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 اإلسرائيلية في توغو -إلغاء القمة األفريقية  .1
يقية اإلسرائيلية التي كانت مقررة في أعلنت إسرائيل وتوغو، إلغاء القمة األفر : رام هللا كفاح زبون

أكتوبر )تشرين األول( المقبل في توغو، بناء على طلب رئيسها فور غناسينجبي، في ضربة لجهود 
 «.عودة إسرائيل إلى أفريقيا»رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهادفة إلى 

جاب لطلب غناسينجبي، اليوم )أمس( بإرجاء نتنياهو است»وقال ناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية، إن 
 «.اإلسرائيلية إلى موعد يجري االتفاق عليه بين البلدين -موعد القمة األفريقية 

 «.إعدادًا جديًا وواسعًا لها»وقال رئيس جمهورية توغو إن نجاح القمة يتطلب 
ت ضغوط فلسطينية لكن مصادر إسرائيلية أكدت أن إرجاء القمة األفريقية اإلسرائيلية، جرى تح

وعدت المصادر إلغاء القمة، صفعة «. التوغل اإلسرائيلي في الدول األفريقية»وعربية وأفريقية، ضد 
 سياسية لنتنياهو، والتوجه الذي يقوده من أجل عالقات إسرائيلية أفريقية.

غوط التي اإلسرائيلية، أن إلغاء القمة األفريقية اإلسرائيلية مرتبط بالض« هآرتس»وأكدت صحيفة 
يمارسها الفلسطينيون وجنوب أفريقيا وبلدان عربية عدة، كما أنها تتعلق باألزمة السياسية الداخلية في 

 توغو وغياب االستقرار في البالد.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إنه نتيجة للضغوط التي قامت بها دولة فلسطين، قرر 

تأجيل عقد مؤتمر أفريقيا إسرائيل، الذي كان مقررا عقده في العاصمة الجانبان اإلسرائيلي والتوغوي، 
 لومي، في الثلث األخير من شهر أكتوبر المقبل إلى إشعار آخر، سيحدد الحقا.
ضافة إلى الفلسطينيين، تسببت دول أفريقية كما يبدو في اتخاذ توغو قرارها.  وا 
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حراكا لمنع تمرير خطة لرئيس الوزراء وخالل األشهر القليلة الماضية، قادت جنوب أفريقيا 
 اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتطبيع العالقات مع الدول األفريقية.

 12/9/2017، ، لندنالشرق األوسط
 

 قرب نابلس جديدة عمرةاالحتالل في بناء مست" تدين شروع الفلسطينية"الخارجية  .2
، 1992 سننةة جديدة في الضفة الغربية منذ ر عمبدأت "إسرائيل" أمس االثنين، بناء أول مست: وكاالتال

، وسننننتحمل اسننننم 2017سنننننة والتنننني ستخصننننن لمسننننتوطني "بننننؤرة عامونننننا"، التنننني تننننم إخالؤهننننا بدايننننة 
ة التني سنتلتهم عمر مسنتالوأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية شروع سلطات االحتالل في بنناء . عميحاي

 .مئات الدونمات من أراض فلسطينية خاصة، قرب نابلس
 12/9/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 : عبث االحتالل بمقابر الشهداء جريمة وتعٍد على القيم اإلنسانية والدينيةالفلسطينية الحكومة .3

علنننى لسنننان النننناطق باسنننمها طنننارق رشنننماوي، قينننام سنننلطات  الفلسنننطينية، اسنننتنكرت الحكومنننة :رام هللا
اء المحاذيننة لمقبننرة اليوسننفية وتنفيننذها ألعمننال االحننتالل اإلسننرائيلي يننوم اإلثنننين، باقتحننام مقبننرة الشننهد

التجريف والهدم هناك، واصفًا هذا العمل بالجريمة النكراء بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعٍد صنار  
فنني بيننان صننحفي، أن هننذه  ،علننى كافننة القننيم والمبننادي اإلنسننانية والشننرائع الدينيننة. وأضنناف رشننماوي

 القدس. شرقيتيطانية والمخططات التهويدية لالجريمة تأتي في سياق الهجمة االس
 11/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الضمانة الحقيقة لنجاح مساعي السالم هو الحمد هللا: إنهاء االحتالل .4

رامي الحمد هللا، يوم االثنين، مع القنصنل األمريكني العنام فني  الفلسطيني بحث رئيس الوزراء :رام هللا
منننننن اسنننننتيطانها  "إسنننننرائيل"لقننننندس دونالننننند بلنننننوم، آخنننننر التطنننننورات السياسنننننية واالقتصنننننادية، وتصنننننعيد ا

وأكند رئنيس النوزراء أن المسناعي األمريكينة مهمنة فني تحقينق  وانتهاكاتها بحق المنواطنين وممتلكناتهم.
سياسنية  على أن انهاء االحتالل ووقف انتهاكاته خاصنة االسنتيطان، ومواجهنة األمن والسالم، مشدداً 

 الممنهجة لتقويض حل الدولتين، هو الضمانة الحقيقية لنجاحها. "إسرائيل"
وجننندد الحمننند هللا اشنننادته بالننندعم المقننندم منننن قبنننل أمريكنننا للشنننعب الفلسنننطيني، خاصنننة منننن قبنننل وكالنننة 

إلنى ضنرورة  التنمينة األمريكينة، وتنفينذ العديند منن المشناريع الحيوينة ال سنيما فني المنناطق " "، مشنيراً 
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استمرار الدعم خاصة لوكالة الغنوث، لمنا فني ذلنك منن وقنوف إلنى جاننب الشنرعية الدولينة التني تكفنل 
 ، حتى عودتهم إلى ديارهم.1948دعم ابناء شعبنا من الذين هجروا في العام 

 11/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ل الدولتينقوم على قاعدة ح  ي "سالم تاريخيا"زون لجاه... و قائمالوطني  المجلس انعقاداألحمد: قرار  .5
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن "قرار انعقاد المجلس الوطني قائم، وال  :رام هللا

وأضاف األحمد في حديث لبرنامج  رجعة عنه"، مشيرًا إلى استمرار االتصاالت واستكمال المشاورات.
ر تلفزيون فلسطين" االتصناالت مسنتمرة، ولندينا برننامج حافنل منن اللقناءات "ملف اليوم" الذي يبث عب

االتفنناق بشننكله النهننائي، مؤكنندًا اسننتمرار المشنناورات علننى  إلنضننا بننين الفصننائل فنني األيننام المقبلننة، 
 إلى لقاءات سوف تعقد مرة أخرى في بيروت".النظر المستوى الداخلي والخارجي، الفتًا 

"نحننن نقتننرح الموعنند علننى اللجنننة التنفيذيننة كونهننا صنناحبة  ؤتمر، قننال األحمنند:وحننول موعنند انعقنناد المنن
 قرار ترسل اقتراحها للرئيس بعد عودته من األمم المتحدة".

اقليمننني، وتوزينننع وظيفننني بنننين دول المنطقنننة، مسنننائل  وفننني سنننياق آخنننر، أكننند أن منننا ينشنننر حنننول حنننل  
النننندولتين، بإنهنننناء  لننننى قاعنننندة حننننل  "نحننننن جنننناهزون لصننننفقة سننننالم تاريخيننننة تقننننوم ع مرفوضننننة، وقننننال:

قامنة الدولنة الفلسنطينية المسنتقلة". وأوضنح أن مواصنفات الصنفقة التاريخينة لندى الجاننب  االحتالل، وا 
إنهاء االحتالل، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على األراضي المحتلة فني الرابنع منن "الفلسطيني، هي: 

ل قضنية الالجئنين، وفنق قنرارات الشنرعية الدولينة، ، والقدس الشرقية عاصنمتها، وحن1967حزيران عام 
 ."وعلى أساس ما جاء في مبادرة السالم العربية

 11/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 البرغوثي مروان كاتب إسرائيلي: عباس يسعى للتخلص من .6
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال يوني بن مناحيم الكاتب اإلسرائيلي بموقع نيوز ون اإلخباري إن 

عضنو اللجننة المركزينة لحركنة فنتح، والمحكنوم بالسنجن  ،على منروان البرغنوثي يسعى للقضاء سياسياً 
، عقننب تنننامي التأيينند الفتحنناوي لننه، خاصننة ممننن شنناركوا فنني العمليننات المسننلحة "إسننرائيل"المؤبنند فنني 

هذا خشية إطالق سراح البرغوثي  تراتيجياالسوأضاف أن عباس اتخذ قراره  خالل االنتفاضة الثانية.
مكانية تحالف البرغوثي مع الحركة، مضيفاً  "إسرائيل"في صفقة تبادل أسرى بين  أن  وحركة حماس، وا 

 ما يزعج عباس أن شعبية البرغوثي تتزايد لدى الفلسطينيين كزعيم مفضل أكثر من عباس.
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ت بقراره األخير بوقف الندعم المنالي عنن البرغوثي تمثل وذكر بن مناحيم أن آخر حمالت عباس ضد  
جننناء رفنننض السنننلطة  ننننادي األسنننير الفلسنننطيني النننذي تنننديره شخصنننيات فتحاوينننة داعمنننة للبرغنننوثي، ثنننم  

الفلسننطينية طلنننب زوجتنننه فنندوى بالتننندخل لننندى السننلطات اإلسنننرائيلية لتمكينهنننا مننن زيارتنننه فننني السنننجن 
، عقنب 2019 سننةأننه ممننوع منن الزينارة حتنى  اإلسرائيلي بعد أن أبلغتها مصلحة السجون اإلسرائيلية

ونبننه إلننى أن هننذه ليسننت المننرة األولننى التنني تتعامننل فيهننا السننلطة  دوره فنني إضننراب األسننرى األخيننر.
الفلسننننطينية باسننننتهتار مننننع عائلننننة البرغننننوثي التنننني نقننننل عنهننننا القننننول إن عبنننناس تنننندخل لنننندى حمنننناس 

ادمة بينهمنا، فني حنين أن بعنض أوسناط فنتح لعدم تضمين البرغوثي في أي صفقة تبادل ق "إسرائيل"و
 تسعى لدى حماس إلقناعها بأن يكون البرغوثي ضمن الصفقة القادمة.

 11/9/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 : المصالحة المجتمعية تستهدف تحقيق االستقرار والسلم األهليالنائب أشرف جمعة .7
منننين سنننر "اللجننننة الوطنينننة العلينننا أفننناد أشنننرف جمعنننة، عضنننو المجلنننس التشنننريعي الفلسنننطيني وأ :غنننزة

"شنهيدًا" منن ضنحايا  14للمصنالحة المجتمعينة"، بنأن ينوم الخمنيس القنادم سيشند عقند مصنالحة لعوائنل 
 14وقال جمعة في حديث لن"قدس برس" يوم اإلثننين، إن عقند المصنالحة لعوائنل النن  االنقسام الداخلي.

د مصنالحاتهم قبنل عيند األضنحى، ليكنون بنذلك قند شهيدًا يأتي استكمااًل للشهداء الستة الذين تمت عق
 .2007 سنةشهيدًا قضوا في األحداث الداخلية المؤسفة  20انجاز قضية  تم  

وأشار جمعة؛ وهو نائب عن حركة فنتح، إلنى أن ملنف المصنالحة المجتمعينة "صنعب ومعقند"، مؤكندًا 
والوكالنة القانونينة، إلغنالق الحرن على تحقيق العدالة وأخنذ كنل إنسنان حقنه منن خنالل "وكينل الندم" 

وصر ح بأن "المصالحة والصفح بين أهالي الشهداء بداية لعودة النسيج المجتمعي  هذه الصفحة لألبد.
نجاز "هذا الملف الشائك".  إلى طبيعته، واالستقرار السلمي األهلي"، داعيًا الجميع للتعاون وا 

 11/9/2017 ،قدس برسوكالة 
 

 األوروبية في رام هللا تتركز حول االعتراف بدولة فلسطين - أعمال اللجنة الفلسطينية .8
فنننادي أبنننو سنننعدى: انطلقنننت فننني مديننننة رام هللا أمنننس أعمنننال اللجننننة الفلسنننطينية األوروبينننة  -رام هللا 

المشتركة في وزارة الخارجية. ويرأس اللجنة مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، وتضم ست لجنان فرعينة 
ت هننننذه اللجننننان: وزارات العنننندل والماليننننة والتربيننننة والتعلننننيم العننننالي فنننني مختلننننف التخصصننننات. وضننننم

واالقتصننناد النننوطني والتنمينننة االجتماعينننة وسنننلطة الطاقنننة، باإلضنننافة النننى وزارة الخارجينننة والمغتنننربين 
 المسؤولة عن الحوار السياسي مع االتحاد األوروبي. 
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بأهمية العالقة التي تجمنع االتحناد  وفي كلمته رحب وزير الخارجية رياض المالكي بالضيوف، مشيداً 
األوروبي بدولة فلسطين وعلى تعزيز الشراكة بنين الجنانبين، كمنا عبنر عنن أهمينة عقند هنذا االجتمناع 

عامنننًا بسننننبب االحنننتالل. وطالننننب االتحننناد األوروبنننني  50فننني الوقنننت الننننذي تعننناني منننننه فلسنننطين منننننذ 
الحتالل، إلنهننناء احتاللهنننا وعننندم االكتفننناء والمجتمنننع الننندولي بالضنننغط علنننى إسنننرائيل القنننوة القائمنننة بنننا

بالتصننريحات والبيانننات بننل األفعننال علننى األرض، ألن كننل اإلدانننات الدوليننة غيننر مجديننة وغيننر قننادرة 
 على ردع إسرائيل. 

فيما أكد رئيس اللجنة الفلسطينية األوروبية المشتركة اسطيفان سالمة على أهمية العالقة منع االتحناد 
المسنننتمر فننني مختلنننف القطاعنننات وصنننواًل النننى اتفاقينننة شنننراكة كاملنننة منننع االتحننناد  األوروبننني والتعننناون

األوروبنني، واالرتقنناء بعمننل المؤسسننات الفلسننطينية لتننوفير أفضننل الخنندمات للمننواطنين وتجسننيد الدولننة 
 الفلسطينية على أرض الواقع. 

