلم الجميع أن دور القطاع في مقاومة العدو ال يتجاوز رد عدوان 
لن يحتاج العدو إلى شن ه ما دامت قيادته )أي القطاع( ملتزمة بالضوابط، وستلتزم أكثر بسبب 
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ظل الهدوء النسبي بالضفة، وحيث يردد الناس هنا:  حاجات أهله ومعاناتهم، األمر الذي يتعزز في
 لماذا نبقى نحن وحدنا في المعاناة، بينما يعيش الشق اآلخر من الوطن في وضع أفضلق!!

وفق الصيغة الجديدة التي تبشرنا بها تفاهمات حماس مع دحالن  ستكون التهدئة الدائمة هي 
كانت سابقا تسمى دول الطوق(، فيما ستبقى العنوان، تماما كما يحدث مع دول الجوار األخرى )

الضفة الغربية أسيرة العبث التفاوضي، وال ُيستبعد أن ُيفرض عليها الحل المؤقت، إن كان باعتراف 
التي صارت -رسمي أم بحكم األمر الواقع، وسيتحول المؤقت إلى دائم، وال يكون بوسع حماس 

وهي تفصل القطاع، وتقبل بهدنة بال سقف مع المطالبة بالمقاومة في الضفة  -قيادتها في غزة
 العدو.

ال يتوقف التيه عند هذا الحد، فما عب ر عنه السنوار فصٌل آخر، إذا إن أحدا ال يمكنه إدراك كيف 
يمكن له وللحركة جمع إيران وتركيا وقطر واإلمارات ومصر في صعيد واحدق! وال تسأل بعد ذلك 

بالعالقة المتنامية مع إيران،  -ومنه الفلسطيني أيضا-المي عن خسارة الرأي العام العربي واإلس
وهي تشن عدوانا سافرا على األمة يستعيد ثارات التاريخ، ويستخدم القضية للتعمية على أهدافه 
الطائفية المفضوحة، في حين ال شيء في موازين حركات الثورة والتغيير يعدل خسارة الحاضنة 

نه يجوز للمضطر أن يأكل الميتة.الشعبية، من دون التقليل من أه  مية القول إن الحاجة ماسة، وا 
من السهل أن يخرج عليك البعض بسؤال: "وما هو البديلق"، تماما كما فعل أنصار اتفاق أوسلو عام 

، حين كانوا يردون على رافضي االتفاقية المشؤومة، بسؤال: "ما البديل، ونحن مشتتون في 1993
 تاحق".األرض والعدو في وضع مر 

من يتورط في المسارات الخاطئة ينبغي أن يعترف بما تورط فيه ابتداًء، قبل طرحه سؤال: "ما 
البديلق"، مع العلم بأن أي مسار يضي ع القضية ليس بديال، فهذه حركة تأسست من أجل تحرير 

ة( من مساحة فلسطين التاريخية، وهي )أي الحرك %1.5فلسطين، وليس من أجل إقامة سلطة على 
 ستفقد جمهورها إذا ضي عت البوصلة.

وحين تتورط في خيار كهذا، يكون عليها أن تعيد النظر في كل مسارها، ال أن تستسلم له ولمتطلباته 
ثم تسأل من يرفضونه عن بديلهم، فضال عن استخدام لغة جماعة أوسلو في توصيف الرافضين 

 اللي إيده في النار"!!"المرتاحين"، وترديد أن "اللي إيده في المْي مش زي 
هل سأل من صافحوا دحالن أنفسهم: لماذا سيصالحهمق وما هي أجندته وأجندة المحور الذي ينتمي 
إليهق ربما سألوا، لكنهم تجاهلوا ذلك واعتمدوا على نظرية أنهم أذكى، وأنهم سيدبرون األمر، لكأن 

في هذه اللحظة التي تزهو فيها  الطرف اآلخر غبي ال يدري ما يفعل، وال تسأل عن أجندة إيران
 بامتداد نفوذها من طهران إلى المتوسط.
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اآلن، وفي حال استمر المسار الذي نتخو ف منه  قد تدفع الحركة في الضفة ثمنا جديدا يضاف إلى 
ما دفعته سابقا، بعد الفوز في االنتخابات وبعد الحسم العسكري. هذا رغم أن عباس لن يكترث واقعيا 

ن قال غير ذلك-لقطاع عن الضفة بانفصال ا ما دام أن غيره سيتحمل وزر ذلك، وما حاجته  -وا 
 بقطاع يتوزع بين عدوين )حماس وجناح فتح الذي يسيطر عليه دحالن(ق!

على قادة وكوادر حماس العقالء أن يرفضوا هذا المسار، ويشيروا إلى أن اإلصرار عليه قد يفضي 
لضفة والخارج )سيحدث ذلك مع فتح أيضا(، والحديث عن إلى انفصال حماس القطاع عن حماس ا

أن ما سيجري ليس انفصاال كالٌم بال قيمة من الناحية العملية، وال شك في أن كثيرين بالقطاع 
ن ُغيبت أصواتهم أو غابت خشية الصدام مع اآلخرين.  يرفضون ما جرى ويجري، وا 

السلطة في القطاع مع االحتفاظ  إن الحل األفضل هو البحث عن أي وسيلة للتخلص من عبء
بالسالح، وهنا يجب إحراج عباس أمام الشعب بالتعاون مع كل الفصائل، ال سيما أن مسألة السالح 
تحظى باإلجماع. ويمكن في هذا السياق طرح مبادرة وطنية كبرى عنوانها إعادة تشكيل منظمة 

لداخل والخارج، وجعل السلطة في التحرير كواجهة سياسية للشعب الفلسطيني عبر انتخابات في ا
 الضفة والقطاع إدارية فقط، وُتدار بالتوافق.

