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تمام صفقة تبادل وتهدئة طويلة مع "إسرائيل" .1  "القدس": خطة مصرية إلنجاح المصالحة وا 

القاهرة: كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن القيادة المصرية تتجه نحو وضع خطة بشأن الوضع 
ط على حركتي فتح وحماس إلنجاح ملف المصالحة، والتوافق الفلسطيني، تتضمن ممارسة ضغو 

جراء انتخابات فلسطينية شاملة، بالتزامن مع ملفات أخرى تتعلق  على تشكيل حكومة واحدة، وا 
بالعالقة مع االحتالل سواء بشأن الوضع في غزة أو إزاء احتماالت التوصل إلى تسوية سياسية 

 بالمنطقة.
لـ "القدس" دوت كوم، فإن مصر تتطلع لدور أكبر من خالل الضغط وبحسب المصادر التي تحدثت 

على جميع األطراف الفلسطينية إلنهاء االنقسام الداخلي، حيث أنها رحبت بانعقاد المكتب السياسي 
لحركة حماس في القاهرة للخروج بقرارات مصيرية وحاسمة من أجل دفع المصالحة إلى األمام، عبر 

 بشأنها الحقا. تفاهمات سيجري التوافق
ووفقا لتلك المصادر، فإن المكتب السياسي لحركة حماس اجتمع في القاهرة التخاذ قرارات حاسمة 
بشأن ملف المصالحة، وعقب ذلك االجتماع عقد لقاء بين رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء 

مرزوق ويحيى  خالد فوزي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بحضور موسى أبو
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السنوار وخليل الحية، حيث أبلغوا المسؤول المصري خالل االجتماع بما أعلن عنه في بيان الحركة 
 أمس عن استعدادهم لحل اللجنة اإلدارية وبدء حوار جدي مع حركة فتح برعاية مصرية.
قة التبادل، وقالت المصادر، إن اللقاء بحث كذلك العديد من القضايا األخرى التي تتعلق بملف صف

وكذلك بملف معبر رفح ورفع الحصار عن قطاع غزة، والوصول إلى تهدئة طويلة األمد مع 
 إسرائيل، ودعم حماس ألي تسوية سياسية مستقبلية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت المصادر إلى أن مصر ضغطت بشكل كبير على حماس التخاذ قرارات دون أي شروط، 
ا الفرصة لدعوة حركة فتح للحضور إلى القاهرة لبحث ملف المصالحة، من أجل أن تسنح له

والتوصل التفاق مع ممثلين عن الحركة من أجل عقد لقاء مشترك، ومن ثم دعوة الفصائل 
 الفلسطينية لالجتماع.

ووفقا لذات المصادر، فإن مصر معنية بتفعيل ورقة اتفاق وقف إطالق النار بين الفصائل 
سر  خالل  2014ائيل الذي كان سيتم التوصل إليه عقب وقف إطالق النار في آب الفلسطينية وا 

الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، وان مصر ممثلة بجهاز المخابرات، وبدعم سياسي رسمي من 
القيادة المصرية، ستطرح ورقة تتضمن وقف إطالق النار ورفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة 

هيل حركة السكان، وفتح معبر رفح بضمان وجود حكومة فلسطينية واحدة، وفتح المعابر وضمان تس
 مع أخذ األوضاع األمنية في سيناء بعين االعتبار.

وأشارت إلى أن مصر ستربط حراك وقف إطالق النار بإنجاز ملف صفقة التبادل بين حماس 
سرائيل، على أن يشمل تهدئة طويلة األمد.  وا 

في جهاز المخابرات المصرية بحثوا مع حماس العديد من القضايا  وقالت المصادر إن المسؤولين
المتعلقة بالوضع األمني على الحدود، وطلبوا منها اتخاذ مزيد من اإلجراءات ومنها إغالق األنفاق 

 التي ال زالت تعمل من الجهة الفلسطينية.
 12/9/2017القدس، القدس، 

 
 رة في محاولة "إلنهاء االنقسام"": عباس يوفد األحمد إلى القاهاألوسط"الشرق  .2

كفــــاح زبــــون: قالــــت مصــــادر فــــي الســــلطة الفلســــطينية إن قيــــادة حركــــة فــــتح ســــتبحث مــــع  -رام هللا 
المســؤولين المصــريين نتــائث مباحثــات حركــة حمــاس معهــم، قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن الخطــوات المقبلــة. 

فد مسـؤول ملـف المصـالحة فـي وأضافت المصادر لـ"الشرق األوسط" أن "الـرئيس محمـود عبـاس، سـيو 
الحركة، عزام األحمد إلى مصر لمتابعة جهود إنهاء االنقسام". وبحسب المصادر، فإن عباس يرحب 
دائمــاب بــأي جهــد مصــري فــي هــذا اإلطــار. وتابعــت المصــادر، قائلــة إن "الــرئيس يريــد إنهــاء االنقســام 
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مـع ذلـك". وأضـافت: "سـيجري ووضع خريطة طريق لحماس. المطلوب اآلن هـو أن تتجـاوب الحركـة 
 األحمد مناقشات مع المسؤولين المصريين حول الخطوات المقبلة".

فلســطيني ســبق  -وأكــد المصــدر الفلســطيني أن توجــه األحمــد إلــى مصــر جــاء نتيجــة تنســيق مصــري 
انتقال وفد حماس إلى مصر. وأن الجانب المصري أبلغ الجانب الفلسطيني قبل لقـاء وفـد حمـاس فـي 

 بأن التركيز سيكون على إنهاء االنقسام وعقد مصالحة. القاهرة
 ووصف المصدر التدخل المصري هذا، بأنه "قوي وحثيث".

من جانبه، أعلن األحمد أمس أنه ذاهب إلـى مصـر خـالل أيـام لمتابعـة جهـود إنهـاء االنقسـام. ورحـب 
ـــاق األحمـــد "بـــالجهود المتواصـــلة التـــي تقـــوم بهـــا مصـــر الشـــقيقة مـــن أجـــل إنهـــاء االن قســـام وتنفيـــذ اتف

، برعايــة القيــادة المصــرية، الــذي 4/5/2011المصــالحة الموقــع مــن كافــة الفصــائل الفلســطينية بتــاري  
 يؤكد تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

لكـن األحمـد أثـار شـكوكاب حـول جديـة حمـاس، قـائالب: إن بيانهـا "تكـرار لتصـريحات كثيـرة". وأضـاف: "إن 
اللجنة اإلدارية، وتمكـين حكومـة الوفـاق الـوطني مـن ممارسـة مهامهـا فـي قطـاع  األساس هو إعالن حل  

جـراء االنتخابـات العامـة، وفـق مـا وعـدت بـه حمـاس  غزة، كمـا هـو الحـال فـي الضـفة الغربيـة والقـدس، وا 
، أثنــاء اللقــاء الــذي جــرى بــين قيــادتي 18/4/2017حركــة فــتح، عنــدما تســلمت رســالة خطيــة منهــا بتــاري  

في قطاع غزة، وهذا ما يزيل العقبة األساسية أمام تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة؛ ألن تشكيل  الحركتين
اللجنــة اإلداريــة وتداعياتــه، شــكل عقبــة كبيــرة أمــام اســتئناف جهــود المصــالحة بكافــة جوانبهــا، ونأمــل مــن 