 12/9/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 ةهنية يلتقي رئيس المخابرات العامة المصري .9
التقننى رئننيس المكتننب السياسنني لحركننة حمنناس إسننماعيل هنيننة، وعنندد مننن أعضنناء المكتننب فنني الننداخل 

 والخار  السيد الوزير رئيس المخابرات العامة المصرية.
وأكد الوفند فني تصنريح صنحفي، صندر عنن حركنة حمناس مسناء االثننين، حنرن حركنة حمناس علنى 

باسننتخدام قطنناع غننزة بننأي صننورة مننن الصننور أمننن واسننتقرار جمهوريننة مصننر العربيننة وعنندم السننماح 
للمسننناس بنننأمن مصنننر. وعبنننر الوفننند عنننن عظنننيم شنننكر وتقننندير الشنننعب الفلسنننطيني للجهننند المصنننري 
للتخفيننف مننن آالم الشننعب الفلسننطيني ومعاناتننه، مشننددًا علننى دور مصننر التنناريخي فنني دعننم القضننية 

 الفلسطينية.
فتح في القاهرة فورا إلبرام اتفاق وتحديند آلينات وأكد الوفد على استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة 

تنفيننذه، مؤكنندًا علننى اسننتعداد حمنناس لحننل اللجنننة اإلداريننة فننورا وتمكننين حكومننة الوفنناق الننوطني مننن 
جراء االنتخابات.  ممارسة مهامها وا 

وأضنناف علننى أن يعقننب ذلننك عقنند مننؤتمر موسننع للفصننائل الفلسننطينية بالقنناهرة بهنندف تشننكيل حكومننة 
 ية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس.وحدة وطن

 11/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 مع الجانب المصري معبر رفح كان على رأس أجندة المحادثات ملفأبو مرزوق:  .11
برئاسننة « حمنناس»عقنند رئننيس االسننتخبارات المصنرية اللننواء خالنند فننوزي، اجتماعننًا أمنس مننع وفنند : غنزة

إن « الحياة»مكتبها السياسي إسماعيل هنية، قال إثره القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق لن  رئيس
هناك توجهًا مصريًا جديدًا وتقدمًا في العالقات مع مصر التي تطورت بشكل إيجنابي )...( انعكنس »

 «.على المعبر خالل عودة الحجا ، إذ تحسنت المعاملة كثيراً 
حماس التزمت بكل منا يتعلنق »، موضحًا أن «ملحوظ في الملف األمني تقدم»ولفت أبو مرزوق إلى 

، مشننننيرًا إلننننى اإلجننننراءات التنننني قامننننت بهننننا الحركننننة لضننننبط الحنننندود، منهننننا «بمقتضننننيات أمننننن الحنننندود
انخفاض نسبة التهرينب »، الفتًا إلى «كيلومترًا وأبرا  مراقبة متقاربة 14األسالك الشائكة على طول »

الجانب المصري لمس هنذا األمنر »، وأن «ام التجارة الممنوعة بين القطاع ومصروتسلل األفراد وانعد
 «.بشكل ملحوظ

تنظيم داعش خصم بل عدو مشنترك بينننا وبنين مصنر، لكنن لدينه بعنض »وشدد أبو مرزوق على أن 
 «.األشخان في غزة، ونحن نحاربهم ونتصدى لهم بقوة

تلقنت « حمناس»نندة المحادثنات، موضنحًا أن وذكر أبو مرزوق أن ملف معبر رفح كان على رأس أج
وعنندًا بجدولننة تشننغيل المعبننر بعنند إنهنناء أعمننال بننناء وتجدينندات فيننه، وتقننديم تسننهيالت لمننرور األفننراد 

مداد الكهرباء. دخال البضائع وا   وا 
رادة بإحيننناء دورهنننا فننني ملنننف المصنننالحة النننذي بنننات حاضنننرًا علنننى »وأضننناف أن لننندى مصنننر  رغبنننة وا 

ال توجند دولنة يمكنن أن تقنوم »، مشنددًا علنى أننه «2013ت تننأى بنفسنها عننه مننذ أجندتها، بعدما كانن
 «.بما تقوم به مصر أو أن تحل مكانها، سواء على صعيد المصالحة أو الملف السياسي

بعد إنهاء »تشمل دواًل إسالمية، وقال: « حماس»ونفى أبو مرزوق ما يتردد عن جولة سيقوم بها وفد 
 «.رة سيعود هنية إلى غزة، وكل منا سيغادر إلى مقر إقامتهاجتماعاتنا في القاه

محمننند « فنننتح»ال توجننند عالقنننات منننع النائنننب المفصنننول منننن حركنننة »إلنننى ذلنننك، قنننال أبنننو منننرزوق إننننه 
، الفتنًا «دحالن، وال يوجد حاليًا اتصال مع دحالن بشخصه، ولكن ال مانع من لقاء أي فنرد فني تيناره

تنناح علننى دحننالن بشننكل مباشننر )...( لكنننه بننذل بننال شننك جهنندًا فنني لننيس لنندينا قننرار باالنف»إلننى أنننه 
 «.تقريب المسافة بيننا وبين مصر

 12/9/2017الحياة، لندن، 
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 حماس تعقد في القاهرة أول اجتماع لمكتبها السياسي الجديد"األناضول":  .11
ماس(، الينوم كشف مصدر مطل ع في حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية )ح: نور أبو عيشة - غزة

اإلثنننين، أن حركتننه عقنندت، "مننؤخًرا"، أول اجتمنناع لمكتبهنننا السياسنني الجدينند فنني العاصننمة المصنننرية 
 القاهرة.

ويمثنننل هنننذا االجتمننناع تطنننوًرا الفتنننا فننني العالقنننة بنننين القننناهرة وقطننناع غنننزة، التننني خنننيم عليهنننا التنننوتر 
المصنرية و"حمناس"، التني تندير  واالتهامات طوياًل، قبل أن ينتم التوصنل إلنى تفاهمنات بنين السنلطات

 قطاع غزة، الحدودي مع مصر.
وأضننناف المصننندر، النننذي طلنننب عننندم نشنننر اسنننمه، فننني تصنننريحات لألناضنننول، أن االجتمننناع ترأسنننه 
إسماعيل هنية، رئيس المكتنب السياسني للحركنة، بحضنور عندد منن أعضناء المكتنب النذين رافقنوه منن 

 قطاع غزة، وآخرين من الخار .
االجتماع يأتي في إطاره الطبيعي، لوجود أعضاء المكتب السياسني للحركنة )منن غنزة  واعتبر أن "هذا

 والخار ( في القاهرة )منذ السبت الماضي(، إلى جانب رئيس المكتب، إسماعيل هنية".
ومضى قائال إن "أعضاء المكتنب السياسني لحمناس ناقشنوا خنالل االجتمناع أولوينات الحركنة، إضنافة 

وقنال المصندر الفلسنطيني إننه ال  المشنترك لتحنرك حمناس فني المرحلنة المقبلنة". إلى سبل تعزيز الفهم
 يوجد موعد محدد لعودة وفد "حماس"، برئاسة هنية، إلى غزة، عقب انتهاء زيارته للقاهرة.
 11/9/2017وكالة األناضول لألنباء، 

 
المحافل باس بعفتح وحماس لتحقيق المصالحة إيجابية وندعم خطوات مع  نا: لقاءات"الجهاد" .12

 الدولية
أشرف الهور: بالرغم من تفضيل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشني  نافنذ عنزام، خنالل  -غزة 

، عننن عنندم الخننوض فنني تفاصننيل الجهننود التنني بنندأتها حركتننه منننذ أيننام مننن «القنندس العربنني»حديثننه لننن 
ء الخالفات األخيرة، إال أنه أجل تقريب وجهات النظر المتباعدة بين حركتي فتح وحماس، بهدف إنها

، فني إشنارة إلنى إمكانينة إحنداث اختنراق «إيجابينة سنادها النود والصنراحة»قال إن تلنك اللقناءات كاننت 
خالل الفترة المقبلة. وحين تطرق للملف السياسي قال إنه يعتقد أن الرئيس الفلسنطيني محمنود عبناس 

نهنم فني الحركنة سنيدعمون لن يقبل بالطرح األمريكي المتحيز إلسنرائيل بشنأن إطن الق عملينة سنالم، وا 
 جهوده في المحافل الدولية الرامية لكسب التأييد للقضية الفلسطينية.

وقنننال عنننزام النننذي يشنننغل منصنننب عضنننو فننني المكتنننب السياسننني لحركنننة الجهننناد حنننين سنننئل عنننن آخنننر 
ون حالينا تطورات االتصاالت واللقاءات التني قامنت بهنا حركتنه منع كنل منن فنتح وحمناس، إنهنم يفضنل
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الخرو  من الحالة المؤسفة »عدم الخوض في التفاصيل، مشيرا إلى سعي حركته المتواصل من أجل 
 «.والمحزنة التي تعيشها الساحة الفلسطينية

مننن »وحننول إن كانننت هننناك ترتيبننات لعقنند لقنناء قريننب بننين فننتح وحمنناس برعايننة حركننة الجهنناد، قننال 
وقنننال إن النقننناش النننذي جنننرى منننع «. مر منننع الطنننرفينالصنننعب أن نسنننتبق األمنننور، واتصننناالتنا ستسنننت

 .«سبل الخرو  من الوضع الراهن من دون تحديد الشكل»قيادات فتح وحماس في غزة، انصب على 
إن كان من بين ما طرح حل اللجنة اإلدارية التي شكلتها حمناس منؤخرا فني « القدس العربي»وسألت 

سنحب »تبرتهنا بنديال لحكومنة التوافنق، وذلنك منن أجنل غزة، وفجر تشكيلها خالفا قويا مع فتح التي اع
كننل »تجنناه غننزة، قننال « خطننوات غيننر مسننبوقة»مننن السننلطة الفلسننطينية التنني شننرعت باتخنناذ « الننذرائع

المواقننف طرحننت ونوقشننت، وكننل مننا يمكننن أن يمثننل سننبيال مننن أجننل تقريننب المواقننف والوصننول إلننى 
نهناء « لحظنة التوافنق»ون وأضاف عزام أنهم يسعون إلى أن تكن«. لحظة التوافق بنين فنتح وحمناس، وا 

 الخالف القائم في الساحة الفلسطينية قريبة.
عننن موقننف حركننة الجهنناد مننن التحركننات األمريكيننة الراميننة « القنندس العربنني»وفنني ملننف آخننر، سننألت 

اإلدارة األمريكيننة الحاليننة هنني أعجننز مننن أن تحقننق أي شننيء »إلننى إطننالق عمليننة سننالم جدينندة، فقننال 
بتفاصنننيل « غينننر ملمنننة»واتهمهنننا بأنهنننا منحنننازة لالحنننتالل، مشنننيرا كنننذلك إلنننى أنهنننا «. ا الصنننراعفنني هنننذ

 ، مؤكدا أن أي حل سوف تقدمه اإلدارة األمريكية الحالية سيخدم االحتالل.«الصراع مع االحتالل
لننيس »، مضننيفا «لننن يقبننل بهننذا األمننر»وشنندد القيننادي فنني الجهنناد، علننى أن الننرئيس محمننود عبنناس 

 «.ا سوى تمتين جبهتنا الداخليةأمامن
وحنننول موقنننف الجهننناد اإلسنننالمي ممنننا يتنننردد بشنننأن الخطنننط الفلسنننطينية المعلننننة حالينننا، للنننذهاب لألمنننم 
المتحدة أواخر سبتمبر/ أيلول الحالي، لتقديم طلب للحصنول عضنوية كاملنة، وتقنديم مشناريع سياسنية 

الجهننناد، تننندعم مثنننل هنننذه الخطنننوات وأي  إلداننننة االسنننتيطان واالحنننتالل، وغيرهنننا، قنننال عنننزام إن حركنننة
وأكننند أن الوجنننود فننني المحافنننل «. تحشننند الننندعم والتأييننند للقضنننية والشنننعب الفلسننطيني المظلنننوم»خطننوة 

يقننننف حننننائال أمننننام تحقيننننق العدالننننة، ومعاقبننننة »الدوليننننة مهننننم، رغننننم الموقننننف األمريكنننني الننننذي قننننال إنننننه 
 «.المعتدين

 12/9/2017القدس العربي، لندن، 
 

 تتهم فتح وحماس بأخذ أهالي غزة رهائن وتدعو الجتماع اإلطار القيادي في القاهرة "الشعبية" .13
فنني قطنناع غننزة إلننى « األوضنناع الكارثيننة»غننزة: حننذرت الجبهننة الشننعبية لتحريننر فلسننطين مننن وصننول 

مسنتوى خطيننر جنندًا، بسننبب الخالفننات القائمننة حاليننا بنين حركتنني فننتح وحمنناس، اللتننين حننذرتهما أيضننا 
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لتحقيننق أهننداف حزبيننة وفئويننة، ودعننت « رهننائن ودروع بشننرية»اسننتخدام أهننل القطنناع كننن مننن اسننتمرار 
 مصر للضغط من أجل عقد اجتماع لإلطار القيادي الفلسطيني في القاهرة.

عنندوان »نسننخة منننه، أن غننزة وأهلهننا يتعرضننون لننن « القنندس العربنني»وأكنندت فنني بيننان صننحافي تلقننت 
 .«تدهور كامل في مناحي الحياة»ء ، الفتة إلى المعاناة جرا«صامت ووحشي

يستغلها أصحاب المصالح ومراكز النفوذ لالنتقنال منن »وأكدت أن البيئة المنهكة اجتماعيًا واقتصاديًا 
مسار االنقسام إلى مسار االنفصال في إطار تهيئة البيئة المحلية لالستجابة لالشتراطات واإلمالءات 

وامننل الصننمود والنضننال للشننعب الفلسننطيني والمجتمنننع ، وذلننك مننن خننالل تقننويض قنندرة ع«األمريكيننة
 «.تمرير مشاريع تصفوية بحق قضيتنا المركزية«و

 12/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 رباح مهنا: واشنطن تستغل االنقسام الفلسطيني لفرض حكم ذاتي محدود .14

مننب، تسننتغل االنقسننام قالننت "الجبهننة الشننعبية" إن الواليننات المتحنندة األمريكيننة برئاسننة دونالنند تر : غننزة
 الفلسطيني لفرض حكم ذاتي محدود الصالحية في كانتونات محاصرة بالضفة الغربية.