أكثر صعوبة بكثير، لكن بداية  االستراتيجيةالسياسة ال تحتمل األخطاء، وعالج تبعات األخطاء 
التصحيح يجب أن تتمثل في االعتراف بالخطأ، ومن دون ذلك سيعلو صوت االنتهازية، وليس في 

 ء ال يمكن تبريره.السياسة أي شي
نكتب هنا من باب النصح، ألننا نعتقد أن حماس حركة كبيرة، لها تراثها العظيم في وعي الشعب بما 
قدمته من تضحيات وبطوالت رائعة، وهي تستحق أن تُدار بقدر أكبر من الحكمة التي ال تضي ع ذلك 

 اإلرث لعظيم. وال شك في أن إصالح الموقف ال يزال ممكنا.
 10/9/2017، ة نت، الدوحةالجزير 

 
 حقيقة الضغوط الدولّية على عّباس لوقف خنق غزّة .48

 عدنان أبو عامر
منذ أن بدأت السلطة الفلسطيني ة إجراءاتها العقابي ة ضد  غز ة في حزيران/يونيو، وأهم ها تقليص رواتب 

ة و  التعليم ووقف شراء الموظ فين الحكومي ين وعدم تحويل األموال إلى الوزارات الخدماتي ة كالصح 
اًل واضحًا علني ًا لوقف  الوقود لتشغيل محط ة الكهرباء، التزم المجتمع الدولي  الصمت ولم يظهر تدخ 
تداعيات العقوبات على الواقع المعيشي  المتعث ر في غز ة، لكن  الصحافة الفلسطيني ة تحد ثت أخيرًا عن 
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ني  محمود عب اس لوقف هذه اإلجراءات ضغوط مارستها عواصم أوروبي ة على الرئيس الفلسطي
 القاسية بحق  القطاع.

آب/أغسطس، أن   30وكشف مصدر فلسطيني  مط لع، أخفى هوي ته، لموقع "الساعة الثامنة"، في 
 تخفيف عب اس إجراءاته العقابي ة ضد  غز ة، يعود إلى ضغوط مارسها االتحاد األوروبي  عليه.

آب/أغسطس، بموافقة الرئيس عباس،  26مي الحمدهللا قرر يوم وكان رئيس الحكومة الفلسطينية را
تموز/يوليو، ويقترب  4إعادة موظفي التعليم بغزة ألعمالهم، بعد أن أحالتهم الحكومة للتقاعد يوم 

 عددهم من ستة آالف موظف.
آب/أغسطس أن  محمود عب اس طلب عقد  29وذكرت إذاعة "صوت األقصى" التابعة لـ"حماس" في 

ع مع الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون، فرفض األخير استقباله حسب التقارير الصحفية، اجتما
ة والبنية التحتي ة.  بسبب عقوباته ضد  غزة، التي أضر ت بقطاعات حيوي ة كالتعليم والصح 

متوسطي  لحقوق اإلنسان في غز ة رامي عبده  -وفي هذا السياق، قال رئيس المرصد األورو
": "ال ضغوط أوروبي ة جدي ة إلنهاء معاناة غز ة، فممارسات االتحاد األوروبي  على مدار لـ"المونيتور

وحواراته مع السلطة الفلسطيني ة تظهره حريصًا على أال  يقع بحرج  2006سنوات حصار غز ة منذ عام 
ور األوروبي ين كبير من جراء قيامها بانتهاك حقوق اإلنسان، ألن ه الداعم األكبر لها، لكن  السلطة تنا

في موضوع عقوبات غز ة من زاويتين: األولى أن  خطواتها ضد  غزة سقفها زمني  قصير، وقد ات ضح 
ة ذلك، والثانية أن ها تقوم بوقف رواتب موظفين ال يعملون، وطلب االتحاد في شباط/فبراير  عدم صح 

 ت السلطة".عدم تسديد رواتبهم. ولذلك، لن يذهب األوروبي ون بعيدًا برفض خطوا
آب/أغسطس أن  االتحاد األوروبي  يبحث في قطع المعونات  28وأعلنت صحيفة "الرسالة" في غز ة بـ

المالي ة عن السلطة الفلسطيني ة إن واصلت تنفيذ إجراءاتها ضد  القطاع، ألن ها تندرج تحت إطار 
مليون  450إلى موازنة السلطة بقيمة  العقوبات الجماعي ة، علمًا بأن  االتحاد األوروبي  يقد م دعمًا ثابتاً 

 في المئة من موازنتها. 15يورو سنوي ًا، بنسبة 
 28أم ا الناطق باسم مفوضي ة االتحاد األوروبي  في القدس شادي عثمان فنفى بتصريح صحافي  في 
زامه آب/أغسطس، هذا الخبر، مؤك دًا عمق العالقات االستراتيجي ة مع السلطة، واستمرار االتحاد بالت

 المالي  تجاهها.
ان الخطيب لـ"المونيتور": "إن   من جهته، قال وزير العمل والتخطيط الفلسطيني  السابق في رام هللا غس 
الرئيس عب اس ال يغامر بات خاذ قرارات قاسية بحق  غز ة من دون تشاور وتوافق مع المجتمع الدولي ، 

ابي ة أم سلبي ة، لكن  الواضح أن  أبو مازن أخذ بغض  النظر عن موقفنا منها سواء أكانت خطوات إيج
في االعتبار مسبقًا هذه المواقف الدولي ة قبل شروعه بسياسته الجديدة تجاه غز ة، ألن ه يعتقد أن ه آن 
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األوان إلعادة غز ة إلى الشرعي ة الفلسطيني ة، والتوق ف عن بقائها منعزلة عنها، ألن  ذلك سيحول دون 
الفلسطيني ة، وهو يريد إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي  بأن  غز ة ما زالت خاضعة تحقيق حلم الدولة 