 ري  الفلسطيني".حماس أن تلتزم بما توقع وتعلن وتنفذه؛ حتى نزيل صفحة االنقسام السوداء في التا
 13/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 الحكومة الفلسطينية تستنكر الحملة اإلسرائيلية لتغيير التفويض الممنوح لـ"األونروا" .3

"الحياة"، وكالة سـما: اسـتنكر مجلـس الـوزراء الفلسـطيني حملـة الحكومـة اإلسـرائيلية  -رام هللا، القاهرة 
وا"، ومــا ســبقها مــن مطالبــة رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو بتفكيــك لتغييــر التفــويم الممنــوح لـــ"األونر 

الوكالـــة ودمـــث أجزائهـــا بالمفوضـــية الســـامية لشـــؤون الالجئـــين التابعـــة ل مـــم المتحـــدة. وشـــدد المجلـــس 
خالل جلسته األسبوعية أمس، في رام هللا برئاسـة رئـيس الـوزراء رامـي الحمـد هللا، علـى موقـف القيـادة 

الفلســطينية المبــدئي والثابــت تجــاه حــل  قضــية الالجئــين الفلســطينيين بتطبيــق القــرار  ومنظمــة التحريــر
، ورفـــم كـــل أشـــكال التـــوطين. وأكـــد ضـــرورة اســـتمرار عمـــل وكالـــة الغـــوث فـــي تقـــديم خـــدماتها 194

 الصادر عن األمم المتحدة. 302لالجئين الفلسطينيين وفق التفويم الممنوح لها بموجب القرار 
 13/9/2017 الحياة، لندن،
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 بوضع خطة عربية لدعم التحرك الفلسطيني في األمم المتحدة ومجلس األمن يطالبالمالكي  .4
"الحيــاة": طالــب وزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتــربين الفلســطيني ريــام المــالكي، اجتماعــات  –القــاهرة 

حة لـــدعم لـــوزراء الخارجيـــة العـــرب فـــي القـــاهرة أمـــس، بــــ"وضع خطـــة عربيـــة واضـــ 148الـــدورة العاديـــة 
التحـــرك والعمـــل الديبلوماســـي والسياســـي الفلســـطيني فـــي األمـــم المتحـــدة ومجلـــس األمـــن ولـــدى القـــوى 
المؤثرة في المجتمع الدولي". ولفت إلى "الخطر المتمثل في التناغم بين الحكومة اإلسرائيلية والقضاء 

ــــدولي اإلســــرائيلي، ليشــــكال معــــا أداة للتعمــــق فــــي االســــتيطان والمصــــادرة، وليصــــبح خــــر  ق القــــانون ال
 واالتفاقيات الدولية مسألة عادية، تنفذ بكل بساطة".

 13/9/2017الحياة، لندن، 
 

 من مخاطر التصعيد اإلسرائيلي يحذرقريع  .5
القــدس: حــذر عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطيني، رئــيس دائــرة شــؤون القــدس، أحمــد 

رائيلي مــن انتهاكاتهــا وممارســاتها العدوانيــة الســافرة قريــع، مــن مخــاطر تصــعيد حكومــة االحــتالل االســ
ومخالفتهـــا للقـــانون الـــدولي والمواثيـــق الدوليـــة، فـــي مســـعى الســـتكمال مخططـــات االســـتيطان والتهويـــد 
والضم في الضفة الغربية، ال سيما في مدينة القدس المحتلة. وندد قريع في بيان صحفي يوم الثالثاء 

لـــى المســــجد االقصـــى المبـــارك واقتحــــام المســـتوطنين باحاتـــه عبــــر ، بالهجمـــة الشرســـة ع12/9/2017
مجموعــات متتاليــة مــن بــاب المغاربــة، وتنفيــذ جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة فــي باحاتــه ومرافقــه، وســط 
حراســـة مشـــددة مـــن شـــرطة االحـــتالل االســـرائيلي عقـــب اعتقـــال موظـــف لجنـــة اإلعمـــار التابعـــة لـــدائرة 

مود العناتي من مكـان عملـه داخـل المسـجد األقصـى، واقتيـاده الـى األوقاف االسالمية في القدس، مح
 أحد مراكز االعتقال للتحقيق معه.

 12/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 السلطة الفلسطينية: المجتمع الدولي متواطئ مع جرائم "إسرائيل" .6
الفلسطينية، أمس، المجتمـع الـدولي بـالتواط  الوكاالت: اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة 

مــع جــرائم "إســرائيل" بحــق الفلســطينيين وأرضــهم. وقــال بيــان صــادر عــن الــوزارة إن "صــمت المجتمــع 
 الدولي، وعدم معاقبته ل "إسرائيل" كقوة احتالل على انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بلغ حد  التواطؤ". 

ـــ ـــان أن موقـــف المجتمـــع ال ـــاب عـــن المســـؤوليات واعتبـــر البي دولي تجـــاه ممارســـات "إســـرائيل" يمثـــل تخلي
 القانونية، واألخالقية التي ينادي بها القانون الدولي والشرعية الدولية.

 13/9/2017الخليج، الشارقة، 



 
 
 
 

 

 8 ص             4401 العدد:             9/13/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 عباس يتسلم تواقيع مليون طالب لدعم التوجه إلنهاء االحتالل .7
رســالة تحمــل تواقيــع مليــون طالــب فلســطيني  رام هللا: تســلم رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس

قامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصــمتها  ســناد جهــود ســيادته فــي معركــة نهــاء االحــتالل وا  لــدعم وا 
 شرقي القدس.

، بمقـــر الرئاســـة فـــي رام هللا، وفـــداب مـــن تالميـــذ 12/9/2017جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقباله مســـاء الثالثـــاء 
لتربيــة والتعلــيم العــالي صــبري صــيدم، ووكيــل الــوزارة بصــري صــالح، مــدارس فلســطين، برئاســة وزيــر ا
 وممثلين من حملة حراس البيدر.

 12/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 في حال وافق عباس على المصالحة اللجنة اإلدارية وديعة لدى مصر وضعت"الحياة": حماس  .8
وضــعت اللجنــة اإلداريــة  حكومــة األمــر « حمــاس»حركــة  أن« الحيــاة»فتحــي صــب اح: علمــت  -غــزة 

بهـا كمـا تشـاء، فـي حـال وافـق الـرئيس محمـود « تتصـرف»لـدى مصـر كـي « وديعـة»الواقع في غـزة  
عباس على المصالحة الوطنية. كما علمت أن مسؤولين مصريين سيتصـلون بـالرئيس عبـاس لحضـه 

 «.حماس»و « فتح»كتي على دفع ملف المصالحة ولترتيب لقاء بين قادة من حر 
إســماعيل هنيــة ووفــد الحركــة القــاهرة « حمــاس»وكــان مفترضــاب أن يغــادر رئــيس المكتــب السياســي لـــ 

اليوم، متوجهاب إلى غزة بعـد أن أنهـى محادثاتـه مـع الجانـب المصـري، لكـن رئـيس جهـاز االسـتخبارات 
غــدا الجمعــة، فلربمــا عقــد لقــاء  العامــة المصــرية اللــواء خالــد فــوزي طلــب مــنهم إرجــاء المغــادرة إلــى بعــد

 «.فتح»يجمعهم بقياديين في 
في غزة، أن هنية والوفد المرافق له أبلغ « الحياة»في هذه األثناء، كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ 