ودعننت الجبهننة فنني تصننريحات لعضننو مكتبهننا السياسنني، ربنناح مهنننا، يننوم اإلثنننين لننن "قنندس بننرس"، لننن 
للمصنننالحة "تفوينننت الفرصنننة علنننى االحنننتالل واألمريكنننان عبنننر إنهننناء االنقسنننام النننداخلي فنننوًرا والعنننودة 

وطالنننب مهننننا، حركنننة "حمننناس" ورئنننيس السنننلطة الفلسنننطينية محمنننود عبننناس بضنننرورة إنهننناء  الوطنينننة".
نهاء أزمات قطناع غنزة. وشندد علنى أن واشننطن تسنعى  االنقسام إلنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني وا 

 .لتشديد الحصار على قطاع غزة وزيادة أزماته خدمة لالحتالل
لطة الفلسطينية في رام هللا بحق قطاع غزة "عدوان واضح وصريح على الحق واعتبر أن إجراءات الس

 بالحياة والحقوق المدنية والمعيشية لسكان القطاع".
 11/9/2017قدس برس، 

 
 : إلغاء قمة توغو انتصار للنضال األفريقي ضد األنظمة الفاشيةالرشق .15

مية "حماس"، عزت الرشق، أن قرار اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة اإلسال: الدوحة
الذي يعد  األضخم على صعيد العالقات الثنائية، بمثابة  اإلسرائيلية-تأجيل مؤتمر القمة اإلفريقية

 "انتصار للقيم اإلنسانية والمدافعين عنها".
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وقنننال الرشنننق فننني تغريننندة لنننه علنننى موقنننع التواصنننل االجتمننناعي "تنننويتر"، "إن إلغننناء المنننؤتمر انتصنننار 
ت األفريقيننة المتراكمننة ضند كننل نظننم الظلنم والعنصننرية والفاشننية واألبارتهايند التنني تمثلهننا دولننة للنضناال

 االحتالل الصهيوني".
ورأى أن قننننرار إرجنننناء عقنننند المننننؤتمر إلننننى أجننننل غيننننر مسننننمى يعنننند  "انتصننننارا للمنننندافعين عننننن القضننننية 

 مشبوه في القارة األفريقية".الفلسطينية، والذين تداعوا في دول عدة لمواجهة التوغل اإلسرائيلي ال
 11/9/2017، فلسطين أون الين

 
 الجنود المصريين بسيناء استهدافحماس تدين  .16

أدانننت حركننة "حمنناس" العمننل اإلجرامنني الننذي اسننتهدف جنننودا مصننريين فنني منطقننة "بئننر العبنند" فنني 
 سيناء وأدى إلى قتل وجرح العديد منهم.

ريح صننحفي مسنناء االثنننين، إن ذلننك يسننتهدف أمننن وقننال الننناطق باسننم الحركننة فننوزي برهننوم فنني تصنن
شغالها في دوامة من العنف والقتل.  مصر واستقرارها، وا 

وتقدمت حركة حماس إلى مصر وشعبها بخالن العزاء والمواساة، سائلة هللا أن يحفظ مصر من كل 
 سوء ومكروه.

 11/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 يحاول تعطيل تفاهم مصر وحماس "اعشدمصدر بحماس لا"الحياة اللندنية:" " .17
أسننفر عننن سننقوط عنندد مننن القتلننى  هجننوم إرهننابيإلننى  قننوة أمنيننة مصننرية فنني العننريش: تعرضننت غننزة

 4جننود مصنريين وتندمير  8قتنل »التابعنة لنه « أعمناق»عبر وكالنة « داعش»وتبنى تنظيم  ،والجرحى
 «.ريشمدرعات في مكمن لعناصر الدولة اإلسالمية عند أطراف مدينة الع

فني سنيناء « داعنش»التني نفنذها تنظنيم « العملية اإلرهابية»بين « حماس»وربطت مصادر في حركة 
ومصنننر، « حمننناس»أمنننس واجتماعنننات وفننند للحركنننة فننني القننناهرة فننني محاولنننة لتعطينننل التفاهمنننات بنننين 

حمننناس مصنننممة علنننى تعزينننز العالقنننة منننع »والحيلولنننة دون وصنننولها إلنننى غايتهنننا، وشنننددت علنننى أن 
مهما كلف الثمن، وصواًل إلى إقامة عالقة استراتيجية، بما تحمل من تبعات ومسؤوليات علنى  القاهرة

 «.كال الطرفين
 12/9/2017الحياة، لندن، 
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 مقدسيين بتهمة التسبب بمقتل مستوطن ثالثةأحكام بسجن  .18
اوتنننة أصننندرت محكمنننة االحنننتالل بمديننننة القننندس، ينننوم االثننننين، أحكامنننا متف: النننرأي –القننندس المحتلنننة 

بالسجن على ثالثة مقدسيين من بلدة صور باهر جننوب شنرق القندس المحتلنة، بتهمنة التسنبب بمقتنل 
وبحسنننب موقنننع صنننحيفة "معننناريف" العبرينننة، فإننننه تنننم الحكنننم علنننى الشننناب محمنننود دوينننات  مسنننتوطن.
سنننوات علننى محمنند أبننو كننف، فيمننا لننم يسننمح بنشننر الحكننم  9عامننا، فيمننا حكننم بالسننجن  18بالسننجن 
واتهمننت المحكمننة المقدسننيين الثالثننة بننأنهم تسننببوا فنني قتننل  بحننق قاصننر وهننو فننارس األطننرش. الثالننث

قنرب القندس بعند أن رشنقوها بالحجنارة، منا أدى  2015مستوطن كنان يقنود سنيارته فني سنبتمبر/ أيلنول 
صابة آخرين. 64لوفاة المستوطن إلكسندر لبلوفيتش )  عاما( وا 
نهم لم يتعمدوا القتل وأن منا جنرى كنان ناجمنا عنن خطنأ خاصنًة ووجهت المحكمة االتهامات للثالثة بأ

 بعد أن انحرفت السيارة عن مسارها واصطدمت بعامود كهربائي ما أدى إلى مقتل المستوطن.
 11/9/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 خالل أي حرب مقبلةوليبرمان يقرران إخالء "كريات شمونة" و"سديروت"  نتنياهو .91

تل أبيب: قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في حكومته، أفيغدور 
ليبرمان، إخالء مدينتي كريات شمونة في الشمال، وسديروت في الجنوب، في حال وقوع مواجهة 

 عسكرية على الحدود الشمالية أو على حدود قطاع غزة مستقبال.
، تعتبر سوريةإسرائيلية جارية على الحدود الشمالية مع لبنان و وقد كشف عن ذلك، خالل مناورات 

ألف إسرائيلي  50إلى  40أضخم تدريبات عرفتها إسرائيل منذ ربع قرن. والحديث يجري عن إخالء 
، بأن يبقى في المدينتين فقط، «موتيل»يعيشون في هاتين المدينتين. وتحدد خطة اإلخالء، المسماة 

اؤهم حاجة ملحة لمواصلة أداء مهامهم، كمستخدمي البلديتين، ورجال السكان الذين يعتبر بق
الشرطة، وقوات اإلنقاذ وما يشابه ذلك. ويفترض أن يتولى الجيش اإلسرائيلي وسلطة الطواري 

 القومية عمليات إخالء السكان.
 12/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"ليبرمان يحذر سورية من إطالق التهديدات ضد  .02

اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يوم اإلثنين، رسالة تهديد إلى النظام  دفاعوجه وزير ال: هاشم حمدان
 السوري، حذر فيها من إطالق التهديدات ضد إسرائيل.
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وقال ليبرمان "أقترح على جيراننا في الشمال أال يحاولوا تجريبنا، وأال يطلقوا التهديدات، ألننا نأخذ 
 ة".كل التهديدات بجدي

وأضاف "ال أنصحهم بأن يجربونا، وال أنصحهم بأن يدخلوا في مواجهة مع دولة إسرائيل، ألن ذلك 
 سينتهي بشكل سيئ جدا بالنسبة لهم".

وزعم ليبرمان "كلنا نأمل اليوم بأن يتحول الشرق األوسط إلى منطقة سالم وتعاون وتعايش"، مضيفا 
لية، وأقصد أقوال نائب وزير الخارجية السوري"، في "سمعنا اليوم تهديدات تأتي من الحدود الشما

 إشارة إلى فيصل المقداد.
 11/9/2017، 48عرب 

 
 شاكيد تدعو إلى سالم اقتصادي مع الفلسطينيين .09

اإلسرائيلي، يوم االثنين، إلى سالم اقتصادي  عدلدعت إيليت شاكيد وزيرة ال :ترجمة خاصة -القدس
 مع الدولي في عملية سياسية فاشلة.مع الفلسطينيين بدال من دخول المجت

وقالت شاكيد خالل مؤتمر "مكافحة اإلرهاب" في هرتسيليا يجب أن نبذل جهودا كبيرة لتطوير 
االقتصاد الفلسطيني. مضيفًة "يستحسن أن تقوم القوى الدولية والمجتمع الدولي بعدم إضاعة وقتهم 

تصاد الذي سيرافقه تحسين الوضع على في عملية دولية فاشلة، وأن يعملوا من أجل تعزيز االق
الحواجز وزيادة تصاريح العمل واالستثمار في البنية التحتية للطاقة وتحسين الظروف المعيشية إلى 
جانب خلق فرن عمل". داعيًة أرباب العمل اإلسرائيليين لتشغيل الفلسطينيين الذين يملكون تصاريح 

 عمل بدال من األفارقة المتسللين.
كيد عن أملها في حصول تغيير بالقيادة الفلسطينية. مشيرًة إلى أنه خالل عقد من الزمن وأعربت شا

عاما. مضيفًة "إسرائيل لن تتدخل في بديله، ولكن نتوقع بالتأكيد  92سيبلغ الرئيس محمود عباس 
 تغييره".

ف من وتطرقت لألوضاع األمنية على الحدود، مشيرًة إلى أن حماس ال زالت تستثمر مئات اآلال
الشواكل في تحسين قدراتها العسكرية على حساب حياة السكان الذين يعيشون في مأزق. وفي 

إلى  سوريةالشمال يواصل حزب هللا تطوير قدراته الصاروخية الدقيقة. بينما إيران تعمل على تحويل 
 قاعدة عسكرية شيعية.

 11/9/2017القدس، القدس، 
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 البقاء أرادإذا  ةج سوريإيران خار  إبقاء: على األسد شاكيد .00
قالت وزيرة العدل اإلسرائيلية اياليت شاكيد، يوم اإلثنين:" إن على : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس

 الرئيس السوري بشار األسد مصلحة بإبقاء إيران في الخار ، إذا ما اراد البقاء". 
المؤتمر الدولي لمكافحة ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة" الجروزاليم بوست"، عنها قولها في 

اإلرهاب، المنعقد في مدينة تل أبيب:" ينبغي على إسرائيل الضغط على القوى الكبرى في العالم بعدم 
 ". سوريةالسماح إليران بإقامة تواجد قوي في 

       وتابعت شاكيد:" في حال عدم استجابة القوى الكبرى فإن إسرائيل ستفعل ما يتوجب عمله".
سرائيل لن تقبل بإقامتهم  سورية:" يمكن للوجود اإليراني في وقالت شاكيد أن يكون سيئا جدا، وا 

 مصانع لألسلحة وموانئ". 
 11/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة   

 
 ليفني: الفساد.. ثقافة قادها نتنياهو في "إسرائيل" .02

يس الحكومة، في حين أبدى يتسحاك هرتسوغ )المعسكر الصهيوني( دعمه لمنح رئ: هاشم حمدان
بنيامين نتنياهو، العفو إذا قدم استقالته على خلفية الشبهات ضده، فإن رئيسة "الحركة"، تسيبي 

وقالت ليفني إنه يجب عدم اإلعالن عن ذلك اآلن، وأنها تدعم  ليفني، عارضت الفكرة بشدة.
ا الموضوعة المسؤولين في الشرطة والقضاء وسلطة إنفاذ القانون في عملية الفحن لكل القضاي

 على الطاولة.
وفي مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت ليفني إنه ال شك أنه مع تقديم الئحة اتهام 

 ضد نتنياهو فإنه ال يستطيع البقاء في منصبه كرئيس للحكومة.
وأضافت "عندما نرى كل الفساد العام في محيط نتنياهو وحكومته وبين مستشاريه، فإنه يتضح أن 
الحديث عن ثقافة قادها نتنياهو في إسرائيل، ولهذا السبب أيضا ال يستطيع أن يكون رئيسا 

وتابعت "يجب تنظيف اإلسطبالت، وعدم السماح لمن خلق أجواء الفساد هذه بالبقاء في  للحكومة".
ع ورفضت ليفني االدعاءات بأن الفساد ال يتصل بنتنياهو، وقالت إن "رئيس الحكومة يسار  منصبه".

إلى نسب كل ربع إنجاز لنفسه، حتى لو لم يكن ذلك مرتبطا به، وفجأة، وعندما يتصل ذلك بفساد 
محاميه ومستشاريه ورئيس مكتبه وكل المقربين منه، ال يكون له عالقة؟ وحتى األمر البسيط الذي 

ل: هذا يفعله كل رئيس حكومة عاقل، ال يفعله نتنياهو. لم أسمعه يتنصل من ذلك، ولم أسمعه يقو 
 مخيف، وسأقوم بعملية تنظيف ولن أسمح ألناس من هذا النوع بالبقاء حولي"، على حد تعبيرها.

 11/9/2017، 48عرب 
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 مليون دوالر 300ُتصد ر تكنولوجيا الطاقة النظيفة للصين با "إسرائيل" .02
ضراء وقعت الصين اتفاقًا لتوريد تكنولوجيا الطاقة الخ: محسن باريز تيرياكيوغلو - إسطنبول

مليون دوالر، بحسب ما أعلنته  300الصديقة للبيئة والتقنيات الزراعية المتقدمة من إسرائيل، بقيمة 
 وزارة المالية اإلسرائيلية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، يوم اإلثنين، أن االتفاق، الذي تم توقيعه فى بكين يتضمن زيادة 
 مليون دوالر. 300يل إلى الصين، لتبلغ قيمتها صادرات منتجات التكنولوجيا النظيفة من إسرائ

وأوضح البيان أن وزير المالية اإلسرائيلي موشي كاهلون وقع االتفاق في بكين، من دون توضيح 
 المسؤول الموقع عن الجانب الصيني، أو الفترة الزمنية لتصدير تلك التكنولوجيا.