."  وتابعة للنفوذ الرسمي  الفلسطيني 
بدوره، قال المتحد ث باسم "حماس" حازم قاسم لـ"المونيتور": "إن  المجتمع الدولي  مطالب بالضغط 

القانون الدولي  وتوصل األوضاع في غز ة إلى بقو ة على عب اس لوقف إجراءاته ضد  غز ة، ألن ها خارج 
حاف ة االنهيار واالنفجار، والجهات الدولي ة بمعظمها ترفض هذه اإلجراءات، وتعتبرها ال إنساني ة، 
وعب اس منزعج من هذه المواقف، لكن ه ما زال يصر  على مواقفه الال وطنية، وحماس من جهتها تضع 

معها في صورة إجراءات عب اس، وتوضح لها نتائجها الكارثي ة. كما كل  الجهات الدولي ة التي تتواصل 
أن  حماس عملت وما زالت على تحقيق اختراقات في اإلقليم لمحاولة تجاوز آثار اإلجراءات مثلما 

 فعلت في تم وز/يوليو بتفاهماتها األخيرة مع مصر".
ة يوني بن مناحيم في مقاله على وقال الضابط السابق في جهاز االستخبارات العسكري ة اإلسرائيلي  

آب/أغسطس: إن  عب اس يتعر ض لضغوط  30موقع "المعهد األورشليمي  للشؤون العام ة والدولة" في 
قليمي ة ودولي ة دفعته إلى تخفيف العقوبات التي يفرضها على سك ان غز ة. ولذلك، جم د  محلي ة وا 

غب في تقديم بادرة حسن ني ة إلى الرئيس آب/أغسطس، ور  27عقوباته عشي ة سفره إلى تركيا في 
 29ي  جيسون غرينبلث لحدود غز ة في مريكرجب طي ب أردوغان، وتزامنًا مع زيارة المبعوث األ

آب/أغسطس. ولقد  30آب/أغسطس، ووصول األمين العام لألمم المت حدة أنطونيو غوتيريش لغز ة في 
 دهور الوضع اإلنساني  في غز ة.استمع عب اس من هؤالء المسؤولين إلى خشيتهم من ت

مع العلم أن أي مسئول فلسطيني لم يعلن حتى اآلن تجميد العقوبات التي تفرضها السلطة 
 الفلسطينية ضد غزة.

أم ا رئيس تحرير صحيفة "االقتصادي ة" اإللكتروني ة الصادرة في غز ة محم د أبو جياب فقال 
، وأنا لـ"المونيتور": "إن  عب اس ربما ال يت خذ إج راءاته ضد  غز ة بمنأى عن وجود توافق أوروبي  ودولي 

أعلم من مصادري المطلعة بوزارة المالي ة الفلسطيني ة برام هللا، التي تشرف على معظم العقوبات 
والتقليصات ضد  غز ة، بأنها تقد م تقارير دوري ة إلى البنك الدولي  وصندوق النقد الدولي  واالتحاد 

بتراجع النفقات وتقليص المصاريف بفعل اإلجراءات األخيرة ضد  غز ة، سعيًا منها  األوروبي  تفيد
 للحصول على تأييد دولي لهذه اإلجراءات".

وأخيرًا، ال أحد يعلم حقيقة الضغوط األوروبي ة والدولي ة على السلطة الفلسطيني ة لوقف إجراءاتها 
ح أن  عب اس قد ال يمتلك الجرأة الكافية التخاذ مثل تلك العقوبات، ال  العقابي ة ضد  غز ة، لكن  المرج 
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ة بغز ة، من دون أن يكون هناك توافق ضمني  أو صريح  سي ما وقف الرواتب وتقليص النفقات الخاص 
 مع تلك الجهات الدولي ة.

 10/9/2017، المونيتور

 

سرائيليي أمريكنشاط  .49  متواصل إلنهاء "أونروا" وا 
 محمود العلي

ست هيئة األ ديسمبر/ كانون  8مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( في تأس 
)رابعا( وكالة تابعة لألمم المتحدة. وتتولى  302، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 1949األول 

"أونروا" وظيفتين أساسيتين، إغاثة الالجئين الفلسطينيين وتقديم المساعدة لهم، مع التشاور مع 
مات المعنية ريثما تنتفي الحاجة لتقديم هذه المساعدة، من جانب، والعمل على عودة الالجئين الحكو 

الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم، األمر الذي ورد في مطلع قرار تأسيسها، وأعيد التأكيد عليه في 
الضروري  الفقرة الخامسة من قرار التأسيس، وقد جاء فيها أن الجمعية العمومية "تعترف بأنه من

استمرار المساعدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين، بغية تالفي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم 
( 3الدورة  194من قرار الجمعية العامة رقم ) 11السالم واالستقرار، مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة 

أسيس أن الجمعية العمومية من قرار الت 20". كما جاء في الفقرة 1948كانون األول  11الصادر في 
توعز إلى "وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، بالتشاور مع 
لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة لألمم المتحدة، لما فيه خير أداء مهمات كل منها، خصوصا 

 ". 194امة رقم من قرار الجمعية الع 11فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 
ومن الالفت، وبخالف الهيئات األخرى لألمم المتحدة، فإنه ليس لدى "أونروا" موازنة نقدية ثابتة من 
نما تعتمد على التبرعات الطوعية للدول األعضاء. وقد استمرت "أونروا" في القيام  األمم المتحدة، وا 

ي األمم المتحدة واالتحاد األوروبي عاما، وهي تعتمد على الدعم من الدول األعضاء ف 67بمهامها 
 والحكومات اإلقليمية. 