لـدى « وديعـة»فوزي بأن اللجنة اإلدارية، وتمكين حكومة التوافق الـوطني، وتنظـيم االنتخابـات العامـة 
قــررت التنــازل، مــن دون تحفــط، عــن شــرطها المتعلــق بتراجــع الــرئيس عبــاس « مــاسح»القــاهرة، وأن 

 عن إجراءاته وعقوباته ضد قطاع غزة قبل حل  اللجنة، أو على األقل حل ها بالتزامن مع تراجعه.
حمــاس، بوضــع الوديعــة، تريــد أن تحصــل علــى ضــمانات مــن القــاهرة متعلقــة بتعهــد »ولفتــت إلــى أن 

ق جديـد أو سـابق تـم التوصـل إليـه بـين الطـرفين برعايـة مصـر، وبمعيـة الفصـائل عباس تنفيـذ أي اتفـا
 «.الوديعة تعكس حجم الثقة المتنامية بين القاهرة والحركة»، موضحة أن هذه «الفلسطينية المختلفة

حمـــاس تريــد أن تكـــون مصــر ضـــامنة »وأوضــح المستشـــار الســابق لهنيـــة الــدكتور أحمـــد يوســف، أن 
موقـف »وأضـاف: «. تفـاق، وأن تضـع القـاهرة كلمتهـا باتجـاه تـوفير هـذه الضـماناتلعباس بتنفيـذ أي ا
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حماس نابع مـن غيـاب الثقـة التـام بـين الحركـة والـرئيس عبـاس منـذ سـنوات طويلـة، إذ قالـت التجـارب 
 «.إنه كان يوافق ثم يتراجع عما تم االتفاق عليه

 13/9/2017الحياة، لندن، 
 

 ونة إلنجاح المصالحة ونأمل ردا  إيجابيا  من فتح على خطواتنابدران: حماس أبدت للمصريين مر  .9
يحيى اليعقوبي: أكـد عضـو المكتـب السياسـي بحركـة حمـاس حسـام بـدران، أن حركتـه  -القاهرة، غزة 

ا كــامال وواضــحا خــالل اللقــاءات الجاريــة مــع المســؤولين المصــريين  أبــدت مرونــة وجهوزيــة واســتعدادب
 م من أجل إنجاح المصالحة.بالقاهرة لتقديم كل ما يلز 

وأعرب عن أمله بأن ترد السلطة الفلسطينية وحركة فتح وقياداتها بإيجابية تتناسب مع مرونة حماس، 
"وأن نمضــي معــا وبقيــة الفصــائل لتحقيــق وحــدة فلســطينية حقيقيــة يــرى ويشــعر ويلمــس النــاس آثارهــا 

مـس: "إن المصـالحة الفلسـطينية على األرم". وقال بدران في حوار خاص مع صـحيفة "فلسـطين"، أ
كانــت أحــد أهــم القضــايا التــي تــم نقاشــها مــع الجانــب المصــري"، مضــيفا: "أبــدينا وشــرحنا للمصــريين 
موقف الحركة الثابت، وذكر أن حركته أكدت للمصريين جهوزيتها واستعدادها لتقديم كـل مـا يلـزم مـن 

اإلداريـة هـي المعضـلة أمـام المصـالحة، أجل إنجاح المصالحة، متابعا: "كان البعم يظن أن اللجنـة 
وهكــذا صــور الــبعم". واســتدرك بــدران: "عنــدما تــم إنشــاء اللجنــة كانــت ردة فعــل علــى وضــع إداري 
صــعب بغــزة  ..  اللجنــة اإلداريــة ليســت معضــلة ولــن تكــون مشــكلة فــي العــودة للحــوارات الفلســطينية 

 الحوار المتبادل مع فتح".والحركة أبدت استعدادها الكامل لحل اللجنة ضمن عمليات 
 13/9/2017فلسطين أون الين، 

 
 حماس بحل اللجنة اإلدارية فورا  طالما أنها أعلنت عن استعدادها لذلك فلتقمفتح:  .11

غــزة: رفضـــت حركــة "فـــتح" مـــا أعلنتــه حركـــة "حمــاس" عـــن اســـتعدادها لحــل اللجنـــة اإلداريــة فـــي غـــزة 
 ت تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.والدخول في حوار فوري في القاهرة لبلورة آليا

وقال أمين سر المجلـس الثـوري لــ "فـتح" ماجـد الفتيـاني ردا علـى البيـان الـذي أصـدرته حركـة "حمـاس" 
الليلــة الماضــية حــول اســتعداها لحــل اللجنــة اإلداريــة وتمكــين حكومــة الوفــاق الــوطني والبــدء فــي حــوار 

البيـان، ولكـن األخـوة فـي حمـاس يعلمـون جيــدا أن  فـوري مـع "فـتح" فـي القـاهرة، "لـم نطلـع علـى فحـوى 
 مسيرة الحوارات طالت والشعب الفلسطيني ينتظر".
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وأضاف الفتياني لـ "قدس برس"، "بعـد كـل حـوار تعـود حمـاس لـنفس المربـع األول بتمسـكها ببرنامجهـا 
تقبـل ال وسياستها". وأشار إلى أن مطالب حركة "فتح" من شـهر نيسـان/ أبريـل الماضـي "واضـحة وال 

 نقاش وال لقاءات وال حوارات؛ وهي حل اللجنة اإلدارية وتمكين حكومة التوافق".
وتسـائل "لمـاذا ال تتخـذ حمــاس القـرار؛ وطالمـا أنهــا تقـول إن لـديها اسـتعداد لحــل اللجنـة اإلداريـة فلــتقم 

 بذلك وتقل للحكومة تقدمي إلدارة غزة".
حركــة "فــتح" فــي القــاهرة لالتفــاق ووضــع آليــات وحــول اســتعداد حركــة "حمــاس" عقــد حــوار فــوري مــع 

جلسـة حـوار لهـا عالقـة باالتفاقيـات الموقعـة، وال نريـد  20إلـى  12لتنفيذه، قال الفتياني "عقدنا ما بـين 
أن نعود إلى مكة أو ما بعـد مكـة"، فـي إشـارة منـه إلـى اتفـاق المصـالحة الـذي وقـع فـي مكـة فـي ربيـع 

 .2007عام 
 12/9/2017قدس برس، 

 
 ركزية فتح تشيد بجهود مصر من أجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الفلسطينيةم .11

رام هللا: ناقشــت اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، التحــرك الفلســطيني المقبــل فــي األمــم المتحــدة وخطــاب 
الــرئيس محمــود عبــاس أمــام الجمعيــة العامــة ل مــم المتحــدة، كمــا ناقشــت بعــم جوانــب العالقــة مــع 

 المتحدة األميركية واالجتماع المقبل في نيويورك بين الرئيس عباس والرئيس ترامب. الواليات
 

جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء يوم الثالثاء، في مقـر الرئاسـة بمدينـة رام 
 هللا، برئاسة الرئيس محمود عباس.