قوة الصناعة اإلسرائيلية وسمعتها عالميًا، البيان نفسه، أن االتفاق "يدل على  فيواعتبر كاهلون، 
 المعزز مع الحكومة الصينية". االقتصاديوالتعاون 

 11/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة   
 

 مع وزير الداخلية بشبهة الفساد الشرطة اإلسرائيلية تحقق مجددا   .02
ين، مع وزير الداخلية وم اإلثنيجددت الشرطة اإلسرائيلية التحقيق، : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس

 اإلسرائيلي، أرييه درعي، بشبهة الفساد. 
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن الشرطة اإلسرائيلية في اللد )وسط( حققت مع درعي في 
الشبهات المنسوبة إليه، بتحويل "أموال حكومية تصل إلى مئات آالف الشواكل إلى جمعيات يديرها 

 أبناء عائلته". 
" يشمل التحقيق شبهات بارتكاب درعي مخالفات ضريبية، من خالل بيع شقق سكنية وأضافت:

 يمتلكها شقيقه". 
 11/9/2017لألنباء، ناضول وكالة األ   

 
 تحذر مواطنيها من دخول األردن ودول أخرى "إسرائيل" .02

ملي حذر طاقم مكافحة االرهاب في مكتب رئيس حكومة اإلسرائيلية حا: برهوم جرايسي - الناصرة
الجنسية اإلسرائيلية من زيارة األردن، ضمن عدة دول في العالم، بينها األشد تركيا ومصر، وخاصة 
صحراء سيناء. ويأتي هذا التحذير مع اقتراب موسم األعياد العبرية. وجاء في التحذير المتعلق 

ة الشارع باألردن، أنه خشية من احتمال وقوع عمليات تستهدف إسرائيليين، ويضاف لها "عدائي
 األردني إلسرائيل".
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ووضع البيان على رأس قائمة التحذير، تركيا، وقال إن التهديد فيها هو من الدرجة األولى، "على 
الرغم من مسعى السلطات التركية إلحباط العمليات". وطالب البيان حملة الجنسية اإلسرائيلية 

 بمغادرة تركيا فورا، تحسبا لتعرضهم لوقوع عمليات.
لمرتبة التالية حلت مصر، وبشكل خان صحراء سيناء، التي تعد من أكبر عناوين السياحة، وفي ا

لحملة الجنسية اإلسرائيلية، وقال البيان إن التهديد في سيناء هو من الدرجة الثالثة، وحذر من 
الدخول كليا الى سيناء، وبشكل خان الى المناطق السياحية ذات الخطر األكبر، مثل وسط سيناء، 

 حيث دير القديسة كاترينا، ومنطقتي نويبع وذهب القريبتين.
أما بالنسبة لألردن، فقد جاء أن التحذير نابع من "التهديد االساسي القائم من جهات إرهاب في 
األردن، ويضاف لها عدائية إلسرائيل في الشارع األردني، ما تزال عالية، وفي الخلفية، غياب 

 يلية".الموظفين عن السفارة اإلسرائ
 12/9/2017، الغد، عم ان

 
 واحتالل جنوب لبنان" حزب هللا"تدرب على مواجهة ي الجيش اإلسرائيلي .02

قالت وسائل إعالم عبرية، صباح اليوم الثالثاء، إن التدريبات العسكرية  :ترجمة خاصة - رام هللا
اة سيناريو القتحام اإلسرائيلية الكبيرة على الحدود الشمالية ستصل ذروتها اليوم، من خالل محاك

 مناطق واسعة في جنوب لبنان.
ذاعة كان العبرية، فإن الجيش أنهى خالل األيام الماضية  وبحسب القناة السابعة وصحيفة معاريف وا 
سيناريوهات عدة للتعامل مع اقتحام مسلحين لمناطق إسرائيلية محاذية للحدود، وعملية إخالء 

ل من الصواري . وأنه سيبدأ اليوم التدرب على عملية مستوطنات وتعرض مناطق إسرائيلية لواب
 التوغل داخل األراضي اللبنانية.

تحول إلى شبه جيش نظامي وهذه من نقاط ضعفه في المواجهة  "حزب هللا"وقال ضابط إسرائيلي إن 
ثر لم تؤ  ةالمقبلة. مشيرا إلى أن المناورات والتدريبات تسير بشكل جيد وأن الغارة األخيرة في سوري

 على مسار تلك المناورات.
 12/9/2017القدس، القدس، 

 
 وادعيس يدينان تجريف مقبرة الشهداء في القدس صبريالشيخان  .28

استنكر الشيخان عكرمة صبري ويوسف ادعيس، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، : القدس المحتلة
 قة لسور القدس التاريخي.تجريف االحتالل "اإلسرائيلي"، يوم االثنين، مقبرة "الشهداء" المالص
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: إن المقابر في جميع األديان لها حرمتها وكرامتها، وال يجوز  وقال عكرمة صبري، في بياٍن صحفي 
االعتداء عليها، فكيف باالعتداء على مقبرة فيها شهداء، منبها إلى أن ما يجري )من االحتالل( في 

 رية والتاريخية للمسلمين.مقبرة اليوسفية ليس له ما يبرره سوى طمس المعالم األث
كما استنكر وزير األوقاف الشي  يوسف ادعيس، قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي، بهدم جدار وتنفيذ 
أعمال تجريف في مقبرة الشهداء المالصقة لمقبرة اليوسفية عند سور القدس التاريخي من جهة باب 

 األسننباط.
االحتالل يعمل منذ سنوات على إنشاء ما تسمى وقال ادعيس في بيان صحفي يوم اإلثنين: إنَّ 

ضفاء  حدائق "وطنية تلمودية" في محيط سور القدس التاريخي لطمس المعالم العربية واإلسالمية وا 
 طابع تلمودي تهويدي على المدينة المقدسة.

 11/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ها بالقدسسلطات االحتالل تفصل قرى عن رام هللا والبيرة وتلحق .29
": قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي فصل قرى: بيت لقيا وخربثا المصباح اإللكترونية"األيام  -رام هللا 

لحاقها بمحافظة القدس.  وبيت سيرا عن محافظة رام هللا والبيرة، وا 
والتقى ممثلون عن قرى بيت لقيا، خربثا المصباح، بيت سيرا والطيرة ووجهاء من المنطقة الحدودية 

 غرب رام هللا، بمحافظ رام هللا والبيرة ليلى غنام؛ لمناقشة آليات مواجهة القرار اإلسرائيلي.
وأكد رؤساء المجالس وممثلو القرى جملة من اإلجراءات، التي سيتم اتخاذها في اإلطار الشعبي 

بطياته لمواجهة هذا القرار الذي يؤثر سلبا على المواطنين، بل ويأخذ أيضا طابعا سياسيا يحمل 
 أبعادا خطيرة.

 12/9/2017، رام هللا، األيام
 

 "هيئة األسرى": روايات قاسية ألسرى قاصرين تعرضوا لظروف اعتقال تعسفية .31
نقل محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين لؤي عكة، ظهر يوم اإلثنين، شهادات أدلى بها  :رام هللا

د بتعرضهم خالل اعتقالهم، واقتيادهم إلى أسرى قاصرون، يقبعون في سجن "عوفر" اإلسرائيلي، تفي
مراكز التوقيف اإلسرائيلية، للتنكيل، والمعاملة غير اإلنسانية التي تنتهك حقوقهم األساسية، وتخالف 

 قواعد القانون الدولي، واتفاقية الطفل.
 11/9/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
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 االحتالل بإنهاءتحدة الم األممفلسطيني تطالب  مليونرسالة تحمل تواقيع  .31
محمود عباس يوم االثنين رسالة تحمل توقيعات مليون طالب  السلطة الفلسطينية تسلم رئيس :رام هللا

فلسطيني لتسليمها إلى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خالل لقائهما المرتقب األسبوع 
 دة في نيويورك.المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتح

وتطالب الرسالة التي سلمها رئيس هيئة مقاومة الجدار وليد عساف للرئيس عباس خالل لقاء بينهما 
في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا في الضفة الغربية، بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي، والعمل على إقامة 

 الدولة الفلسطينية المستقلة.
لرسالة آذانا صاغية إزاء مطلب مليون فلسطيني بإقامة دولتهم وأعرب عساف، عن أمله بأن تلقى ا

 المستقلة.
 11/9/2017القدس، القدس، 

 
 األسير ومؤسسة "أبو جهاد" ناديد موازنة يجمت .32

كشف مختن في شؤون األسرى بالضفة الغربية المحتلة، أن السلطة الفلسطينية : أحمد صقر - غزة
د المخصصات المالية الخاصة بنادي األسير الفلسطيني قررت بأمر من رئيسها محمود عباس، تجمي

 ومؤسسة "أبو جهاد".
"، خشية المالحقة األمنية، أن قرار 21وأكد المختن الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لن"عربي

تجميد تحويل األموال طال نادي األسير الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسة "أبو 
 تصة بمتابعة شؤون األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.جهاد" المخ

وكشف المختن في شؤون األسرى، أن "هناك حديثا يدور حول وقف العمل في هيئة شؤون األسرى 
)سابقا كانت تسمى وزارة شؤون األسرى والمحررين( وتحويلها إلى جمعية خيرية مهتمة باألسرى، 

بشكل نهائي وبالتالي وقف رواتب األسرى الفلسطينيين فيما بعد"، وفق وذلك تمهيدا لوقف عملها 
 قوله.

ولفت إلى أن هناك "تهديدات من نادي األسير الذي يترأسه األسير المحرر قدورة فارس، بأنه في 
حال لم يتم العدول عن هذا القرار فسيتم الكشف عن بعض األمور التي تمس السلطة الفلسطينية 

مة المتصاعدة مع السلطة والرئيس عباس، وذلك في إطار المناكفة بين أنصار وتوضح سبب األز 
 عباس واألسير البرغوثي".

 10/9/2017، 21عربي
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 من مقبرة إسالمية في القدس تجرف جزءا   اإلسرائيليةالسلطات  .33
من ، جزءا اإلثنين جر فت السلطات اإلسرائيلية، صباح يوم : عبد الرؤوف أرناؤوط -المحتلة  القدس

 مقبرة الشهداء، القريبة من أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس الشرقية، قبل أن يتم وقفها. 
وقال مصطفى أبو زهرة، رئيس لجنة "رعاية المقابر اإلسالمية"، في القدس، لوكالة األناضول إن 

يوسفية، وهدمت جرافة إسرائيلية وصلت إلى موقع مقبرة الشهداء في باب األسباط المحاذية للمقبرة ال
 جزء من السور الغربي للمقبرة". 

أمتار في داخل أرض المقبرة وجرفتها، قبل أن  10وأضاف إن الجرافة اإلسرائيلية دخلت إلى مسافة 
 عن العمل.  إيقافهايتصدى لها أهل القدس وتم 

 تية". وذكر أبو زهرة أن السلطات اإلسرائيلية تخطط لتحويل المقبرة إلى "متنزه وحديقة تورا
 11/9/2017 لألنباء، األناضول وكالة

 
 بتسليحها "إسرائيل"على استمرار  قبالة سفارة ميانمار احتجاجا   أبيبمظاهرة في تل  .34

وهي الهيئة السياسية األعلى  48أكدت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي  وديع عواودة:  –الناصرة 
المسلمة في ميانمار. وتظاهر « الروهينجا»أقلية لفلسطينيي الداخل، أن إسرائيل متورطة في مجازر 

أمس العشرات من فلسطينيي الداخل قبالة سفارة ميانمار في تل أبيب بدعوة من الحركة اإلسالمية 
الشق الجنوبي، وغدا األربعاء سيتم التظاهر مجددا بدعوة من حزب الوفاء واإلصالح بقيادة الشي  

 حسام أبو ليل.
أن ميانمار ليست حالة استثنائية وأن إسرائيل تبيع األسلحة للنظام « لياالمتابعة الع»وأوضحت 

الدموي في ميانمار كما تفعل مع العديد من مناطق التفجير في العالم، وهذا يعكس عقلية إجرامية. 
دانتها للجرائم التي يرتكبها حكام ميانمار ضد المسلمين من  الروهينجا،  أبناءوعبرت عن غضبها وا 

 القومية األكثر تعرضا لالضطهاد في العالم. األقلية 
 12/9/2017، لندن، القدس العربي

 
 مراحل إلغاء اإلقامات المقدسية ترصدمؤسسات  .35

رصدت سبع مؤسسات حقوقية فلسطينية ثالث مراحل تشمل سن قوانين وتبني سياسات عنصرية؛ 
دس المحتلة بهدف تقلين تمثل تطو ر سياسة االحتالل في سحب إقامة الفلسطينيين في شرقي الق

 وجودهم.
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نسخة منه أنه من خالل منح "اإلقامة على وذكرت تلك المنظمات في بيان حصلت الجزيرة نت 
الدائمة" للفلسطينيين في القدس، أصبح دخول المدينة والسكن فيها امتيازا قابال للسحب، بدال من 

 كونه حقا أساسيا متأصال.
بجامعة القدس ومركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسات: وأكد كل من مركز العمل المجتمعي 

الشبكة والحق وسانت إيف وبديل، واالئتالف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين، وجود سياسات 
 غير شرعية في إلغاء اإلقامات تستهدف الفلسطينيين في القدس.

تي تستخدمها إسرائيل لتهجير وأكدت أن إلغاء اإلقامات الدائمة هو من أكثر الوسائل المباشرة ال
الفلسطينيين قسريا من شرقي القدس، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية إسرائيلية في 

 المدينة.
أنشأت إسرائيل المعايير إللغاء اإلقامات المقدسية، ثم وسعت استخدامها  1967وأضافت أنه منذ عام 

 فلسطيني من القدس حتى اآلن. 14,500كثر من بالتدريج، مما أدى إلى إلغاء حقوق اإلقامة أل
 11/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة 

 

 لخدمة الالجئين الفلسطينيين لألونروامصر تؤكد دعمها  .36
متابعة مصر باهتمام ألبرز المستجدات المتعلقة  شكريأكد وزير الخارجية سامح ي: باسل يسر 

السياق ذاته بالدور  فيظل المتغيرات اإلقليمية المتسارعة، مشيدا  فيبأوضاع الالجئين الفلسطينيين 
تضطلع به الوكالة وبجهود المفوض العام لألونروا، فيما يتعلق بتحسين أوضاع الالجئين  الذي

الدول المضيفة، جاء ذلك خالل استقبال  فيالفلسطينية المحتلة أو  األراضيالفلسطينيين سواء داخل 
  المفوض العام لوكالة األونروا. "ينبولبيير كر  "أمس شكري

حيث تم تناول اللقاء مستجدات أوضاع الالجئين الفلسطينيين، باإلضافة إلى أوضاع الوكالة 
باسم وزارة  الرسميتواجهها حاليا. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث  التيوالصعوبات 

لألونروا وأنشطتها، مشددا على "الداعم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد خالل اللقاء موقف مصر 
تعانيها  التيإيجاد الزخم الالزم لسد الفجوة التمويلية  إلىاستعدادها التام لبذل كل الجهود الرامية 

 المنوط بها. والحيويأداء الدور المهم  فيالوكالة، بما يضمن استمرارها 

 12/9/2017األهرام، القاهرة، 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 23 ص             4400 العدد:             9/12/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 بإجراءات إضافية لتأمين الحدود وهدم األنفاقماس حمسؤولون مصريون طالبوا  .37
قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن لقاءات وفد حماس مع المسؤولين في : كفاح زبون-رام هللا

المخابرات المصرية تركزت على قضيتين: المصالحة ضمن ترتيب وضع القضية الفلسطينية، 
 والتعاون األمني.

اللقاءات كانت إيجابية إلى حد كبير. لكن مسؤولي  أن« الشرق األوسط»وأكدت المصادر لن
جراءات أخرى على  المخابرات طلبوا من حماس إجراءات إضافية لجهة االتفاق مع حركة فتح، وا 
الحدود، بما يشمل هدم باقي األنفاق بين غزة ومصر، لقطع الطريق على تسلل جماعات متشددة من 

لى سيناء.  وا 
نوقش بشيء من التفصيل، عندما عرضت حماس إجراءاتها في  وبحسب المصادر، فإن هذا الطلب
وتطرقت االجتماعات كذلك إلى وضع قطاع غزة، وكيفية تخفيف  غزة من أجل ضمان أمن مصر.