 
 يحدث في الكونغرس 

وعاما بعد عام، ومع ازدياد أعداد الالجئين الفلسطينيين، فإن التمويل الذي تحصل عليه "أونروا" ال 
ماضية، يجاري الحاجات المتزايدة لالجئين، ما أجبرها على اتخاذ تدابير تقشفية في السنوات القليلة ال

إذ لم ترتفع التبرعات بما يكفي لمواكبة التضخم والنمو السكاني موازنة نقدية ثابتة من األمم المتحدة، 
نما تعتمد على التبرعات الطوعية للدول األعضاء" لالجئين، وقد أدى ذلك إلى انخفاض في  وا 
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جئين جعلها هدفا الخدمات المقدمة لهم. بيد أن وضعية "أونروا" واستمرار تقديم خدماتها لال
 ،2012ية نافذة كانت، وما زالت، تسعى إلى إنهائها، ففي مايو/ أيار أمريكلشخصيات إسرائيلية و 

ي، بقيادة الجمهوري مارك كيرك، بقانون يقضي بإعادة مريكتقد م ثالثون عضوًا في الكونغرس األ
من مدنهم وقراهم في  تعريف الالجئ الفلسطيني، بحيث يقتصر على الجيل األول من الذين طردوا

. ووفقًا لتقرير المتقدمين بالمشروع، فإن عدد األحياء من هؤالء ال يتجاوز الثالثين ألفًا، 1948حرب 
جميعهم شيوخ، وهؤالء وحدهم يستحقون مساعدة "أونروا". وبعد ذلك، صادقت لجنة تخصيص 

يزانية المساعدات الخارجية ي، باإلجماع، على تعديل قانون ممريكالميزانيات في مجلس الشيوخ األ
ية بتقديم تقرير عن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين هج روا مريك، والذي يلزم الخارجية األ2013للعام 

، بشكل منفصل عن أعداد نسلهم. 1967وفي أعقاب حرب  1948من ديارهم فقط في عام النكبة 
ية مريكيم المشروع بأن تحد د اإلدارة األوطالب السيناتور الجمهوري، مارك كيرك، الذي بادر إلى تقد

إلى خمسة ماليين، على  1950ألف الجئ في  750عدد الالجئين الفلسطينيين، و"كيف ارتفع من 
الرغم من وفاة عدد كبير من الالجئين الذين هجروا من ديارهم". وقد تضمن المشروع المقد م إلى 

في ميزانية "أونروا"، بذريعة الحفاظ على أموال الكونغرس طلبًا بتخفيض مساهمة الواليات المتحدة 
ية للتنفيذ، ينبغي أن يوقعها الرئيس، األمر مريكدافعي الضرائب. ومن المعلوم أنه، حسب القوانين األ

الذي لم يحصل في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما. وتبين أن اقتراح تعديل القانون الذي قدمه 
ضو الكنيست اإلسرائيلي عينات ويلف )من كتلة هعتسمؤوت" مع السيناتور كيرك بدأ في مكتب ع

جماعات الضغط المؤيدة إلسرائيل )إيباك(، ومع عناصر طاقم السيناتور كيرك. وقد ذكرت صحيفة 
يديعوت أحرونوت حينها أن للهدف المباشر لهذا الفحص عالقة بالميزانية، ما يعني خفض حجم 

ية، في المرحلة القريبة، على أن تتبعه خطوة للمدى البعيد، هي ية للوكالة األمممريكالمساعدات األ
شطب حق عودة الالجئين الفلسطينيين الذي يوصف بأنه "حجر عقبة جديد أمام اتفاق سالم بين 

 إسرائيل والفلسطينيين". 
التي جرى تحويلها إلى لجنة  3829المذكرة رقم  2015وفي اإلطار نفسه، عرضت روس ليهنتن عام 

ية، من اجل توفير الشفافية والمحاسبة واإلصالح داخل "أونروا". وأبرز ما مريكن الخارجيه األالشؤو 
أن  2015أكتوبر/ تشرين األول  26ي في مريكجاء في المذكرة التي وافق عليها الكونغرس األ

زنة ، وساهمت في موا2015و 1950الواليات المتحدة كانت الدولة المساهم األكبر ألونروا بين عامي 
. وفي ختام المذكرة، تم إيراد 2015و 2009مليون دوالر في العام، بين عامي  277"أونروا" بمعدل 

مواطني الدول المعترف بها من وصاية  إزالهتوجهات الكونغرس إزاء "أونروا"، وجاء فيها: تجب 
العليا لشؤون  "أونروا". يجب تغيير تعريف "أونروا" لالجئ الفلسطيني، ليتماشى مع تعريف المفوضية
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الالجئين. من أجل متابعة معاناة الالجئين الفلسطينيين، ينبغي تحويل مسؤولية هؤالء لتصبح من 
 مسؤولية المفوضية العليا لشؤون الالجئين. 