بية من أجل إنهاء االنقسـام، واسـتعادة وأشادت "مركزية فتح" بشكل خاص بجهود جمهورية مصر العر 
الوحــدة الفلســطينية، وعلــى ضــوء التطــورات األخيــرة فقــد أبــدت اللجنــة المركزيــة حرصــها علــى الحــوار 
المكثــف وبشــكل ســريع مــع األخــوة فــي مصــر، وبمــا يحقــق التنفيــذ الفعلــي مــن قبــل "حمــاس" للمطالــب 

إلداريــة، وتمكــين حكومــة الوفــاق الــوطني مــن العادلــة الــثالث الكفيلــة بحــل األزمــة، وهــي حــل اللجنــة ا
جراء االنتخابات.  ممارسة مهامها في قطاع غزة وا 

وتطرقـت اللجنـة لـبعم التطـورات الهامـة األخـرى فـي مجـال التحـرك الخـارجي، وعبـرت عـن ارتياحهــا 
سـرائيل إلـى أجـل غيـر مسـمى، وعبـرت اللجنـة عـن  لتأجيل مؤتمر توغـو بـين بعـم الـدول األفريقيـة وا 

يرها لكل الجهود التي بذلت في هذا المجال، وبشكل خاص، من قبل جنوب إفريقيا والدول العربيـة تقد
 اإلفريقية.

 12/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 عباس زكي: فتح تقرر تشكيل وفد قيادي لزيارة القاهرة خالل الفترة القادمة .12
كي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عن توجه الحركة محمود هنية: كشف عباس ز  -الرسالة نت 

لتشكيل وفد قيادي لزيارة القاهرة خالل فترة قريبة مـن أجـل اللقـاء مـع الجانـب المصـري والوقـوف علـى 
 حقيقة تطورات الموقف من المصالحة الفلسطينية.

ـــر  ـــاء، تصـــريح حركـــة حمـــاس األخي ــــ"الرسالة نـــت"، الثالث حـــول ووصـــف زكـــي فـــي تصـــريح خـــاص ب
استعدادها حل  اللجنة اإلدارية وتمكين حكومة التوافق بـ"اإليجابي"، مشيرا إلى أن وفـد الحركـة سـيلتقي 

 بالجانب المصري للحصول على توضيحات بشأن هذا الموقف والبناء عليه.
ـــة الـــذي عقـــد مســـاء  ـــة المركزي وأكـــد  أن الوفـــد سيشـــكل فـــي أقـــرب وقـــت وفـــق توصـــيات اجتمـــاع اللجن

 الثالثاء.
علمــت "الرســالة نــت" أن اتصــاالت مكثفــة أجرتهــا المخــابرات المصــرية خــالل اليــومين الســابقين مــع و 

ماجد فرج وعزام األحمد إلقناع فتح بتشـكيل وفـد وزيـارة القـاهرة. وبحسـب مصـادر "الرسـالة" فـإن الوفـد 
 سيشكل برئاسة عزام األحمد وسيتجه للقاهرة نهاية األسبوع الجاري.

 12/9/2017الرسالة، فلسطين، 
 
 "الجهاد": نقدر الدور والجهد المصري في الدفع باتجاه تطبيق المصالحة واستعادة الوحدة .13

غزة: قال المتحدث باسم حركة الجهـاد اإلسـالمي داود شـهاب "نحـن نقـدر الـدور والجهـد المصـري فـي 
ريـة القضـية الدفع باتجاه تطبيق المصالحة واستعادة الوحدة، وهذا يدل على وعي مصر بأهميـة ومحو 

الفلســطينية". وأضــاف "تابعنــا زيــارة رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة علــى رأس 
وفــد كبيــر مــن الحركــة إلــى مصــر، وهــي زيــارة مهمــة مــن حيــث توقيتهــا وأهــدافها، ونتمنــى أن تترتــب 

أساســية لتعزيــز عليهــا ثمــاربا إيجابيــة لصــالح الشــعب الفلســطيني، وتعزيــز وحدتــه التــي نعتبرهــا ركيــزة 
 الصمود في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي".

 12/9/2017فلسطين أون الين، 
 
 "الشعبية": مصر بإمكانها أن تلعب دورا  إيجابيا  مع كافة األطراف للوصول آلليات إتمام المصالحة .14

نيــة غــزة: رحــب عضــو اللجنــة المركزيــة للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين كايــد الغــول بعقــد لقــاءات وط
نهــاء  وثنائيــة مــا بــين حركتــي فــتح وحمــاس مــن أجــل االتفــاق علــى آليــات تــؤدي لتحقيــق المصــالحة وا 

 اإلجراءات التي اتخذت بحق القطاع، وكذلك حل اللجنة اإلدارية.
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وقال الغول "نحن اآلن أمام فرصة يجب استغاللها، خاصـة وأن جمهوريـة مصـر العربيـة بإمكانهـا أن 
 كافة األطراف للوصول آلليات إتمام المصالحة". تلعب دوربا إيجابيبا مع

 12/9/2017فلسطين أون الين، 
 
 "الديمقراطية": استعداد حماس للقاء فتح في القاهرة إيجابي ويمكن البناء عليه .15

غـزة: وصـف عضـو اللجنـة المركزيــة للجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلســطين طـالل أبـو ظريفـة، اســتعداد 
 فتح في القاهرة فوربا "باإليجابي وأنه يمكن البناء عليه". حماس لعقد جلسات حوار مع

يحتاج إلى خطوات عملية ملموسة وجدية على أرم الواقع  -بحسب أبو ظريفة -ولكن هذا الموقف 
تســـتند للترجمـــات التـــي تتضـــمنها هـــذا الموقـــف، والعمـــل علـــى ســـحب كـــل الـــذرائع التـــي تعيـــق تحقيـــق 

يـة فــوربا، وتمكـين حكومـة التوافـق الــوطني مـن ممارسـة مهامهــا المصـالحة مـن خـالل حــل اللجنـة اإلدار 
فــي قطــاع غــزة. وشــدد فــي حديثــه علــى ضــرورة البــدء بحــوار وطنــي شــامل بمشــاركة كافــة الفصــائل 
نهــاء حالــة االنقســام التــي أضــرت بالمشــروع الــوطني  والقــوى الفلســطينية وصــوالب لتحقيــق المصــالحة وا 

 الفلسطيني.
 12/9/2017فلسطين أون الين، 

 
 حركة األحرار تثمن موقف حماس المتجدد حول المصالحة وجاهزيتها المطلقة لتطبيق االتفاقيات .16

غــزة: ثمنــت حركـــة األحــرار الفلســطينية موقـــف حمــاس المتجــدد حـــول المصــالحة وجاهزيتهــا المطلقـــة 
أمكـن  لتطبيق االتفاقيـات، األمـر الـذي يعكـس رغبتهـا وحرصـها الشـديدين علـى إتمامهـا وتقـديم كـل مـا

 في سبيل تحقيقها.
وشددت الحركة في بيان صحفي على أهميـة التقـاط هـذه المواقـف الهامـة مـن قبـل قيـادة فـتح والـرئيس 
محمــود عبــاس والتعــاطي بإيجابيــة معهــا، والتقــدم بخطــوات عمليــة كبــادرة حســن نيــة مــن قبــل الســلطة 

ســطيني فــي غــزة، والتحــرك فــوربا بوقــف كافــة اإلجــراءات العقابيــة التــي تمارســها ضــد أبنــاء الشــعب الفل
 للحوار والتوافق على وضع آليات التنفيذ في ظل توافق الجميع على الرعاية المصرية للمصالحة.

ودعت القاهرة لتكثيف جهدها والضغط بما تملك من تأثير حقيقي علـى كـل األطـراف لتحقيـق اختـراق 
 جدي في ملف المصالحة.