 الضغط عنه.
قامة تبادل  وطلبت حماس فتح معبر رفح بشكل منتظم ما أمكن، وتزويد القطاع بالوقود والكهرباء، وا 

ريًا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل وقف إجراءاته تجاري. كما طلبت ضغطًا مص
 ضد قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن المسؤولين المصريين ومسؤولي حماس ناقشوا كيفية تجاوز الخالفات الداخلية، 
والذهاب إلى مصالحة، فأبدت حماس استعدادها إللغاء اللجنة اإلدارية، إذا كان عباس سيلغي 

ر الحكومة بمأل الفراغ، بما في ذلك حل مشكالت القطاع، واستيعاب موظفي حكومة إجراءاته، وسيأم
وبحسب المصادر، تواصلت جهات مصرية مع قياديين في السلطة الفلسطينية، في  حماس السابقة.

نهاء الخالف الكبير حول حكم قطاع غزة.  محاولة لتقريب وجهات النظر، وا 
 12/9/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 أربعة ملفات أساسية في مفاوضات مصر وحماس: ق فهميطار .38

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو لجنة ": الخليج"-القاهرة
الفلسطينية، إن زيارة وفد حركة حماس للقاهرة تستهدف التفاوض حول أربعة  -المفاوضات المصرية 

من والمصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، وصفقة ملفات أساسية، هي ضبط الحدود واأل
األسرى، باإلضافة إلى تحسين وضع غزة وتسريع تطبيق التفاهمات، التي أبرمت أخيرًا بين الطرفين 

 ذات العالقة بإمداد غزة بالتيار الكهربائي وفتح معبر رفح.
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ة كبيرة من خار  حماس وأوضح فهمي أنه يجري ترتيب عدد من اللقاءات بين قيادات فلسطيني
 وبعض قيادات حركة حماس، دون أن يفصح عن أسماء تلك القيادات.

واعتبر فهمي حضور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة المفاوضات، يعني أن مرحلة 
جديدة من التفاهمات بين مصر وحماس ستدخل حيز التنفيذ بالفعل، وسيكون لها انعكاسات على 

 قطاع غزة.األوضاع في 
 12/9/2017الخليج، الشارقة،

 
 مليون دينار 50فلسطينية بكلفة  -شاركة زراعية أردنية  .39

قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن إنشاء الشركة الزراعية األردنية : دينا سليمان -عمان  
وبكلفة إجمالية تُقد ر  التي يعتزم الجانبان إخراجها إلى حيز الوجود سيبدأ الشهر المقبل، الفلسطينية

 مليون دينار. 50بنحو 
فإن الشركة ستباشر عملها ومهامها التصديرية والتسويقية على " الدستور"ووفق تصريح الوزير لن 

عداد  أرض الواقع بعد ستة أشهر، الفتًا إلى أنه سيصار في غضون أيام إلى االنتهاء من صياغة وا 
 بان، والمتعلقة بإنشاء الشركة وأهدافها وخططها وآلية عملها.المقترحات والتفاصيل التي بدأها الجان

وبشراكة القطاع  والفلسطينيةوبحسب الحنيفات فإن إنشاء الشركة سيتم بمساهمة الحكومتين األردنية 
الخان، كما أن مقرها ومركز تواجدها وتصدير منتجاتها إلى جانب عمليات التعبئة والتغليف 

مكانية التصنيع الزراعي  سيكون في األردن. وا 
 12/9/2017، عم ان، الدستور

 
 "إسرائيل"سبيل المخرج اللبناني زياد دويري بعد رفضه تهمة التطبيع مع  إخالء .41

أ ف ب: أخلي سبيل المخر  اللبناني الفرنسي زياد دويري، أمس االثنين، من دون توجيه  -بيروت 
لدى  األحدوت اثر احتجاز جواز سفره ليه بعدما مثل أمام المحكمة العسكرية في بير إتهمة  أي

 مطار بيروت. إلىوصوله 
موكلي ولم يتهم بأي شيء" بعد مثوله لساعات  إخالءالمحكمة "تم  أماموقال محاميه نجيب ليان 

 المحكمة. أمام
 أندويري "نفى خالل استجوابه  أنمصدر قضائي مواكب للتحقيق لوكالة فرانس برس  أكدمن جهته 

" موضحًا أن "عمله اإلسرائيليينعالقات مع  أييكون له  أن أورو  لها  أو سرائيلإيكون تعامل مع 
 نية جرمية". أيكمخر  اقتضى زيارة فلسطين لساعات ولم تكن لديه 
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يصور على  أنالسلطات اللبنانية ابلغها فيها انه يريد  إلىدويري كان "وجه رسالة  أنوأوضح ليان 
 رد من وزارة الدفاع" اللبنانية. أيانه "لم يتلق  إلىسطينية" مشيرا ارض الواقع دفاعا عن القضية الفل

ناضلت من اجل  أنا( )..( إسرائيللم اطبع )مع  أناالمحكمة " أماموأكد المخر  ردا على سؤال 
 القضية الفلسطينية".

 12/9/2017، األيام، رام هللا
 

 لبنان يقدم شكوى لمجلس األمن ضد االنتهاكات اإلسرائيلية .41
األمانة العامة لألمم المتحدة ورئاسة مجلس األمن ضد  إلىقدم لبنان شكوى ": الحياة" –ويورك ني

إسرائيل على خلفية انتهاكها سيادة لبنان وخرقها جدار الصوت فوق مدينة صيدا صباح األحد. وأكد 
صارخًا  يشكل انتهاكاً »السفير اللبناني في األمم المتحدة نواف سالم في الشكوى أن هذا الخرق 

« للسيادة اللبنانية وانتهاكًا جديدًا ألحكام القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن
 «.يساهم في زعزعة االستقرار والسلم واألمن الدوليين»كما أنه 

لزام إسرائيل وقف انتهاكاتها لسيادة »وطالب سالم مجلس األمن بإدانة هذا االنتهاك اإلسرائيلي  وا 
 «.1701لبنان برًا وجوًا وبحرًا وتنفيذ كل موجباتها وفق القرار 

 12/9/2017، لندن، الحياة
 

 الجامعة العربية تطالب اليابان االعتراف بالدولة الفلسطينية .42
طالب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليابان باالعتراف بالدولة : القاهرة

ننا ننظر  إلى المواقف اليابانية باعتبارها عامل اتزان في الشؤون الدولية. الفلسطينية، وا 
الغيط، في كلمته أمام أعمال الدورة األولى لالجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي  أبووأكد 

الياباني التي عقدت مساء اليوم االثنين بمقر األمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة الجزائر الرئيس 
لمجلس جامعة الدول العربية، ومشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب، أكد الحالي 

أن العالم العربي واليابان يتطلعان إلى نظام دولي مستقر، ومتوازن يعكس مبادي العدالة والسالم 
عة أمنية واألمن الجماعي، وال سيما أن المنطقتين، العربية وشرق آسيا، تواِجهان تحدياٍت ذات طبي

خطيرة وضاغطة، وهو ما يعزز الحاجة إلى إجراء مثل هذا الحوار بين الدول العربية واليابان 
للوقوف على تلك التحديات وبحث سبل التصدي لها من خالل تنسيق المواقف المشتركة في 

 المحافل الدولية.



 
 
 
 

 

 26 ص             4400 العدد:             9/12/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

تر وانعدام االستقرار في وقال أبو الغيط ما زالت القضية العادلة لشعب فلسطين سببًا رئيسًا للتو 
الشرق األوسط، وانه على الرغم ما يسعى إليه البعض من التذرع بإلحاح الُمشكالت األخرى بهدف 
ترحيل المسألة الفلسطينية إلى ذيل األولويات، فإن هذه القضية تظل محل إجماع عربي كامل 

 وصلب، وهي تتربع على قمة أجندة النظام العربي.
بسبب استفزازات  -لتي شهدتها مدينة القدس الشرقية في شهر يوليو الماضيوتابع: التوترات ا

تذكرنا جميعًا بخطورة إهمال هذا النزاع التاريخي من دون تدخل  -االحتالل اإلسرائيلي في األساس
 دولي ناجز من أجل حله.

لإلقرار بشرعية  وأعرب أبو الغيط، عن آسفه إلمعان إسرائيل في االستهانة باإلرادة الدولية الرافضة
االحتالل أو بقانونية المستوطنات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح منذ 

 أيام بأنه لن يسمح باقتالع مستوطنة واحدة من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
الذي ُيمثل األساس الوحيد  أن الحكومة القائمة في إسرائيل اليوم ال تعترف بحل الدولتين وأوضح

المقبول من المجتمع الدولي لحل النزاع، وتقوم بتنفيذ أجندة جماعات االستيطان وتكتالت اليمين التي 
 –تزداد تطرفًا يومًا بعد يوم، مشيرا إن ما ُيثير الدهشة واالستنكار، أن تسعى الحكومة اإلسرائيلية 

تطبيع وضعيتها الدولية من خالل العمل الحثيث على إلى  -التي تتبنى مثل هذه األجندة المتطرفة
 ". 2020-2019الفوز بالعضوية غير الدائمة لمجلس األمن عن الفترة 

من يناصرها في مسعاها هذا، ويغض الطرف عن  إسرائيلالعام، األغرب أن تجد  األمينوتابع 
صرارها على إدامة احتاللها لألراضي الفلسطيني، مضيفا إ ن هذا المسعى ُيعد سببًا انتهاكاتها وا 

للدهشة واالستنكار ألن إسرائيل نفسها ال تفو ت فرصة إال وتنال من مصداقية المنظمة األممية 
وحيادها ونزاهتها، بل ووصل األمر إلى حد المطالبة بتفكيك وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

سناد( التي تلعب دورًا حيويًا ال غنى عنه في دعم األونرواالفلسطينيين ) ماليين الجئ  5نحو  وا 
 فلسطيني.

 وأعرب عن تقديره للدعم الياباني السخي لألونروا، داعيا إلى استمرارها في هذا النهج المسؤول.
 11/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السنوات األخيرة دون ردفي  ةمئة غارة إسرائيلية بسوري": إسرائيل اليوم" .43

اإلسرائيلي بالشؤون العربية آيال زيسر أبعاد الغارات اإلسرائيلية على سوريا وآخرها  حلل الخبير
بريف حماة األسبوع الماضي مركزا على أن النظام السوري وداعميه لم يقوموا بأي حركة تسجل على 

 أنها رد على الهجمات اإلسرائيلية.
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الح الجو اإلسرائيلي نفذ أكثر من مئة إن س -وهو كاتب بصحيفة إسرائيل اليوم-فقد قال آيال زيسر 
هجوم داخل سوريا في السنوات األخيرة وفقا لشهادة قائد سالح الجو السابق الجنرال أمير إيشل، لكن 

 الهجوم األخير قبل أيام بناء على توقيته ومكانه وهدفه "يجعله مختلفا عن كل الهجمات السابقة".
انتهاء حرب سوريا التي أظهرت أن المنتصرين فيها وأضاف أنه يمكن فهم هجوم ريف حماة بسبب 

هم من تجندوا لبقاء الرئيس السوري بشار األسد في السلطة وهم إيران وحزب هللا باإلضافة إلى 
 روسيا.

زيسر الذي يعمل أستاذا لدراسات الشرق األوسط بالجامعات اإلسرائيلية رأى أن موسكو تقود اليوم 
بلي بتوافق الالعبين اإلقليميين والدوليين، وعلى رأسهم تركيا خطوة تصميم وجه سوريا المستق

 واألردن.
وتابع الكاتب أن الواليات المتحدة التي تستهدف تنظيم الدولة اإلسالمية فضلت االبتعاد عن الملف 

 السوري، وتسليمه للروس.
بينما تحتا  روسيا  وفي تحليله للعالقات المتشابكة في األزمة السورية، قال الكاتب اإلسرائيلي إنه

إليران الستقرار سوريا، فإن تل أبيب حذرت موسكو من تثبيت سيطرة طهران في دمشق ألنه "خط 
 أحمر" بالنسبة لها، وقد يتسبب في تدهور األوضاع بالمنطقة لتصير حربا شاملة.

يلي وفي السياق ذاته، استغرب جدعون ليفي، الكاتب بصحيفة هآرتس، من تحمس المجتمع اإلسرائ
 ألي هجوم تنفذه إسرائيل، سواء كان ضروريا أم ال، بزعم أنه يضيف لسالح الجو "هالة بطولية".

وأضاف الكاتب أنه رغم مزاعم إسرائيل بأن قصف السالح الذي يأخذ طريقه لحزب هللا يخلق الردع، 
لى "جيش ألف صارو  وقذيفة، مما يحول "جيش الدفاع اإلسرائيلي" إ 150فإن الحزب لديه اليوم 

الهجوم اإلسرائيلي"، مشيرا إلى أن عجرفة الجيش اإلسرائيلي تسمح له بخرق سيادة لبنان بصورة 
 يومية، وقصف سوريا وفعل ما يشاء.

 11/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مغنية إسرائيلية تشارك في مهرجان الجاز بالمغرب .44
إلسرائيلية في سالح الجو، نوعام فازانا، أعلنت إدارة مهرجان طنجة للجاز في المغرب أن المجندة ا

ستقدم سهرة، باالشتراك مع فنانة تدعى تيما، على اعتبار أنهما تشاركان في برنامج التقارب العربي 
 الفلسطيني، وانتشرت صورة تجمعهما.
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وأثار خبر حضور المغنية اإلسرائيلية في المهرجان المغربي جداًل في البالد، حول التطبيع مع 
 ن الصهيوني، وعب ر العديد من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي عن استيائهم من ذلك.الكيا

 وتداول بعضهم منشورًا رافضًا لمشاركتها في المهرجان تحت وسم #التطبيع_خيانة_المقاومة_أمانة.
 11/9/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ات اإلسرائيليةعدم الرد على الغار ب: روسيا طالبت األسد "ديعوت أحرونوت"ي .45

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر، اليوم الثالثاء، النقاب عن : محمد وتد
مطالبة روسيا لنظام بشار األسد عدم الرد على الغارات التي تنسب لسالح الجو اإلسرائيلي في 

 األراضي السورية وتستهدف المنشآت العسكرية للنظام.
وماسي روسي رفيع المستوى، والمطلع على شؤون الشرق األوسط، ونقلت الصحيفة عن مصدر دبل

"بحال بالغت إيران وحزب هللا بالتدخل بسورية  سعي روسيا إلرسال تطمينات إلى إسرائيل حين قال:
 سنقوم بتقييدهما".