 
 إسرائيل وتعريف الالجئ الفلسطيني 

نهاء وفي االتجاه نفسه، سعت إسرائيل، على الدوام، إلى تقليص عدد الالجئين الفلسطينيين و  ا 
"أونروا"، ففي إطار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، دعا وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي 

، إلى نقل صالحيات "أونروا" إلى السلطة الوطنية 7/11/2005األسبق، سيلفان شالوم، في 
له في ، في مداخلة 23/6/2008الفلسطينية. واعتبر الزعيم السابق لجزب ميرتس، يوسي بيلين، في 

ي، أن حل "أونروا" واستبدالها بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين هو الطريق مريكمعهد كارنيجي األ
الصحيح لمعالجة موضوع الالجئين بزعم أنها عقبة أمام أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين" 

عن مساع  2012الفلسطينيين. كما كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية في فبراير/ شباط 
إللغاء صفة الجئ، بشكل قانوني، عن أبناء الالجئين الفلسطينيين الذين طردوا من وطنهم إبان نكبة 

. وحسب الصحيفة، كانت إسرائيل قد أعلنت بدء مساعيها في األمم المتحدة لتغيير 1948عام 
ة عن أبناء الذين الصبغة القانونية الخاصة بتعريف الالجئين الفلسطينيين، بغرض إلغاء هذه الصف

وأحفادهم. واستندت رؤية ممثل إسرائيل في األمم المتحدة، رون  1948ُهج روا من فلسطين عام 
بريسور، في طلبه هذا، إلى أن صفة الالجئ ما زالت تمنح ألبناء الفلسطينيين الذين هج روا بعد قيام 

ة أصبح يقدر بالماليين، ما إسرائيل وأحفادهم، ألن ذلك يعني أن عدد الذين يطالبون بحق العود
يشكل خطرًا على عملية السالم. وأن الخطر بالتالي ال يأتي من بناء المستوطنات، كما تد عي القيادة 

، وصل عدد الالجئين الفلسطينيين 1950الرسمية الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عنه قوله إن ه في العام 
يين ومائة ألف الجئ، وأن  األمر يعتمد على ألف، وأصبح عدد هؤالء يزيد على خمسة مال 700إلى 

كيفية تعدادهم وأسسه، ومؤك دا على أن عودة هؤالء الالجئين إلى بيوتهم يمكن أن تؤدي إلى تدمير 
في نادي هارفارد في  2011إسرائيل. وقد جاء كالم بريسور في مؤتمر عقد مطلع مارس/ آذار

سياسة الواليات المتحدة نحو أونروا وقضية الالجئين مانهاتن في الواليات المتحدة، عنوانه "تغيير 
ية، تسعى إلى مريكالفلسطينيين"، وهدف المؤتمر "إلى صياغة تشريعات في الواليات المتحدة األ

إنهاء عملية النقل األوتوماتيكية لصفة الجئ التي تطلق على أحفاد الالجئين الفلسطينيين". وحسب 
ية لتنفيذ مريكات أساسًا إلى الضغط على وزارة الخارجية األمعلومات متوفرة، تهدف هذه التحرك

ي التي أخذها، وتتعلق بحجب المساعدة التي تقدمها الواليات المتحدة مريكقرارات مجلس الشيوخ األ
 لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة. 
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 حملة إسرائيلية إللغاء "أونروا" 

، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل أطلقت 2012ه، وفي سبتمبر/ أيلول وفي السياق نفس
حملة ديبلوماسية ودعائية بغرض إغالق "أونروا"، بزعم أن هذه الوكالة تشكل عقبة أمام أي اتفاق 
مستقبلي مع الفلسطينيين، بسبب المعايير المختلفة لوضع الالجئ الفلسطيني. كما ذكرت أنه، 

في فلسطين الجئ، وجميع ذريته  1948عام  فيونروا"، فإن من هج ر من بيته بحسب قواعد "أ
الجئون أيضا، وعددهم أكثر من خمسة ماليين، بينما بحسب إسرائيل، ال يتجاوز عدد الالجئين 

ألفا. وبحسب الصحيفة، فإن المبادرة إلى إغالق "أونروا" هي من عضو  250الفلسطينيين اليوم 
من حزب االستقالل الذي كان يتزعمه إيهود باراك، ولفتت الصحيفة العبرية  الكنيست، عينات بلف،

إلى أن هناك إجماعا على عدم السماح لعودة الالجئين الفلسطينيين، وأنه طالما أن "أونروا" موجودة، 
فإن الخالف سيظل قائما بشأن أعداد الالجئين الذين ستعو ضهم إسرائيل.. ومن المفيد اإلشارة إلى 

ية في األمم المتحدة، نيكي مريكطالبة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، السفيرة األأن م
يونيو/ حزيران الماضي، ليس خطوة  11هيلي، عند زيارتها الكيان الصهيوني، بتفكيك "أونروا"، في 

األول ديسمبر/ كانون  27جديدة في سياسة نتنياهو، فقد ورد في صحيفة يديعوت أحرنوت، في 
من الجمعية العمومية لألمم المتحدة، والذي دان استمرار  2334، أن نتنياهو إثر إصدار القرار 2016

، سيستهدف "أونروا" واللجنة المعنية بممارسة الشعب 1967االستيطان في المناطق المحتلة منذ 
لمتحدة المعادين الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف في هيئة األمم المتحدة، وموظفي األمم ا
ية لوقف دعم مريكإلسرائيل. وأوردت صحيفة يسرائيل هيوم أنه سيعمد إلى الضغط على اإلدارة األ

 2334األمم المتحدة عند انتخاب دونالد ترامب رئيسا، ألن األخير، حسب قول نتنياهو، انتقد القرار 
 األبيض.  واألمم المتحدة نفسها، وأن األمور ستكون مختلفة عند دخوله البيت

 
 مخاطر في زمن ترامب 

ية أكبر مانح ثنائي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين مريكعلى أية حال، تعد الواليات المتحدة األ
الفلسطينيين، ولطالما كانت واحدا من أهم المانحين الذين تعتمد عليهم. كما أنها، منذ أكثر من ستة 