 12/9/2017فلسطين أون الين، 
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 المقاومة تبارك خطوة حماس حول استعدادها لحل اللجنة اإلداريةلجان  .17
غــزة: باركـــت لجــان المقاومـــة خطــوة حمـــاس حــول اســـتعدادها لحــل اللجنـــة اإلداريــة، واعتبرتهـــا خطـــوة 
وطنية تصب في المصلحة العليا لترسي  الوحدة الفلسطينية وتذليالب ألي عقبات في طريق المصالحة 

 الفلسطينية.
فــي تصــريح صــحفي، لخطــوة مقابلــة مــن الســلطة الفلســطينية بإنهــاء كافــة اإلجــراءات  ودعــت اللجــان

العقابية ضد القطاع "والتي أصابت المواطن وعطلت مناحي الحيـاة المدنيـة وزادت مـن حـدة الحصـار 
 الظالم".

وشــددت علــى ضــرورة أن يعقــب ذلــك فــوراب ضــرورة الجلــوس للحــوار الفلســطيني الشــامل مــن أجــل طــي 
نقســـام وترســـي  الوحـــدة الفلســـطينية لمواجهـــة كافـــة المخـــاطر التـــي تواجـــه قضـــيتنا الوطنيـــة صـــفحة اال

 ومشروعنا التحرري.
 12/9/2017فلسطين أون الين، 

 
 التي تساعدها على دحر اإلرهاب اإلسرائيلي القدرات بامتالكحماس في لبنان تؤكد تمسكها  .18

"إســرائيلية"، عززتهــا تهديــدات االحــتالل  بيــروت: حــذر قيــادي فــي حركــة "حمــاس"، مــن نوايــا عدوانيــة
ا تمســــك حركتــــه بمشــــروع المقاومــــة والــــدفاع عــــن األرم  ومنــــاورات شــــمال فلســــطين المحتلــــة، مؤكــــدب

 واإلنسان في فلسطين ولبنان.
وقــال المســؤول اإلعالمــي فــي حركــة "حمــاس" بلبنــان، رأفــت مــرة، فــي تصــريحا لــه يــوم الثالثــاء تلقــى 

م" نسخةب منه: إن تحليـق الطـائرات "اإلسـرائيلية" الصـاخب فـي جنـوب لبنـان "المركز الفلسطيني لإلعال
وخــــرق جــــدار الصــــوت فــــوق صــــيدا ومخــــيم عــــين الحلــــوة؛ يعطــــي رســــالة واضــــحة بالنوايــــا العدوانيــــة 

 "اإلسرائيلية"، وبمحاولة تصعيد سياسي وعسكري وأمني "إسرائيلي" ضد قوى المقاومة في المنطقة.
لين إســـرائيليين صـــدرت قبــل يـــومين تتحـــدث عــن "تعزيـــز حركـــة حمـــاس وأشــار إلـــى تصـــريحات مســؤو 

ا إلى  قدراتها في لبنان، وأن حماس تبني مواقع لها في لبنان، وتقو ي نفسها مع المحور اإليراني"، منبهب
أن اإلشارة "اإلسرائيلية" إلى قدرات حركة "حماس" في لبنان جاءت بالتزامن مع مناورة ضـخمة لجـيش 

سـرائيلي". كمــا أشـار إلــى أنهـا تــأتي بعـد االعتـداء اإلســرائيلي علـى ســوريا، وبـالتزامن مــع االحـتالل "اإل
 تصعيد صهيوني ضد قطاع غزة.

وشدد على أن هذه التهديدات "اإلسرائيلية" ضد حركة "حماس" فـي لبنـان، وقـوى المقاومـة، عبـارة عـن 
ينيين واللبنـــانيين، وتصـــعيد محاولـــة فـــرم واقـــع اســـتراتيجي لصـــالح االحـــتالل ورســـالة ترهيـــب للفلســـط

 سياسي وا عالمي بالتزامن مع مناورات "استعادة الثقة" التي يجريها االحتالل.
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وحــذر أن األســلوب "اإلســـرائيلي" هــذا قـــد يمهــد ألعمــال إرهابيـــة واعتــداءات جديـــدة علــى الفلســـطينيين 
ا فــي الوقــت نفســه أن "هــذا األســلوب قــديم، وعفــا عليــه الــزم ن، ولــم تعــد التهديــدات واللبنــانيين، مؤكــدب

 اإلسرائيلية تخيف أحداب في المنطقة".
وأكــد أن حركــة حمــاس متمســكة بمشــروع المقاومــة والتحريــر والعــودة، وامــتالك القــدرات التــي تســاعدها 

 على دحر اإلرهاب الصهيوني، والدفاع عن األرم واإلنسان في فلسطين ولبنان.
 12/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 االندحار اإلسرائيلي عن غزة أن المقاومة هي الطريق للتحرير واالستقالل ذكرى تؤكد في  حماس .19

أكــدت حركــة حمــاس فــي الــذكرى الثانيــة عشــرة لالنــدحار الصــهيوني عــن قطــاع غــزة تمســكها بخيــار 
 المقاومة طريقاب لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالتحرير واالستقالل.

الثالثاء، الشعب الفلسطيني بكل فصائله إلى التوحد تحـت هـذا  ودعت حركة حماس في بيان صحفي
 الخيار وبذل قصارى الجهود من أجل إنجاحه.

 12/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 فتح تنفي اإلشاعات حول حل نادي األسير الفلسطيني .21

لتـي يـتم تـداولها رام هللا: نفى أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب اإلشـاعات ا
 حول حل نادي األسير الفلسطيني.

وأكد الرجوب، مساء يوم الثالثاء، أن هذا النادي الذي أسسته حركة "فتح" سيبقى قائما لتقـديم خدماتـه 
إلـــى كافـــة أســـرانا األبطـــال فـــي ســـجون االحـــتالل اإلســـرائيلي، ول ســـرى المحـــررين بعـــد خـــروجهم مـــن 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.السجن، حتى تبييم سجون االحتالل و   زواله وا 
 12/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 إبعاد أمين سر حركة فتح بالقدس ستة شهور عن المسجد األقصى .21

ة القدس المحتلة: سل مت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الثالثـاء، أمـين سـر حركـة "فـتح" فـي مدينـ
 شهور. 6القدس المحتلة، شادي مطور، قراربا يقضي بإبعاده عن المسجد األقصى المبارك 

وقـــال الناشـــط المقدســـي فـــادي مطـــور، شـــقيق "شـــادي"، إن مخـــابرات االحـــتالل اســـتدعت شـــقيقه لليـــوم 
 الثاني على التوالي في مركز "القشلة" غربي القدس للتحقيق معه.
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رت إبعاد شادي لمدة وأفاد في حديث لـ "قدس برس"، بأن  شهور عن المسـجد  6مخابرات االحتالل قر 
 .2018آذار  8، حتى 2017أيلول  11األقصى، حيث جاء في القرار أن اإلبعاد سيبدأ من تاري  

 12/9/2017قدس برس، 
 
مليون دوالر لتحسين تزويد الكهرباء  25": حماس اشترت وقودا  مصريا  بقيمة إسرائيل"تايمز أوف  .22

 بغزة
ي يسسخاروف: اشترت حركـة حمـاس مـؤخرا كميـات كبيـرة مـن وقـود الـديزل مـن مصـر فـي محاولـة آف

لزيــادة إنتـــاج محطـــة الكهربـــاء الوحيـــدة فــي قطـــاع غـــزة، بعـــد أشـــهر مــن رفـــم دفعهـــا األمـــوال لتزويـــد 
 الكهرباء لسكان القطاع.