وتابع المصدر الروسي: "نحن ندرك مخاوف إسرائيل، وقد تم توضيح األمور في االجتماع األخير 
 ن ونتنياهو".بين بوتي

وأوضح أن االستخبارات العسكرية الروسية أوصت لنظام األسد وحزب هللا عدم الرد على القصف 
والغارات الجوية باألراضي السورية والتي تنسب إلى سالح الجو اإلسرائيلي، والتي كان آخرها 

بة من مدينة باألسبوع الماضي، حيث تم قصف منشأة إلنتا  الصواري  واألسلحة الكيماوية، قري
 المصياف في محافظة حماة السورية.

 12/9/2017، 48عرب 
 

 مظاهرات في العاصمة األرجنتينية ضد زيارة نتنياهو .46
تظاهر اآلالف من األرجنتينيين المعارضين للسياسات العنصرية اإلسرائيلية في : بوينس آيرس

ئيس الحكومية اإلسرائيلية، العاصمة األرجنتينية، بوينس آيريس، ضمن حملة احتجا  على زيارة ر 
بنيامين نتنياهو، الذي وصل إلى األرجنتين اليوم اإلثنين، في بداية جولة في أميركا الالتينية تشمل 

 عدة دول.
وعلق الناشطون الفتات على الجدران في أغلب أنحاء العاصمة، شبهوا فيها نتنياهو بهتلر وصوروه 

 رتكابه المجازر والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.مرتدًيا المالبس الرسمية النازية، بسبب ا
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وطبعت على إحدى الالفتات صورة نتنياهو وكتب عليها "مطلوب بسبب ارتكابه جرائم ضد اإلنسانية 
وقتل الشعب الفلسطيني"، وعلى الفتة أخرى كتب "نعم إلخرا  الصهيونية من فلسطين، نعم لعزل 

 نتنياهو".
 11/9/2017، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال

 
ض حياة الفلسطينيين .47  الصليب األحمر: التوسع االستيطاني في الضفة يقو 

قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر، إن التوسع االستيطاني في الضفة الغربية : نبيل سنونو -غزة 
 يقوض حياة الفلسطينيين ويحرمهم من مواردهم الطبيعية ويؤثر بشكل فعلي عليهم.

وأوضحت المتحدثة باسم الصليب األحمر في غزة، سهير زقوت، أن "السياسات اإلسرائيلية في 
االستيطان سهلت فرض نظام األمر الواقع في ضم األراضي وفصل التجمعات الفلسطينية عن 

 بعضها البعض".
 11/9/2017، فلسطين أون الين

 
 إعادة إعمار القرى المدمرة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة "أرض فلسطين"هيئة : لندن .48

أعلنت هيئة في العاصمة البريطانية لندن، نتائج مسابقة أفضل تصميم «: القدس العربي»لندن 
 ، التي تنظمها الهيئة.1949-1947إلعادة إعمار القرى الفلسطينية المدمرة 

يرل ندا ومن دول عربية، وأعلنت لجنة التحكيم الدولية المكونة من خبراء من كل من إنكلترا وألمانيا وا 
أسماء الطالب الفائزين والجامعات الفلسطينية التي ينتمون اليها. وأعلن الدكتور سلمان أبو ستة، 
قائمة الفائزين. وتصدر المركز األول الطالب حسام بهرام من جامعة بيرزيت، ونال الجائزة الثانية 

طالبين آخرين  إلىبت الجائزة الثالثة الطالب زكريا العصار من الجامعة اإلسالمية في غزة، كما ذه
 من جامعة بيرزيت، وهما الطالبة روال شاهين والطالب مهران نعيم.

غاليري في لندن ثمن أبو ستة كل الجهود التي  21وفي كلمته خالل االحتفال الذي أقيم في قاعة 
د الطالب بذلت من جهات عديدة إلنجاز العمل، وفي مقدمتها جامعة ويستمنيستر، مثمنا جهو 

وملتزما بتوسيع فرن المشاركة وزيادة عدد الجامعات التي ستشارك في المسابقة في الدروة المقبلة 
التصميمات للقرى التي أنجزها الطالب المشاركون في المسابقة تحت  أنوأوضح  من المسابقة.

ع نوفمبر/ إشراف الجامعات المشاركة في المسابقة استغرقت عاما دراسيا كامال، بدأت في مطل
 .2017وانتهت في األول من أغسطس/آب  2016تشرين الثاني 

 12/9/2017، ، لندنالقدس العربي
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 شركة إسرائيلية تفوز بمناقصة لبناء جدار ترامب على الحدود مع المكسيك .49
بعد إشادة الرئيس األمريكي دونالد ترامب بتجربة إسرائيل في بناء الجدران العازلة،  :القدس المحتلة

ت شركة إسرائيلية بأول مناقصة أعلنتها هيئة الجمارك األمريكية لبناء جدار عازل على الحدود فاز 
 مع المكسيك.

"، الفرع األمريكي لن " Elta North Americaوأوضحت صحيفة " يديعوت أحرونوت " أن شركة " 
Israel Aerospace Industriesتنفيذ مشروع بناء "، ُأدرجت على القائمة القصيرة للشركات المرشحة ل

الجدار، الذي يصر الرئيس األمريكي دونالد ترامب على تشييده لوضع حد لتدفق المهاجرين غير 
 الشرعيين عبر الحدود.

شركات أخرى بأول مناقصة لتطوير نماذ  من  3وعلى المرحلة األولى، فازت الشركة، بجانب 
إذ ستحصل كل شركة من الشركات األربع األجهزة االبتكارية التي من المقرر تزويد الجدار بها، 

 ألف دوالر لتطوير هذه األجهزة. 500ألف دوالر و 300على منح مالية تتراوح بين 
كم على الحدود مع المكسيك. وسبق له أن أقر بأنه اقتنع  3200ويريد ترامب بناء جدار طوله 

ئيلي بنيامين نتنياهو إن الجدران بضرورة اإلقدام على هذه الخطوة بعد أن قال له رئيس الوزراء اإلسرا
 العازلة التي شيدتها إسرائيل على الحدود مع مصر واألراضي الفلسطينية تحقق أهدافها.
 12/9/2017، الغد، عم ان

 
 ألف مخالفة لحقوق اإلنسان 26 ارتكبت الحصاردول  قطر: .51

ألف  26ارب من قنا: أكد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن هناك ما يق -جنيف 
مخالفة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نتيجة انتهاكات دول الحصار، وذلك بسبب العقوبات 

 الجماعية والحصار الذي تفرضه الدول األربع ضد دولة قطر.
، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في آل ثانيوقال 

في اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان، هو توضيح انتهاكات دول  إن هدف وجود قطر»جنيف، 
الحصار األربع لحقوق اإلنسان، ونحن نتطلع إلى أن يقوم مجلس حقوق اإلنسان بمهامه عبر حث  
هذه الدول على التراجع عن تلك اإلجراءات التي أث رت على شعوب المنطقة، سواء على الشعب 

 «.وعليهم عدم الز   بالشعوب في الخالفات السياسية القطري أو على شعوب الدول المحاصرة،
وأوضح وزير الخارجية أن المطالب الثالثة عشر تضمنت مخالفات واضحة للقانون الدولي ومساسًا 
مباشرًا بسيادتنا، مشيرًا إلى أن دولة قطر واحترامًا لوساطة سمو الشي  صباح األحمد الجابر الصباح 

هذه المطالب بلغة قانونية وعقالنية وأرسلت الرد إلى الدول األربع، أمير دولة الكويت، رد ت على 
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التي أصدرت عقب ذلك المبادي الستة والتي أبدت قطر استعدادها للتحاور حولها، طالما هناك 
التزامات جماعي ة بها من كافة الدول، لكن فوجئنا بتراجع الدول األربع عنها واإلصرار مرة أخرى 

  ة عشر والتي يتضمن أحدها أنها ستكون الغية بعد انقضاء عشرة أيام.على المطالب الثالث
الرحمن آل ثاني على أن المطالب الثالثة عشر ليست محل بحث، ونحن  وشد د الشي  محمد بن عبد

 مستعدون لمناقشة أي شيء، طالما أنه ال يمس  السيادة وال يخالف القانون الدولي.
قائاًل: موقف قطر ال يزال على ما هو عليه، فنحن مستعد ون الرحمن  وتابع الشي  محمد بن عبد

للحديث معهم والمشاركة في أي جهود لحل األزمة على أن يكون ذلك مستندًا إلى مبادي تتوافق 
 والقانون الدولي وتحترم سيادة كل دولة. 

 12/9/2017الراية، الدوحة، 
 

 ها التطرف واإلرهابويجب وقف دعم "التضليل"الدول األربع: قطر مستمرة في  .51
« اإلمارات والسعودية والبحرين ومصر»اتهمت الدول األربع الداعية لمكافحة اإلرهاب : جنيف )وام(

أمس، قطر باالستمرار في نهجها القائم على تضليل الرأي العام الدولي عبر سياسة إنكار حقيقة 
دخل في الشؤون الداخلية للدول. دعمها اإلرهاب والتطرف وتمويله ونشر خطاب الكراهية والفتن والت

الرحمن آل ثاني في  على ادعاءات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد« حق الرد»وقالت في بيان 
إن المزاعم التي ساقها الوزير القطري بأن »لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف  36كلمته أمام الدورة الن

لة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي حكومة بالده على استعدادها للحوار ما هي إال محاو 
وأكدت الدول األربع في البيان على ضرورة توقف  .«دون تغيير في سياساتها العدائيةالعام العالمي، 

قطر عن دعم األيديولوجيات المتطرفة واألفكار اإلرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف 
عامًا، ونفت بشدة المزاعم التي ال أساس لها من الصحة عن ما  20الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ 

؛ ألن منافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة للدول كافة باستثناء دول «الحصار»تسميه قطر بن
المقاطعة، معربة عن أسفها لغياب الحكمة في كلمة الوزير وعدم وجود أي نوايا صادقة للتعاطي إيجابًا 

ة الكويتية لتفهم شواغل الدول األربع والدول األخرى التي تضررت من السياسات مع جهود الوساط
وألقى السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لإلمارات العربية المتحدة لدى األمم المتحدة   العدائية.

ة باسم كل من اإلمارات والمملكة العربي« حق الرد»والمنظمات الدولية األخرى في جنيف بيان 
وزير خارجية قطر في  اتهاماتالسعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وذلك ردًا على 

 الكلمة التي ألقاها أمام الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان فيما يلي نصه.
  12/9/2017االتحاد، أبو ظبي، 
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 قطر ال توحي بأي رغبة في حل األزمة لغةالبحرين:  .52
الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أن تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد أكد وزير 

 بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس االثنين، في جنيف ال توحي بأن الدوحة تريد حل أزمتها مع جيرانها. 
وطالب الوزير الدوحة باتخاذ موقف جدي فيه مواجهة مع النفس. وقال، في تغريدات عبر حسابه 

لغة وزير خارجية قطر في جنيف ال توحي بأي رغبة في حل أزمة قطر، بل وبكل »ى تويتر: عل
 «.أسف، تعيد نفس الكالم الممل والمكرر

االستعطاف والتباكي واللطم ال يفيد بشيء، خصوصًا إن كان ليس له أساس، المطلوب »وأضاف 
صالحها قبل مواجهة اآل  «.خرموقف جدي من قطر فيه مواجهة مع النفس وا 

نعم نريد حاًل جديًا ومضمونًا يلبي مطالبنا العادلة وال يعود بنا بعد حين إلى »وتابع الوزير البحريني 
 «.فاهلل يهدي من يشاء« هللا يهداكم»و« طاح الحطب»الوراء، وال نريد حل 

  12/9/2017الخليج، الشارقة، 

 
 المنتظر الفلسطينيينالضفة الغربية أمل  .53

 فايز أبو شمالة د.
بفرح غامر قرأت تصريحات رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي "نداف ارغمان"، حين قال: أحبطنا منذ 

عملية ذات مغزى، بينها عمليات استشهادية )انتحارية(، وعمليات إطالق  200بداية العام الحالي 
خلية محلية، خطط عناصرها  70نار، وعمليات خطف، وأحبط جهاز الشاباك منذ تموز الماضي 

 لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
نما  من المؤكد أنني لم أفرح للنجاح اإلسرائيلي في اكتشاف هذا العدد من الخاليا والمقاومين، وا 
فرحت لتنامي روح الكفاح في عقول وقلوب الشباب الفلسطيني، الذي عرف طريقه، ويصر على 

ذا نجح جهاز "ا لشاباك" اإلسرائيلي حتى اآلن في اكتشاف انتزاع حقوقه عن طريق العمل المقاوم، وا 
هذه العدد من الخاليا والمقاومين، فال يعني ذلك أنه سينجح في العام القادم أو العام الذي يليه، 
فطالما ظلت جذوة المقاومة متقدة في عقول وقلوب الفلسطينيين، فذلك يعني أنهم يشقون طريقهم إلى 

 كوا عثرات المسير في هذا الطريق المقاوم.الحرية، وقد تعلموا من أخطائهم، وتدار 
لقد أدرك رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي هذه الحقيقة، واعترف بها أمام حكومة االحتالل 
اإلسرائيلية، وقال: إن الوضع األمني في الضفة الغربية هش للغاية ويتميز بحساسيته المفرطة تجاه 

يبا من العمليات من قبيل الطعن، والدهس، أحداث ذات طابع ديني، ويتمتع بمستوى ثابت تقر 
طالق النار.  وا 
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ال أنكر أن جزءًا من حديث رئيس جهاز الشاباك أمام الحكومة فيه تفاخر بالنجاح لجهازه، وجزءًا 
آخر فيه مبالغة، واتهامات زائفة بحق مئات الشباب الفلسطيني، الذين ز  بهم في غياهب السجون 

يس الجهاز لألسباب التي جعلت شباب الضفة الغربية يفكرون عنوة، ولكنني أستغرب تنكر رئ
بالمقاومة، وأهمها الممارسات القمعية لجهاز الشاباك نفسه بحق الشعب الفلسطيني، واقتحام المدن 
الفلسطينية لياًل، وترويع اآلمنين، واالعتقاالت العشوائية، وما يمارسه المستوطنون من عدوانية على 

ه الممارسات اإلرهابية لن يتوب عنها الصهاينة، ولن يرتدعوا مهما قدم األرض واإلنسان، هذ
الفلسطينيون من تنازالت، هذه الممارسات الفاجرة هي لبنة التحريض على المقاومة من جهة، وأساس 
الثقة بأن المستقبل القريب سيشهد المزيد من عمليات المقاومة، التي ستؤكد أن شباب الضفة الغربية 

 شعب الفلسطيني كله، وهم الفجر المنتظر في هذا الليل السياسي المدلهم.هم أمل ال
 11/9/2017، فلسطين أون الين

 
 عشية خطابه في األمم المتحدة الرئيسرسالة إلى  .54

 هاني المصري
 فخامة الرئيس محمود عباس،

المتحدة.  أكتب إليك هذه الرسالة عشية سفرك إلى نيويورك إللقاء خطاب في الدورة السنوية لألمم
ووفق ما تناثر في وسائل اإلعالم والكواليس الفلسطينية قبل اللقاء مع الوفد األميركي برئاسة جاريد 
كوشنر، فإن الخطاب سيكون مميًزا وأقوى من الخطابات السابقة. ولكن بعد اللقاء تسربت أخبار بأن 

وتعليق الخطوات التي تزمع الخطاب ُعد ل أو يمكن تعديله على خلفية الطلب األميركي بتخفيفه، 
على تنفيذها، لفترة قصيرة من الزمن تقدم فيها إدارة ترامب خارطة طريق. ويكفي رًدا على ذلك القول 

 إن ما لم يحدث في عهد اإلدارات األميركية السابقة لن يحدث في ظل إدارة ترامب األكثر سوًءا.
ه ساهمت في إقناعك بإعطاء اإلدارة األميركية ُيقال إن االتصاالت العربية المكثفة قبل اللقاء وبعد

المهلة التي طلبتها، وكانت الرسالة التي رددتها االتصاالت العربية، وحتى العبارات، واحدة، 
خالصتها "أن ال بديل عن المفاوضات" و"امنح إدارة ترامب فرصة جديدة بزعم أنها جادة بالتوصل 

أن ولي العهد السعودي هاتفك الساعة الثالثة فجًرا من نفس إلى اتفاق". وبلغ االهتمام العربي لدرجة 
 يوم اللقاء.