، دأبت على أن تكون شريكا قويا ل 1949عقود، وبوصفها عضوا في اللجنة االستشارية منذ 
"أونروا". ولذا، فإن األخيرة تقدر بشكل كبير هذا الدعم الراسخ والمثالي من الواليات المتحدة لها، 
وهو يتيح للوكالة ضمان احتياجات الجئي فلسطين األشد عرضة للمخاطر. وبالتالي، فإن العمل 

نروا"، وتعاظم نفوذ اليمين الجمهوري، يشكل الحثيث في الكونغرس بغرض التوقف عن تمويل "أو 
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خطرا جوهريا على المدى البعيد فيما يتعلق باوضاع الالجئين وهويتهم. وحيث إن صالحيات بقاء 
عمل الوكالة أو إنهائه هي مسؤولية الجمعية العامة لألمم المتحدة، وليس أحدا آخر، فإن الجمعية 

يمكنها تغيير تفويض الوكالة، وتغيير مهام واليتها، كما  العامة وحدها، وبأغلبية األصوات، هي التي
ذكر كبير المتحد ثين باسم "أونروا"، كريس جانيس، في رسالة لوكالة رويترز، ردا على إعالن 

، أن 2016نتنياهو. وقد أفاد المتحدث باسم "أونروا"، سامي مشعشع، في ديسمبر/ كانون األول 
الوكالة األممية ثالث سنوات وبأغلبية كبيرة. ولكن المشكلة بالنسبة الجمعية العامة مد دت مهام والية 

لالجئين الفلسطينيين في عهد ترامب، أنه هو والمجموعة المحيطة به يقفان جذريا مع إسرائيل، 
فالذي قاد حملته االنتخابية والداعم المالي لها، شيلدون أديسون، داعم بقوة لالستيطان، ونائب رئيس 

تحدة المحافظ، مايك بينس، معروف بدعمه المطلق إلسرائيل، وهو الذي أعلن أن الواليات الم
إسرائيل مجذرة في إيمانه، وقد دعم في الكونغرس قانون محاسبة الفلسطينيين، والذي تضم ن، من 
بين بنوده، حذف فلسطين من كل وثائق الواليات المتحدة، ألنها غير موجودة كدولة. كما أنه صوت 

"أونروا". أما ديفيد فريدمان الذي اختير سفيرا للواليات المتحدة في إسرائيل، فيتضامن  لوقف تمويل
 بالكامل مع رؤية اليمين اإلسرائيلي وداعم لالستيطان. 

هل تزول "أونروا" في زمن ترامبق من غير الُمستبعد أن يضع المندوب اإلسرائيلي في األمم 
ا لرئيس الجمعية العامة، اعتباًر من سبتمبر/ أيلول الجاري، المتحدة، الذي انتخب أخيرا مدة سنة نائب

، يهدف إلى إنهاء عملها بعد  على جدول األعمال بندًا يتعلق بوكالة أونروا، مقد مة إلشاعة مناخٍّ
 ثالث سنوات.

 11/9/2017، العربي الجديد، لندن
 

 "إسرائيل"بين إيران و سوريةروسيا في  .51
اينتسفي مغين، اودي ديكل، سيما ش  

جعلها ضمن أمور أَخر  2015منذ أواخر  سوريةإن تحول روسيا إلى عامل هو األكثر تأثيرا في 
كإسفين بين تطلعات إيران في المنطقة والمصالح اإلسرائيلية من الجهة األخرى. ودار لقاء الرئيس 

وسيا المناورة ، فيما تحاول ر سوريةبوتين ورئيس الوزراء نتنياهو حول الوجود والنفوذ اإليراني في 
والتوازن بين اإلرادات المتضاربة. وبسبب تراجع الواليات المتحدة إلى دور ثانوي، أصبحت روسيا 
العنوان الرئيس إلسرائيل في مساعيها إلحباط التهديد اإليراني في الساحة الشمالية، وبالتالي فإن 

 أن تؤثر في إيران. على األخيرة ممارسة روافع ضغط على موسكو، بصفتها هي التي بوسعها
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آب/ أغسطس بين  23توجد تقارير متضاربة، معظمها مغرضة، حول سير اللقاء الذي عقد في 
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فالديمير بوتين في مدينة سوتشي. في مركز 

إليران في تصميم التسوية والدور الذي تمنحه روسيا  سوريةاللقاء بحث التدخل اإليراني المتعاظم في 
السياسية المستقبلية هناك. وحتى قبل اللقاء نقلت إسرائيل رسائل حادة عبرت عن تقديرها بأن 

ينطوي على تهديد ملموس عليها. وبالتوازي بذل جهد إسرائيلي  سوريةاستمرار الوجود اإليراني في 
شكل مطلق في يدي روسيا، وبشكل إلقناع الواليات المتحدة باالمتناع عن ترك الساحة السورية ب

غير مباشر إلى إيران )نهاية معظم األراضي التي تحررها الواليات المتحدة من سيطرة الدولة 
 اإلسالمية أن تستولي عليها إيران وفروعها(.