لصـت أكثـر فـي خضـم وكانت إمدادات الكهرباء المحدودة أصال في القطاع الساحلي الفلسطيني قد تق
والســلطة الفلسـطينية التــي يرأســها محمــود عبــاس حـول مــن الــذي ينبغــي أن يــدفع ” حمــاس“صـراع بــين 
 ثمن الوقود.
مليـون دوالر ،  25مليـون شـيكل   90مليون لتـر مـن وقـود الـديزل مـن مصـر، بتكلفـة  30شراء حوالي 

تفــادي تكــرار التظــاهرات التــي يشــير إلــى تغييــر فــي موقــف حكــام غــزة، فــي محاولــة علــى األرجــح إلــى 
 اجتاحت القطاع في الشتاء الماضي.

وكانــت حمــاس، قــد رفضــت دفــع مســتحقات الكهربــاء التــي تقــوم إســرائيل بتزويــدها، مدعيــة أن الســلطة 
الفلســـطينية هـــي المســـؤولة عـــن التمويـــل. فـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العـــام قامـــت الســـلطة الفلســـطينية 

ى إلـى تقلـيص إمـدادات الكهربـاء فـي غـزة مـن سـت سـاعات إلـى أربـع بتقليص تمويلهـا للكهربـاء مـا أد
 ساعة قطع. 12ساعات مقابل 

تكلفة الوقود الذي اشترته حماس من مصر يساوي ما يقرب ستة أضعاف المبلغ الذي قلصته السلطة 
الفلســـطينية، ويشـــكل خطـــوة تتخـــذها الســـلطات فـــي غـــزة لتحويـــل األمـــوال إلـــى تحســـين مشـــاكل البنـــى 

 ة التي يعاني منها القطاع.التحتي
The Times of Israel, 10/9/2017 

 

 يعتقل فلسطينيا  قرب المسجد اإلبراهيمي بدعوى حيازته لـسك  ين االحتاللالخليل:  .23
الخليل: أفادت شرطة االحـتالل اإلسـرائيلي، بـأن قواتهـا اعتقلـت، صـباح اليـوم الثالثـاء، فتـى فلسـطينيبا 

المحتلــة  علــى أحــد الحــواجز العســكرية قــرب المســجد اإلبراهيمــي،  مــن مدينــة الخليــل  جنــوب القــدس
بــدعوى حيازتــه لـــ "ســكين". وقالــت المتحدثــة باســم شــرطة االحــتالل فــي بيــان لهــا، إن قــوات إســرائيلية 
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ـــ  مــن عمــره، بعــد إيقافــه علــى حــاجز قــرب المســجد اإلبراهيمــي، وعثــرت علــى  15اعتقلــت فتــى فــي ال
" لــدى تفتيشــه. وأوضــحت أنــه تــم اعتقــال الفتــى دون وقــوع إصــابات، ســكين "كانــت مخبــأة فــي مالبســه

مشــيرة إلـــى أن هــذا ثالـــث شــاب يـــتم اعتقالــه فـــي المنطقــة خـــالل أســبوع وبحوزتـــه "ســكين" علـــى نفـــس 
 الحاجز العسكري.

ـــ "قــدس بــرس" اعتقــال فتــى فلســطينيبا؛ مجهــول الهويــة، علــى  وفــي ســياق، أكــدت مصــادر فلســطينية ل
 لمسجد اإلبراهيمي في الخليل.حاجز عسكري قرب ا

 12/9/2017قدس برس، 
 

 أرضنا مثل الجليل ولنا حق العيش فيها الضفةنتنياهو:  .24
رئيس وزراء االحتالل "بنيامين نتنياهو"، ، أن 12/9/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمذكرت 

ا مثل النقب والجليل قال خالل كلمة له في مؤتمر حزب االتحاد القومي اليميني "إن الضفة أرضن
 ولدينا الحق في العيش بها".

وأضاف "نحن نبني األرم ونستوطنها على الجبل وفي الوادي والجليل والنقب ويهودا والسامرة، ألن 
 هذه األرم أرضنا ولدينا الحق في العيش بها، هنا إسرائيل، نعيش ونموت من أجلها".

ألرم مهجورة، ومنذ عودتهم إليها بعد سنوات طويلة وزعم نتنياهو أنه قبل سنوات قليلة كانت هذه ا
 وأجيال عاشت في المنفى، عادت أرم "إسرائيل" لتزدهر.

ويشار إلى أن مؤتمر حزب االتحاد القومي اليميني هو مؤتمر يضم عدة أحزاب متطرفة ستعرم 
 لهم.اليوم خطة للتصويت تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم مقابل دفع تعويضات مالية 

أبارك جميع المشاركين في هذا »نتنياهو قال في تهنئته: ، أن 13/9/2017الحياة، لندن، وجاء في 
المؤتمر... سعدت بأن المؤتمر يبحث مستقبل أرم إسرائيل، ونؤكد لكم أننا سنواصل بناء الدولة 

 «.في الجبل والغور والجليل والمثلث وفي يهودا والسامرة أيضاب  الضفة الغربية 
الخطة السياسية التي عرضها النائب  الثالثاء -من المفترم أن يكون المؤتمر أقر ليل االثنينو 

، وتقوم على إطالق «خطة الحسم»األكثر عنصرية في الكنيست بتسالئيل سموتريتش تحت عنوان 
 حملة واسعة على شبكة اإلنترنت تقضي بدفع مبالغ مالية لفلسطينيين يوافقون على الرحيل إلى دول

 عربية.
في المئة من  30، وقال إن استطالعات لديه تفيد أن «ترانسفير»ورفم سموتريتش تسمية خطته بـ 

أنا أريد أن أساعدهم بكل نزاهة »فلسطينيي القدس والضفة الغربية المحتلتين يرغبون بمغادرتهما، و
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فة من الحرب أقل تكل»، مضيفاب أن هذا الترحيل «في مقابل تعويم مالي كامل وليس باإلكراه
 «.والعمليات العسكرية التي نقوم بها ضد الفلسطينيين بين الفترة واألخرى 

 
 نتنياهو: إيران تصنع اإلرهاب في كل أنحاء العالم .25

اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثالثاء، إيران : عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 
 ل أنحاء العالم.بالمسؤولية عن "صناعة" اإلرهاب في ك

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في مبنى الجالية اليهودية في العاصمة األرجنتينية بيونس آيريس، التي 
وصلها أمس في مستهل جولة له في دول أمريكا الالتينية، إن التهديد الذي تشكله إيران هو "تهديد 

رسل أذرعه إلى كل مكان، بما في وتحدا متواصل". وأضاف: "إنه تهديد يخرج من الشرق األوسط وي
 ذلك إلى هنا في أمريكا الالتينية، وعلى قدم وساق في هذه السنوات بالذات".