أعرف تماًما أنك ال تستطيع أن تهمل الموقف العربي، ولكن ال ينفع األخذ بالطلب األميركي المشفوع 
بالنصائح العربية من دون مطالبة العرب بضمان أن تقدم اإلدارة األميركية شيًئا مقابل هذه المهلة، 

تأتي بعد مضي حوالي ربع قرن على اتفاق أوسلو، فعلى األقل على العرب أن يطالبوا واشنطن  التي



 
 
 
 

 

 34 ص             4400 العدد:             9/12/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

دانة االستيطان باعتباره غير  االلتزام بإطالق عملية سياسية جادة، وبما يسمى "حل الدولتين"، وا 
عد اإلدارة قانوني، ويمثل عقبة في طريق السالم، كما كانت اإلدارات األميركية السابقة تردد، ولم ت

 الحالية ملتزمة بها.
هذا مع أن المطلوب منها أكثر من ذلك بكثير، وهو أن تلتزم بالسعي إلقناع إسرائيل بالدخول في 
عملية سياسية مرجعيتها الحقوق الوطنية الفلسطينية المقرة في القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة. 

ًحا طوياًل لتغيير موازين القوى، ولكن هذا هو أعرف أن تحقيق هذا مستحيل اآلن، ويتطلب كفا
 الطريق، وال مفر من توفير متطلباته إذا أردنا إنجاز الحرية والعودة واالستقالل.

ولتسهيل األمر، يمكن ويجب المطالبة بربط منح المهلة بوقف التدهور من خالل امتناع إسرائيل عن 
يجاد واقع جديد يجعل الحل اإلسرائيلي هو تنفيذ خطواتها األحادية التي تستهدف تغيير الواق ع كلًيا، وا 

الحل الوحيد الممكن والمطروح عملًيا، مثل التوسع االستيطاني، وتهويد القدس وأسرلتها، وحصار 
غزة، واالعتقاالت، وهدم المنازل، وعدم إطالق سراح المعتقلين، حتى الدفعة الرابعة من معتقلي 

، ولم تنفذ إسرائيل االلتزام 2014يركية السابقة بإطالقهم في العام أوسلو التي التزمت اإلدارة األم
 وانصاعت إدارة أوباما لها مثلما انصاعت لها في أشياء كثيرة.

نما شرعت في التمهيد للحل اإلقليمي،  لم تكتِف إدارة ترامب بعدم االلتزام بحل الدولتين، وا 
لة الفلسطينية، والحكم الذاتي، والسالم االقتصادي والكونفدرالية مع األردن للتهرب من االلتزام بالدو 

)وكأننا لم نكتِو بنارهما وال نزال منذ أوسلو وحتى اآلن(، وتوقفت عن المطالبة األميركية اللفظية 
السابقة بوقف االستيطان، وأعلنت أنها ستوافق على ما يوافق عليه الطرفان بالمفاوضات دون 

دولية، ما يعني وضع الضحية الفلسطينية تحت رحمة الجالد تدخالت أو ضغوط خارجية، وبالذات 
اإلسرائيلي الذي بات واضًحا للقاصي والداني أنه ال يعترف بقيام دولة فلسطينية، وال بحق العودة، أو 

 بحق مساواة المواطنين الفلسطينيين بالمواطنين اليهود في إسرائيل.
لحاحية تبني سياسة إن هذا الواقع الصعب والمفتوح على احتماالت خطر  ة للغاية يطرح ضرورة وا 

فلسطينية أخرى، تختلف اختالًفا جوهرًيا عن السياسة المتبعة منذ اتفاق أوسلو وحتى اآلن، خصوًصا 
بعد تغير الظروف والمعطيات المحلية والعربية واإلقليمية والدولية، فلم تعد أميركا القطب األحادي 

ها في المنطقة رغم النتائج الكارثية التي انتهت إليها، وهذا المسيطر على العالم، وفشلت مخططات
 يفتح باًبا لألمل والفرن يجب الرهان عليه.

غدًا تصادف ذكرى أوسلو، الذي يجب االعتراف بجرأة أنه رغم بعض اإلنجازات التي تحققت 
يين إلى بفضله، وأهمها قيام كيان فلسطيني على أرض فلسطين، وعودة مئات اآلالف من الفلسطين

أرض وطنهم، إال أنه أدى إلى كارثة كاملة ينذر استمرارها بتصفية القضية الفلسطينية وليس إلى 
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نما ألن  دولة، ليس فقط بسبب األداء الفلسطيني كما سبق أن حذرت أنت نفسك ُبعيد التوقيع عليه، وا 
بالحد األدنى، عدا  إسرائيل غير جاهزة لتسوية تحقق أي حق من الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولو

عن أنها تحولت نحو اليمين واليمين الديني المتطرف الذي يحلم ويعمل بشكل حثيث من أجل إقامة 
 "إسرائيل الكبرى".

استناًدا إلى ما تقدم أنصحك نصيحة صادقة، فبداًل من االكتفاء بإلقاء خطابات قوية وتقديم تهديدات 
ف الفلسطيني مفترض تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى واتخاذ قرارات تستخدم للضغط لتحسين الموق

 تجاوز أوسلو والتزاماته، وقادرة على تغيير المسار وبعث األمل باالنتصار من جديد.
لقد جربت الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس األمن ولم تنجح، وليس األولوية 

فر األصوات التسعة المطلوبة للتصويت، واألغلبية اآلن إعادة الكرة من جديد في ظل عدم ضمان تو 
الكبيرة من األصوات المؤيدة التي تمنع الخسارة الكاملة، مع معرفة أن الفيتو األميركي يقف 
بالمرصاد. كما جربت التهديد بحل السلطة وقلت "أنها غدت بال سلطة"، وأنك تنوي إعادة النظر في 

بإسرائيل والتنسيق األمني، لدرجة أن قرارات المجلس المركزي العالقة مع االحتالل وبوقف االعتراف 
تضمنت ذلك، ولكنها بقيت حبًرا على ورق إما لعدم واقعية بعضها في ظل  2015المنعقد في آذار

 وضع وقيود والتزامات السلطة، أو لعدم توفر اإلرادة السياسية الالزمة لتنفيذها.
 

 قرارات قابلة للتطبيق، مثل:في هذا السياق، سيكون من المفيد اتخاذ 
تفعيل القرارات الدولية المؤيدة للقضية الفلسطينية، وبالذات تفعيل العضوية الفلسطينية في • 

مؤسسات األمم المتحدة، وتحديًدا في محكمة الجنايات الدولية، والشروع فوًرا وقبل الخطاب في توقيع 
ون وقع هذا اإلجراء أبلغ كثيًرا من عبارات طلب اإلحالة حول جريمة االستعمار االستيطاني، وسيك

 مثل "سأفعل، وسأقوم" ... إل .
إعطاء األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس القواسم المشتركة والمشاركة • 

السياسية الحقيقية، باعتبار الوحدة ضرورة ال غنى عنها وليست مجرد خيار من الخيارات، فالذي 
ن يواجه المخططات االستعمارية االستيطانية العدوانية االحتاللية ال يستطيع أن يواصل اعتماد يريد أ

سياسة االنتظار والبقاء حتى من أجل الحفاظ على الوضع الراهن، الذي أثبتت التجربة الطويلة أنه 
 ال يمكن المحافظة عليه إال من خالل مواجهة مدروسة ومتراكمة ومتعاظمة.

ادة الفلسطينية إلعادة بناء مؤسسات المنظمة لتضم الجميع، وتكون قواًل وفعاًل الممثل توفر اإلر • 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وفي ضوء ذلك، ال بد من إعادة النظر في شكل السلطة 
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وطبيعتها ووظائفها والتزاماتها لتكون سلطة مجاورة للمقاومة، وأداة من أدواتها، وسلطة إدارية خدمية 
 بعد نقل الصالحيات السياسية منها للمنظمة.

إن هذا التحول الجوهري في واقع السلطة قد يؤدي إلى انهيارها، ولكن ستكون المنظمة المعاد بناؤها 
بدياًل جاهًزا، ويؤدي ذلك إلى تغييرات واسعة في أولويات السلطة، وخصوًصا في الموازنة، بحيث 

والصناعة والمناطق واألراضي المهمشة وغيرها حصًصا أكبر  تأخذ القدس والصحة والتعليم والزراعة
بشكل ملموس من الحصن التي تأخذها حتى اآلن في الموازنة على حساب األمن الذي يبتلع نسبة 
كبيرة، ومن خالل تنفيذ خطة تقشف شاملة وجادة تقوم على محاربة الفساد والتضخم وسوء اإلدارة 

 والعائلية.والمحسوبية والجهوية 
سيادة الرئيس، سيكون أقوى بكثير أن تلقي خطابك وتلتقي بترامب بعد أن تكون قد أعلنت رؤيتك 

 وخطتك المضادة، واتخذت قرار اإلحالة حول االستيطان، وقدمت مبادرة قادرة على تحقيق الوحدة.
كل ما في هذا السياق، سيعكس خطابك عدالة القضية وتفوقها األخالقي، ويسرد الرواية التاريخية ب

تحمله من معاناة وصمود وبطولة، ويحدد المطاَلب المشروعة الفلسطينية، ويتضمن االستعداد 
للسالم، على أساس أن من يريد السالم عليه االستعداد للحرب كما قال شارل ديجول؛ عندها ستجد 

شنطن وتل الشعب الفلسطيني بأسره يقف وراءك، األمر الذي سيدفع العالم كله، بما في ذلك حكام وا
 أبيب، إلى االستماع لك جيًدا، وأخذ خطابك بالحسبان وعلى محمل الجد.

 12/9/2017القدس، القدس، 
 

 سورية فيوروسيا " إسرائيل"بين  الهاويةحافة  .55
 محمد السعيد إدريس .د

أن تتحدى روسيا، وعسكريًا، «. أن تخوض في المحظور»على عكس كل التوقعات قررت إسرائيل 
وأن توجه، في ذات الوقت، لطمة إلى الحليف األمريكي الذي تقاعس، ربما للمرة األولى، ، سوريةفي 

، إسرائيل قررت سوريةفي « مصالح وضرورات أمنية حيوية»عن الدفاع عن مطالب تراها إسرائيل 
أن تكون تهديداتها التي صدرت على لسان كبار قادتها السياسيين والعسكريين عقب الزيارة الفاشلة 

، من هنا جاءت غارتها «تهديدات ذات مصداقية كاملة»نياهو لروسيا تئيس حكومتها بنيامين نلر 
( على منشأة عسكرية تابعة للجيش السوري في 2017سبتمبر  7الجوية فجر الخميس الماضي )

د»حيث االنتشار العسكري الروسي المكثف بمثابة « مصياف»منطقة  وتطرف إلى « إعالن تحٍ 
بل وباألساس مع « حزب هللا«ليس مع النظام السوري أو حتى إيران و« لهاويةحافة ا»مستوى 
 روسيا. 
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هل هذا ما تريده فعاًل إسرائيل؟ أن تدخل في صراع مكشوف إلى هذا الحد مع روسيا، ومن ثم يكون 
علينا توقع تورط إسرائيل في حرب شاملة على األراضي السورية، أم أن هذه الغارة مجرد إشارة 

التي لم تلق آذانًا صاغية ال في  سوريةن جدية تمسك إسرائيل بمطالبها وخطوطها الحمراء في إلعال
نياهو للحصول على ضمانات روسية تواشنطن وال في روسيا التي زارها رئيس الحكومة بنيامين ن

 . سوريةكاملة وواضحة لمطالب إسرائيل بإخرا  أعدائها )إيران وحزب هللا( نهائيًا من 
مع الرئيس الروسي فالديمير « سوتشي»نياهو من لقائه في مصيف تكانت عقب انتهاء ن البداية

نياهو بإجراء محادثة هاتفية جمعته مع المراسلين السياسيين في إسرائيل حيث تبوتين، عندما بادر ن
فرصة منع حرب في المستقبل تكون أكبر في حال أال تكون »حرن على تأكيد أمرين أولهما؛ أن 

إسرائيل ستهتم بأن تدافع عن نفسها بشتى الوسائل في مواجهة »وثانيهما، أن «. سوريةفي إيران 
نياهو أنه أكد ذلك في لقائه مع الرئيس الروسي، وتطرق إلى احتمال أن تأوضح ن«. التهديد اإليراني

مر سنتحرك حيث يستوجب األ»بحرب إقليمية في المستقبل، وقال  سوريةيتسبب الوجود اإليراني في 
 «. ذلك وطبقًا لخطوطنا الحمراء، وعندما فعلنا ذلك في السابق لم نطلب إذن أحد

نياهو حرصه على الربط بين ما تدركه إسرائيل من خطر وبين أمرين لهما تكان الفتًا في حديث ن
خطر  سوريةاإلسرائيلي. األمر األول أن الوجود اإليراني في  االستراتيجيأهمية كبرى في التخطيط 

تتطابق إدراكاتها األمنية « ُسنية»يقتصر مداه على إسرائيل وحدها، ولكنه يشمل دواًل عربية ال 
اإلسرائيلية لها صداها  إن المطالبللخطر اإليراني مع اإلدراك اإلسرائيلي، وهو هنا أراد إن يقول 