السؤال األساس هو  هل أنتج اللقاء بين نتنياهو وبوتين توافقات وقرارات عملية تساعد في منع 
ق. روسيا من جهتها تحاول إيجاد السبيل الذهبي بين المساهمة سوريةاإليراني في  وتقليص التدخل

اإليجابية من جانب إيران للتحالف المؤيد لألسد بقيادتها، ومراعاة المصالح اإلسرائيلية المهددة عقب 
وك . تقدر موسكو بأن الميول الحالية المتعارضة ـ السلسوريةاتساع الوجود والنفوذ اإليراني في 

والتخوف اإلسرائيلي النابع من ذلك ـ ستؤدي آجال أم عاجال إلى عملية عسكرية  سوريةاإليراني في 
إسرائيلية، بوسعها أن تغير الصورة وتضعضع األساسات المتهالكة لنظام األسد، التي تقوم عليها 

 .سوريةالتسوية السياسية التي تسعى روسيا إلى إقامتها في 
على مكانتها الدولية  سوريةيا، الذي يراعي اآلثار المحتملة للتسوية في في الحساب العام لروس

تحاول هي دفعه إلى األمام من موقع التفوق العسكري والسياسي الذي حققته هناك ـ بقدر كبير على 
، التي تتضمن وقف النار سوريةحساب مكانة الواليات المتحدة في الساحة. التسوية الحالية في 

قامة مناطق  تهدئة، أملتها روسيا، فيما أدت الواليات المتحدة في بلورتها دورا ثانويا فقط )الحالة وا 
الوحيدة من التنسيق الناجح بين إدارة الرئيس ترامب وروسيا(. وقد تلخصت مساهمة الواليات المتحدة 

األردن ـ من أساسا في المحاولة ألن تحفظ في إطار االتفاق مصالح حليفيها االستراتيجيين ـ إسرائيل و 
قامة منطقة التهدئة في جنوب   .سوريةخالل البدء بتطبيق التسوية لوقف النار وا 

، رأى التسوية بعين اإليجاب، سوريةاألردن، الذي هدفه الفوري هو االستقرار والتهدئة في جنوب 
ضمن أمور أخر كخطوة أولية إلعادة الجئين سوريين من أراضيه إلى ديارهم. وبالمقابل، فإن 

كيلو  30إسرائيل، التي ال تكتفي بوعود روسية عامة لمنع اقتراب قوات إيرانية من مسافة أقصر من 
متر عن الحدود في هضبة الجوالن، لم تحصل على مطلبها. وبرغم اإلسناد األمريكي، فإن التسوية 

 .سوريةال تستوفي مطالبها في كل ما يتعلق بإبعاد القوات اإليرانية وفروع طهران عن 
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إسرائيل تتحدى مصالح القوتين العظميين: روسيا ـ بالنسبة لتعلقها بالقتال البري من جانب إيران 
وفروعها إلى جانب الرئيس األسد  والواليات المتحدة ـ في التشديد على ضرورة تعميق دورها في 

حرص على باسم مسؤوليتها لل« الملف السوري»، برغم أنها منحت عمليا لروسيا مهمة معالجة سورية
 المصلحة اإلسرائيلية واإلقليمية، حتى بثمن رفع االحتمال للمواجهة مع روسيا.

، فان التدخل اإليراني في هذه الساحة مشروع تماما مثلما هو سوريةمن ناحية مصالح روسيا في 
، برئاسة الرئيس سوريةالتدخل الروسي نفسه مشروع. والمبرر لهما هو دعوة النظام الشرعي في 

بقائه في الحكم. األس د، للمساعدة من شركائه االستراتيجيين، إيران وروسيا، للقضاء على معارضيه وا 
وذلك، بخالف الواليات المتحدة، التي لم يكن تدخلها مطلوبا. واستمرارا لذلك وفي النظرة الروسية، 

د إيران للقيام )في اليوم التالي( للحرب األهلية. واستعدا سوريةإليران يوجد أيضا دور في تصميم 
على األرض وتوفير سند ذي مغزى إلعادة بناء مكانة نظام األسد يجعلها ذخرا « القذر»بالعمل 

بالنسبة لروسيا. فضال عن ذلك، حددت روسيا إيران، إلى جانب تركيا جهة تضمن التسوية في 
 في إطار محادثات اآلستانة بقيادة موسكو. سورية

، وباألحرى إذا ما تبلور سوريةلحسبان بأنه كلما استقر الوضع في ومن الجهة األخرى يجب األخذ با
مبنى سياسي فيدرالي مثلما تقترح روسيا، فإن إيران كفيلة بأن تصبح العبا منافسا لروسيا على 
الهيمنة والنفوذ في الدولة. ومن المتوقع إليران أن تتآمر ضد ثبات مبنى فيدرالي ألنها تفضل حكما 

 يا ومستقرا يكون خاضعا لنفوذها.مركزيا علويا، قو 
ذ تأتي إسرائيل لبلورة السياسة والرد على التهديد اإليراني في  ، فإنها تستند إلى فرضيتين سوريةوا 

. والثانية هي أن روسيا، في الوقت الحالي، سوريةأساسيتين. أهمهما هي مركزية روسيا في تصميم 
 ودية إلسرائيل.

يل هي األخرى دولة صديقة، واألهم من ذلك ـ العب إقليمي مهم، روسيا، من جهتها، ترى في إسرائ
ذو مكانة سياسية واقتصادية يجب مراعاتها. وبتقدير موسكو إلسرائيل قدرة على تعريض إنجازاتها 

للخطر بسبب قدرتها العسكرية المثبتة، وذلك إضافة إلى احتمال انخراطها قوة مؤثرة في  سوريةفي 
جه ضد النفوذ اإليراني المتعاظم في المجال. حتى اآلن ترجمت هاتان المعسكر اإلقليمي المو 

الفرضيتان إلى تعاون. إسرائيل وروسيا على حد سواء تريان الواحدة باألخرى شريكا لتنسيق عسكري 
 كانت تنطوي على مراعاة مصالح الطرفين. إدارتهناجح، ال سيما ألن 