وقال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة األناضول، إن 
 .1994نتنياهو كان يتحدث في المكان ذاته الذي شهد تفجيرا كبيرا عام 

نياهو: "إن إيران هي الجهة التي بادرت وخططت ونفذت العمليات اإلرهابية الفظيعة من وقال نت
خالل وكيلها حزب هللا، إنني أشكر الرئيس ماكري والسلطات األرجنتينية على استعدادهم لتحري 

، وأكمل: "لقد حان الوقت كي نحمل إيران المسؤولية الكاملة بصورة علنية ونهائية الحقيقة بكاملها".
 وقد حان الوقت إلقامة العدل مع الضحايا وحان الوقت إلدانة المتهمين".

وأضاف: "سنستمر في العمل بحزم وبشتى الطرق من أجل الدفاع عن أنفسنا من العدوانية واإلرهاب 
 اللذين تمارسهما إيران ومن اإلرهاب عموما".

 12/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 "إسرائيلـ"لة على حدودنا الشمالية ستنتهي بانتصار واضح لليبرمان: المواجهة المقب .26

حذر وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مساء الثالثاء، من أنه حال : سعيد عموري  - القدس
 اندلعت حرب جديدة على الحدود الشمالية، فإنها ستنتهي بنصر إسرائيل، وفق صحف إسرائيلية.

زيارة قام بها برفقة رئيس األركان غادي آيزنكوت، وقادة الجيش  جاءت تصريحات ليبرمان خالل
لتفقد مركز عمليات المناورات اإلسرائيلية على الحدود الشمالية، التي وصلت ذروتها بسيناريو يحاكي 

وقال ليبرمان إن "المواجهة المقبلة  لم يحدد طرفبا بعينه  مع إسرائيل إذا ما اندلعت  التوغل في لبنان.
 حتمبا ستنتهي بانتصار واضح لصالح إسرائيل". فإنها

 واستدرك بالقول: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع الحرب المقبلة هي قوة الردع اإلسرائيلية".
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 وأضاف: "هذه التدريبات تعتبر رسالة واضحة لكل من يفكر بالمس بدولة إسرائيل".
 12/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 بسبب دعوتها لمقاطعة منتجات المستوطنات "منستي"أبة قرر معاقي كحلون  .27

حملة دولية لمقاطعة منتجات  أطلقالذي « امنستي»يبدو أن فرع منظمة العفو الدولية  رام هللا:
المستوطنات اليهودية قد يكون أول هيئة يتم تفعيل قانون المقاطعة ضدها. فقد قرر وزير المالية 

 ضد امنستي.  2011ألول مرة منذ سنه الكنيست في يوليو/ تموز  موشيه كحلون، تفعيل هذا القانون 
ويعني هذا القرار ان من سيتبرعون للمنظمة في اسرائيل، لن يحظوا بخصم ضريبي كما هو متبع في 
مسألة التبرع لتنظيمات معترف فيها، ولذلك سيمس تفعيل القانون بالتبرعات التي تحصل عليها 

ن عمل وزير المالية لسحب االمتيازات الضريبية من المنظمة، بناء المنظمة. وكان كشف النقاب ع
امنستي قبل شهرين تحت  أطلقتهاعلى قانون المقاطعة. ويأتي ذلك على خلفية الحملة الدولية التي 

ونشرت المنظمة على موقعها وفي منشورات دولية، مناشدة لكل دول  «.سنة احتالل 50»عنوان 
مستوطنات، وفرم حظر بيع السالح على اسرائيل كونها مجرمة حرب العالم بمقاطعة منتجات ال

سنستخدم كل الوسائل »وان المستوطنات هي جريمة حرب. وفي اعقاب النشر قال الوزير كحلون: 
الخاضعة لسلطتنا، بما فيها االمتيازات الضريبية ضد كل تنظيم يمس بإسرائيل او بجنود الجيش 

 «. االسرائيلي
الستجوابهم في وزارة المالية، وبعد  إسرائيلام القريبة دعوة ممثلي منظمة امنستي في وسيتم خالل األي

االستجواب سيضطر وزير المالية الى اتخاذ قرار نهائي في الموضوع. كما يمكن للمنظمة ان تواجه 
 ما تم تقديمها. إذادعاوى قضائية تطالبها بدفع تعويضات 

 13/9/2017القدس العربي، لندن، 
 
 ينوي الترشح لرئاسة الحكومة بعد نتنياهو كاتس .28

قال وزير المواصالت والشؤون االستخبارية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الثالثاء، : هاشم حمدان
 إنه ينوي ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة بعد أن ينهي بنيامين نتنياهو مهام منصبه.

لنتنياهو إلى واشنطن، وقال إن "المسألة وفي مقابلة إذاعية، تطرق كاتس إلى الزيارة المرتقبة 
المركزية لرئيس الحكومة في زيارته المرتقبة إلى الواليات المتحدة هي المطالبة بتجميد أو تغيير 

وأضاف أن حان الوقت لكي يطالب رئيس الحكومة الواليات المتحدة  االتفاق النووي مع إيران.
 لدى إيران أسلحة نووية مطلقا. بتغيير االتفاق النووي، واإلعالن أنه لن يكون 
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وختم كاتس بالحديث عن مستقبله السياسي، وقال إنه ينوي في نهاية المطاف الترشح لرئاسة 
وبحسبه فإنه يعتقد أنه قادر على الحصول على ثقة  الحكومة بعد أن ينهي نتنياهو مهام منصبه.

 ياسية.الجمهور، وأنه مالئم للمنصب بحكم أفعاله ورؤيته األمنية والس
 12/9/2017، 48عرب 

 
 المحكمة العليا تبطل التعديالت على قانون تجنيد الحريديم .29

قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية، يوم الثالثاء، قبول االلتماس ضد التعديالت على : مجيد القضماني
 قانون التجنيد اإللزامي للحريديم وأمرت بإلغائها في غضون عام.

، وهي 2015الت التي أضافتها األحزاب الحريدية على القانون في عام ويجري الحديث عن التعدي
تعديالت، وفقا لقرار المحكمة العليا، "غير متناسبة وغير دستورية"، وفيها فشل عميق في قدرتها 

 على تحقيق هدف "الحد من عدم المساواة" في تحمل أعباء الخدمة العسكرية".
ن رئيسة المحكمة العليا، مريم ناؤور، أوضحت في قرار المحكمة أن ونقلت القناة اإلسرائيلية الثانية" أ

ينتهك بعمق وبشكل أساسي مبدأ المساواة  2015"نظام التجنيد الجديد الذي صاغته الحكومة في عام 
وأضافت أن هذه التعديالت التي أدخلت على القانون جعلته  والحق الدستوري في الكرامة اإلنسانية".

بير من العيوب المتأصلة التي عانى منها مشروع القرار السابق مما أدى إلى عدم "يعاني من جزء ك
 دستوريته".