طرح »أنه عند أطراف أخرى مهمة بالمنطقة يجب أن تأخذها روسيا في االعتبار. فقد ذكر نتنياهو 
على مسامع الرئيس بوتين قلقًا ال يساور إسرائيل وحدها، إنما يساور أيضًا دواًل كثيرة في المنطقة 

 «.تخشى دخول )الشيعة( في الحيز )الُسني(، وستكون لذلك إسقاطات كثيرة
وانحسار نفوذها، وهو أمر يجب أن تعطيه إسرائيل األهمية « داعش»أما األمر الثاني فيخن هزيمة 

كانت « داعش»مكاسب إيرانية، ما يعني أن « داعش»التي يستحقها، وأال تسمح أن تكون خسائر 
، وأن غيابها يفرض على إسرائيل التدخل المباشر ومنع إيران سوريةتؤدي أدوارًا إسرائيلية مهمة في 

يرانية الخطوة اإل». لذلك قال إن سوريةمن أن تكون الطرف الفائز في معادلة توازن القوى داخل 
يفقد قوته « داعش»، وزاد أن التقديرات تقول إن «موجهة أساسًا ضدنا ونحن لن نبقى غير مبالين

 «.وعليه فثمة حاجة ملحة اآلن لتقييد حركة إيران»
مهم  شيءتخطط لفعل »من قرأ هذه التصريحات والنوايا الواضحة كان بمقدوره أن يعرف أن إسرائيل 

خيار »على « شبه إجماع وطني»، خصوصًا بعد أن تبلور «سوريةضد الوجود اإليراني في 
على لسان العديد من كبار المسئولين ابتداًء من وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان الذي أكد أن « التحدي
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، وأنها لن تكتفي بلعب دور المتفر  سوريةلن تعتزم ضبط النفس حيال الوجود اإليراني في »بالده 
المتطرف وزير التعليم نفتالي بينيت الذي أكد أن « البيت اليهودي»زب ، مرورًا برئيس ح«الحيادي
لن تعتمد فقط على الواليات المتحدة وروسيا وأنها تحتفظ لنفسها في الحق في الدفاع عن »إسرائيل 

بعد كل هذه التأكيدات والتهديدات بات واضحًا ومؤكدًا تبلور إدراكين  «.نفسها ضد اإليرانيين
رائيليين أولهما، أن األمن القومي اإلسرائيلي مهدد بالوجود العسكري اإليراني في إس استراتيجيين

. ثانيهما، أن هذا األمر ال يخن ال واشنطن وال موسكو ولكنه مسئولية إسرائيلية بحتة، ما سورية
 شغل الشاغل هو ما هو هذا القرار؟يعني أن األمر أضحى قرارًا إسرائيليًا محضًا، لكن ظل ال

ناك العديد من االجتهادات أبرزها ما أورده غيورا أيلند الرئيس األسبق لمجلس األمن القومي كان ه
حدد فيه أربع مهام ليس من بينها أي دور « يديعوت أحرونوت»اإلسرائيلي في مقال نشرته صحيفة 

ما يعني أنها كانت في االتجاه « االحتواء اإلستراتيجي للتهديد»عسكري وتدخل ضمن مهام 
الروسية ونقلته « برافدا»عاكس لما قد رس  عند القيادة اإلسرائيلية خاصة بعد ما نشرته صحيفة الم

والذي حسم الخيار اإلسرائيلي بالعملية العسكرية التي جرى تنفيذها. « يديعوت أحرونوت»صحيفة 
ة بلسان الرئيس فقد توقفت الصحيفة اإلسرائيلية أمام معطيين وردا فيما نشرته البرافدا الناطقة الرسمي

إسرائيل ال يمكنها أن تعلِّم الكرملين ما يجب على صناع السياسة الروس »بوتين؛ أولهما يقول إن 
روسيا ستواصل تعزيز وتضخيم تأثير إيران »وثانيهما أن «. فعله لترسي  سياستهم في الشرق األوسط

نية ا  «.لمعتدلة في المنطقة(في المنطقة، )لموازنة تحالف واشنطن وتل أبيب مع الدول السُّ
 لكن يبقى السؤال األهم: هل حققت األهداف؟.« الخيار اإلسرائيلي»الغارة اإلسرائيلية حسمت 

كشف الجنرال عاموس يادلين رئيس معهد أبحاث األمن القومي في إسرائيل الرئيس السابق لشعبة 
من يعنيهم األمر بهذه االستخبارات العسكرية عن ثالث رسائل أرادت إسرائيل توصيلها إلى كل 

 الغارة هي:
 متقدمة. استراتيجيةمن إنتا  أسلحة  سوريةمنع تعزيز القدرات العسكرية السورية ومنع  -1
 فرض مصالح إسرائيل رغم تجاهل القوتين العظميين.  -2
ال تمنع إسرائيل من التحرك العسكري. هذه الرسائل وصلت  سوريةأن الدفاعات الروسية في  -3

لكن ال يوجد ما يؤكد أن األهداف قد تحققت في ظل محاوالت إسرائيل احتواء الحدث، وفي حتمًا، 
ظل تفضيل موسكو خيار الصمت، وهو صمت ال ينافسه غير الصمت اإليراني الذي يحمل رياح 
الخطر في ظل صراع إرادات عالي المستوى أحد أطرافه قوة عظمى بحجم روسيا، صراع لم تألفه 

 «.حافة الهاوية»من شأنه أن يدفع بها نحو  إسرائيل من قبل
 12/9/2017، األهرام، القاهرة
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 ضمن "اتفاق رزمة" مع "حماس" األسرىتبادل  .56
 غيورا آيلند

 اإلسرائيليينالمدنيين  بإعادةيسمح « حماس»اتفاق مع  إلىفشلت محاولة الوصول  األخرىمرة تلو 
، الذي زار غزة، الصليب األحمرمحاولة رئيس  وجثماني الجنديين اللذين تحتجزهما الحركة. كما أن

مؤخرًا، لم تجِد نفعًا. الحقيقة هي أن إسرائيل فشلت فشال ذريعا في كل صفقات تبادل األسرى منذ 
نحن ندير مفاوضات على موضوع منفصل فيما لدى  –والسبب بسيط  1985صفقة جبريل في العام 

 ا نحن متحمسون. والنتيجة السيئة متعذرة.الطرف اآلخر كل المي زات. فهو غير مكترث بينم
نجاحا  األكثرلن تجدي نفعًا لجان كلجنة شمغار، مع تحديد مبادي عليا وال حتى اختيار الرجل 

لمنصب منسق األسرى والمفقودين. الطريقة الوحيدة للنجاح هي خلق صفقة رزمة تبحث فيها عدة 
 قط.مواضيع، يكون فيها تبادل األسرى موضوعًا واحدًا ف

مورس ضغط دولي على إسرائيل لفتح « الرصان المصبوب»، مع انتهاء حملة 2009في العام 
المعابر إلى غزة وض  شاحنات الغذاء والعتاد. وكانت إسرائيل ملزمة بأن تقول في حينه: نحن 

على الموضوعين: مدى فتح « حماس». سنجري مفاوضات مع اإلنسانيةحساسون للمواضيع 
 األسرى.المعابر وتبادل 

، التي «حماس»لو عملنا هكذا لنشأ وضع متوازن. كنا سنضغط لتحرير جلعاد شاليت، فقد كانت 
بل حكومة في غزة، مضغوطة بسبب المعابر. كنا سنبدي مرونة « إرهاب»هي ليست فقط منظمة 

صل في الموضوع األول، والطرف اآلخر كان ملزمًا بأن يبدي مرونة في الموضوع الثاني. هذا لم يح
 في حينه، وهو أيضا ال يحصل اليوم.

إسرائيل توجد في  أنكقاعدة، صفقات الرزمة هي السبيل الصحيح لحل كل خالف. لنفترض 
صديق، على توزيع كعكة معينة. المفاوضات كانت ستنتهي  أومفاوضات مع طرف ما، خصم 

على إعطاء الطرف . لحكومة إسرائيل توجد مشكلة في الشرح كيف وافقنا 50:50 الكعكةبتقسيم 
 إقرار، اذكى واقوى منه، وبالتالي ستجد صعوبة في أكثرفي المئة، بينما نحن محقون  50اآلخر 

 مثل هذا االتفاق.
. شوكوالتةكعكة جبنة وكعكة  –لنفترض اآلن حالة اخرى، تدور فيها مفاوضات على تقسيم كعكتين 
كعكة  أرباعجبنة ولكن ثالثة تنتهي المفاوضات بحيث نكون حصلنا فقط على ربع كعكة ال

. 50:50. ظاهرًا هذه حالة مشابهة للحالة السابقة، إذ إن المفاوضات بالمتوسط انتهت بن الشكوالتة
تقول: بالنسبة  أنولكن يوجد هنا فرق كبير. لما كان الحديث يدور عن كعكتين يمكن للحكومة 

حال كعكة صغيرة وغير  أيذه على ه أن إاللكعكة الجبنة صحيح انه لم يتبَق لنا سوى الربع، 
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هي  الشكوالتةلذيذة، حيث ال بأس أننا أبدينا سخاء وتنازلنا عن ثالثة أرباعها. بالمقابل، فان كعكة 
. أرباعهاكعكة مهمة حقا. في هذه الحالة أصررنا وأجبرنا الطرف اآلخر على أن يعطينا ثالثة 

ذاته  األمرالصفقة. الطرف اآلخر سيدعي  وعليه، في نهاية المطاف، نحن المنتصرون الكبار في
ولكن العكس، والكل سيكونون راضين: سيعقدون صفقة ويكون بوسعهم أيضا أن يرووا لجمهورهم 

 قصة النصر.
أما عند البحث في «. لعبة محصلتها صفر»عند البحث في موضوع وحيد يدور الحديث دوما عن 

 أهميةلنا يكون أقل  األهمين مختلف: ما هو لدى الطرف األولوياتعدة مواضيع، يتبين أن سلم 
مع حكومة غزة يجب قبل كل « اتفاق رزمة»للطرف اآلخر وبالعكس. وكي نتمكن من الوصول إلى 

هي الحاكم « حماس«شيء االعتراف بحقيقة أن غزة هي منذ زمن بعيد دولة بكل معنى الكلمة، و
ما دخلنا في  إذاوجزرا، وعليه  هناك. إلسرائيل قدرة عالية على أن تعرض على غزة عصيا

مجرد موضوع واحد يبحث فيها،  األسرىمفاوضات كهذه )مباشرة ام غير مباشرة(، يكون فيها تبادل 
جثماني غولدن واورون وتحرير  إعادةسنتمكن من الوصول إلى نتيجة جيدة حتى في موضوع 

 .أيضا، وفي مواضيع أخرى «حماس»المدنيين اآلخرين، الذين تحتجزهم 
 «يديعوت»

 12/9/2017، األيام، رام هللا
 

 رياح حرب .57
 أوري سفير

قال دافيد بن غوريون ذات مرة لشمعون بيرس الراحل إن الزعيم يقاس حسب قدرته على اتخاذ  
القرار في السالم أو في الحرب. في حالة الحرب يكون الثمن في األرواح كبيرا، بينما في حالة السلم 

. ولكن برأي بن غوريون ال بد أن ثمن السالم باألرواح وأحيانابل  راضيباأليمكن للثمن أن يكون 
 اقل.

الحرب في منطقتنا لم تعد مستحيلة. فإلسرائيل عدو مركزي، إيران، وهي تلوح في مواجهة عدم 
التنسيق بين الواليات المتحدة ودول الخليج. اإليرانيون سيلتزمون باالتفاق النووي ولكنهم سيتطلعون 

ام من الرئيس ترامب، الذي يعتبرونه كتهديد وكاستفزاز في ضوء طبيعته غير القابلة لالنتق
 إقامهللتشخين. وتعتزم إيران تشكيل جبهة مع سورية، حزب هللا وحماس ضد تحالف الرياض الذي 

 ترامب مع دول الخليج، مصر واألردن.
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حماس ضد إسرائيل، ضمن يحتمل أن من ناحية طهران حان الوقت لتفعيل الحلف مع حزب هللا و 
لصرف االنتباه عن االتفاق النووي. ما يزال لدى إسرائيل اليوم الوسائل للتصدي لهذا  أخرىأمور 

جبهة مشتركة مع الدول العربية المعتدلة مصر، األردن،  إقامةالتهديد ولمنع التصعيد. أبرزها هو 
متحدة، من خالل تفعيل العقوبات السعودية وباقي دول الخليج )باستثناء قطر(، مع الواليات ال

األميركية والتهديد باستخدام القوة. ولهذا يوجد مفتاح موجود في جيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: 
سماع أقوال الدول العربية المعتدلة، وكذا الواليات المتحدة، إذ أنه من أجل تفعيل حلف مناهض 

 دولتين.ومناهض لإلرهاب يجب العمل على حل ال لألصولية
على إسرائيل أن تختار بين ثمن الحرب وثمن السالم. في منطقتنا، يمتلئ الفراغ السياسي بشكل عام 
بالعنف. ومع ذلك، فان التهديد اإليراني ليس الدافع الوحيد للتسوية، وليس حتى تحذيرات الدول 

هويتنا  إنقاذرائيل في هو مصلحة إس األساسالعربية، الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي؛ الدافع 
الديمقراطية واليهودية من خالل السعي إلى التعايش مع دولة فلسطينية مجردة من السالح على 
أساس المنطقة في الضفة الغربية. نتنياهو سيقول بالطبع أن مثل هذه الخطوة ستقرب العنف، ولكنه 

لى إسرائيل؛ فنحن قوة عظمى مخطئ ومضلل. فالفلسطينيون ليسوا تهديدا استراتيجيا أو وجوديا ع
رائدة مع قدرات هي من القدرات المتصدرة في العالم. ثالثة ماليين فلسطيني في دولة مجردة  إقليمية

ال يريدوننا هنا. ومن معرفتي  إرهابيون أوساطهممن السالح ليسوا تهديدا علينا، حتى لو كان في 
 اآلخررأي معظمهم. أبو مازن هو  أيضاا هو لكل قادة جهاز األمن المتقاعدين تقريبا، اعرف أن هذ

ملزم بان يتخذ القرار بين ثمن السالم وثمن الحرب. فهو يعيش تحت ضغط المتطرفين في السلطة 
الفلسطينية وفي غزة، في ضوء الطريق المسدود في المسيرة السلمية واستمرار البناء في 

 األصوليةتنا. وال يمكن القتال ضد المستوطنات. وألول مرة منذ سنين تهب رياح حرب في منطق
يهودية. هناك حاجة إلى دمج قدرة الردع والحكمة السياسية من أجل عقد تحالف  بأصوليةالعربية 
 ضد اإلرهاب. إقليمي

 معاريف
 12/9/2017، الغد، عم ان
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