عرضت على الرئيس الروسي الواعي جيدا لصورة  من الصعب االفتراض بأن مواقف إسرائيل، مثلما
الوضع، قد سقطت على أذنين صماوين. ففي هذه المعركة المعقدة المتعلقة بالساحة السورية ال توجد 
اليوم جهة، بما في ذلك إيران، معنية بتصعيد كفيل بأن يؤدي إلى حرب مع إسرائيل، مصيرها المس 
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. إيران نفسها تراعي شراكتها سوريةمباشر الروسي أيضا( في الشديد بالمشروع اإليراني )وبشكل غير 
مع روسيا، والعتباراتها هي، في هذه المرحلة على األقل ال تبحث عن مواجهة مباشرة مع إسرائيل. 
وعليه، من المتوقع أن تأخذ بالحسبان التهديدات اإلسرائيلية. ومعنى هذه األمور هو تقليص نشاطها 

ـ حتى لو نشأ تناقض مع الخطاب الثابت للقيادة اإليرانية  سوريةما في جنوب العسكري العلني، ال سي
ولألمين العام حسن نصرهللا. وفي الوقت ذاته تعود إيران تؤكد أن ليس في نيتها إقامة قواعد في 

وأن نشاطها يتم هناك انطالقا من قواعد الجيش السوري ـ بمعنى أنه جزء من الطلب السوري  سورية
 لمساعدة.لتقديم ا

 
 خالصة وتوصيات

على إسرائيل أن تبلور سياستها وخطواتها مع المراعاة لثالثة اضطرارات مركزية. األول، حذار عليها 
دولة مرعية إيرانية ويوسع  سوريةعلى مدى الزمن، ما يجعل  سوريةأن تسمح لتثبت إيراني في 

ت مع روسيا هي ذخر استراتيجي منطقة االحتكاك بينها وبين إيران وفروعها. الثاني، العالقا
بداء استعداد لضرب المصالح  إلسرائيل ولهذا السبب فإن عليها أن تناور بين تهديد مصداق وا 
الروسية الحيوية في سوريل، والرغبة في مواصلة التنسيق االستراتيجي المثمر مع موسكو. الثالث، 

قوم بالعمل نيابة عنها. إضافة إلى ذلك، الواليات المتحدة، التي هي الحليف المركزي إلسرائيل، لن ت
فإن إدارة ترامب ترى في الساحة السورية مكانا لتحقيق التعاون مع موسكو، الذي هو معني بتوسيعه 
أيضا إلى ساحات أخرى )على رأسها كوريا الشمالية(. وبالتالي ال توجد إرادة أمريكية للتورط في 

انستان والعراق. وفي كل األحوال، واشنطن ستمنح المستنقع السوري حسب النموذج الفاشل ألفغ
إسنادا سياسيا لكل طريقة عمل إسرائيلية، بما في ذلك العسكرية وبحجم واسع ـ ولكن ليس أكثر من 

ستحسمه قدرة إيران  سوريةذلك. في ضوء كل هذا، فإن صراع إسرائيل ضد النفوذ المتسع إليران في 
سرائيل على ممارسة روافع التأثير  الناجعة في روسيا. روسيا من جهتها ستحاول المناورة بين وا 

المطالب اإلسرائيلية والحاجة إلى التعاون مع إيران، ضمن أمور أخرى من خالل إعطاء وعود 
متضاربة للطرفين. وبالتالي، نوصي إسرائيل أن تتعاطى بحذر مع وعود روسيا بهذا الشأن وتحسن 

، في مواجهة أهداف تثبيت الوجود اإليراني في  جاهزيتها الستخدام القوة بحكمة وعلى مستوى متدنٍّ
 وبناء على عدة مبادئ: سورية

كم على األقل  40ـ التوافق مع روسيا بالنسبة لوجود إيراني مضبوط في شمال دمشق، على مسافة 
. وذلك في سوريةعن هضبة الجوالن، يكون محدودا بالزمن حتى إخراج القوات األجنبية كلها من 
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التشديد على الحاجة إلى الرقابة الروسية في الميدان، إلى جانب حرية عمل إسرائيلية في ظل 
 المجال السوري اللبناني لغرض الحفاظ على مصالحها األمنية الحيوية.

 والنظام فيها. سوريةـ دور إسرائيلي في المداوالت وفي القرارات المتعلقة بتصميم 
، السيما في جنوبها، مثال بمساعدة قوات الجيش السوري ةسوريـ دور إسرائيلي في ما يجري في 

الحر الذي تركته وكالة االستخبارات المركزية األمريكية لحاله، مباشرة أو عبر األردن، وربما حتى 
من خالل إقناع الواليات المتحدة بالعودة إلى دعم هذه القوة. وذلك من أجل أن تكون مركز قوة يمنع 

 يرانية والتحالف المؤيد لألسد في جنوب الدولة.تثبيت وجود القوات اإل
ـ استخدام عاقل لقوة اإلضرار اإلسرائيلية في المجال السوري واللبناني وسيلة لتثبيت الردع ومن أجل 
إقناع روسيا لفرض الخطوط الحمر التي وضعتها إسرائيل بالنسبة إليران. وفي الرد على الخطوات 

وات إسرائيل التنفيذية أن تتضمن إجراءات مفاجئة، تتجاوز المستوى اإليرانية االستفزازية، على خط
المعروف من خصومها وتنقل رسالة تصميم لمنع هيمنة إيرانية وتثبيت وجود القوات والشبكات 

 على مدى الزمن.  سوريةاإليرانية في 

يران في سياق المنافسة على الهيمنة  سوريةفي  عمل عاقل لزيادة مراكز االحتكاك بين روسيا وا 
 والتأثير في تصميم المبنى السلطوي في الدولة.

 10/9/2017نظرة عليا 
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