 12/9/2017، 48عرب   
 

 تحاول تغيير مهام األونروا في فلسطين "إسرائيل" .31
ما أن أنهت إسرائيل والواليات المتحدة األميركية مؤخرا حراكا داخل األمم المتحدة لتغيير  :تل أبيب

اليونيفيل الدولية العاملة على الحدود مع لبنان، حتى بدأت إسرائيل حراكا جديدا بالضغط مهام قوات 
 على أميركا من أجل تغيير مهام األونروا في فلسطين.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي تسيبي حوتوبيلي المتواجدة في 
يركيين مختلفين من أجل تحقيق أهداف إسرائيل بتغيير مهام أميركا تعقد لقاءات مع مسؤولين أم

 األونروا وتعريف المنظمة الدولية من جديد.
ووفقا للقناة، فإن حوتوبيلي اجتمعت مع نائب وزير الخارجية األميركي جون سوليفان، وبحثت معه 

ضية الالجئين إلى جانب الملف اإليراني، قضية األونروا وضرورة تغيير تعريفها وعملها بشأن ق
نهاء دورها تجاههم أو تعديله. وأشارت إلى أن حوتوبيلي اجتمعت بمسؤولين من الكونغرس وجهات  وا 
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سياسية أميركية أخرى، طالبةب منهم التدخل بشأن األموال التي يتم التبرع فيها ل ونروا وطرق 
ائيل من خالل تلك صرفها، وكذلك المناهث الدراسية التي تشرف عليها ومحاوالت نفي وجود إسر 

 المنهاج.
 12/9/2017القدس، القدس، 

 
 " حزب هللا"ضابط إسرائيلي رفيع: نخطط الحتالل أجزاء من لبنان في حال نشوب نزاع جديد مع  .31

كشف ضابط رفيع المستوى في الجيش اإلسرائيلي، عن خطط تل أبيب في حال نشوب  الناصرة:
ع القتال، فستسعى تل أبيب الحتالل أجزاء من نزاع جديد مع حزب هللا، موضحا أنه إذا اندل

 األراضي اللبنانية مجددا.
التي نقلت تصريحات الضابط اإلسرائيلي، دون أن تكشف عن ” جيروزاليم بوست“وذكرت صحيفة 

اإلسرائيلية، ومعظمهم من جنود االحتياط يواصلون تدريباتهم على  319اسمه، أن عناصر الفرقة 
 عاما. 20ر تدريب يجريه الجيش اإلسرائيلي منذ مواجهة حزب هللا في أكب

وأوضح الضابط الذي يشارك في هذه التدريبات، أن إسرائيل مستعدة الحتالل أجزاء من أراضي 
جنوب لبنان، لكن هذا االحتالل لن يستمر طويال، حسب قوله. وتابع أن الهدف من هذا االحتالل 

زمنية ممكنة، عن طريق تدمير مقدرات الحزب  سيكمن في إنهاء النزاع المسلح خالل أقصر فترة
شدد ” جيروزاليم بوست“لكن الضابط الذي تحدثت معه . والبنية التحتية التابعة له في جنوب لبنان

 ”.ال يوجد أي سبيل على اإلطالق ليكون حزب هللا قادرا على احتالل أرام إسرائيلية“على أنه 
 12/9/2017، رأي اليوم، لندن

 
 يزال في مرتبة متدنية ماثمار اإلسرائيلي في التعليم االستتقرير:  .32

ومتقدمة تكنولوجياب وصناعياب وزراعياب « دولة متحضرة»تتباهى إسرائيل بكونها  :بيروت حمود
، فماذا عن العقول، أقله في القطاع التربوي والتعليم؟ السؤال «القوة وحدها ال تكفي»وعسكرياب، لكن 

عن « قاتمة»عاكسةب صورة « نظمة التعاون االقتصادي والتنميةم»تجيب عنه معطيات صدرت عن 
 التعليم في إسرائيل مقارنةب بدول المنظمة

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية »، الصادر عن «Education at a Glance»تقرير ويبين 
OECD»رنة مع معدل ، أن االستثمار اإلسرائيلي في قطاع التعليم ال يزال يحتل مرتبة متدنية بالمقا

 االستثمار في القطاع نفسه في دول هذه المنظمة.
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 15وأظهرت المعطيات المنشورة أمس، أن أساتذة التعليم الثانوي اإلسرائيليين، وتحديداب أصحاب خبرة 
ألف دوالر أميركي، فيما يحصل  25سنة في القطاع التربوي يتلقون راتباب سنوياب قيمته أقل من 

ألف دوالر سنوياب، كما يرسم التقرير صورة  43ن في دول المنظمة على نحو نظراؤهم من الُمدرسي
 قاتمة عن حالة الصفوف والمدارس.

برغم ذلك، يوضح التقرير أن تحسناب ملحوظاب طرأ على رواتب الموظفين في الحضانات والتعليم 
« أحرونوتيديعوت »األساسي في إسرائيل على مدار السنوات. وضمن هذا اإلطار، عزت صحيفة 

أفق »السبب إلى أن  المشرفين على سلك التربية والتعليم قد عملوا بتوصيات صدرت عن مشروعي 
، وهو ما جعل إسرائيل تحتل المرتبة الثانية في معدل تحسين األجور في «عوز لتموراه»، و«جديد

ارس اإلعدادية، ريام األطفال والتعليم األساسي، والمرتبة األولى في معدل تحسين األجور في المد
والرابعة في معدل تحسين األجور في المدارس الثانوية، بالمقارنة مع دول المنظمة. لكن هذا 

لم يستطع سد  الهوة أو الفجوة الواسعة بين أجور المعلمين في إسرائيل مقابل أجور « التحسين»
 نظرائهم في دول المنظمة.

ين من التقرير أن متوسط اإلنفاق على التلميذ الواحد وفي ما يتعلق باإلنفاق الوطني على التعليم، يتب
دوالر على كل  7,800، ففي إسرائيل ُينفق سنوياب نحو OECDفي إسرائيل أقل من الطالب في بلدان 

دوالر على الطالب في دول المنظمة. أم ا عن االكتظاظ داخل الصفوف،  10,800تلميذ، مقابل 
إسرائيل حل ت في المرتبة األولى لجهة االكتظاظ داخل ، إذ يظهر التقرير أن «فحدث وال حرج»

. إذ متوسط عدد %27مدارسها، بل إن االكتظاظ في ريام األطفال فاق المعدل في دول المنظمة بـ
طالباب لكل فصل. وكذلك عدد الطالب  26، فيما بلغ في إسرائيل 21الطالب في الدول المتقدمة هو 

، أما 20تلميذاب داخل الصف، وباقي الدول  28ة، ففي إسرائيل ثمة في الصف الواحد للمرحلة االبتدائي
 طالباب داخل إسرائيل. 32في الثانوية، فيصل العدد في بعم األحيان إلى أكثر من 

وبرغم أن المعطيات المنشورة تبين أن ساعات التعليم اإللزامي في إسرائيل في المرحلة االبتدائية 
، وأن كل طالب إسرائيلي يحصل على خمس ساعات «ظمةالمن»من متوسط  %25أعلى بنسبة 

أسبوعياب أكثر من نظرائه في الدول المتقدمة، فإن إنجازات الطلبة اإلسرائيليين في االختبارات الدولية 
 ال تزال أقل من المعدل العام.

 13/9/2017، األخبار، بيروت
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 االحتالل ترتكب جرائم بحق آالف األسرى  حكومةقراقع:  .33
مس، إن أ": قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، اإللكترونية"األيام  - رام هللا

واألسيرات في  األسرى حكومة االحتالل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق آالف 
 السجون.

ت وأضاف: إسرائيل تمارس عقاباب جماعياب بحق األسرى، كما تمارس االعتقال التعسفي والمحاكما
التعسفي، وجرائم التعذيب والتنكيل واإلهمال  اإلداري غير العادلة، واعتقال القاصرين، واالعتقال 

 الطبي.
ووصف قراقع الوضع في سجون االحتالل بـ"الصعب"، مؤكداب أن قضية األسرى تتعرم لمخاطر 

لب تفعيل التحركات ، ما يتطواإلنسانيةكبيرة تستهدف الهوية النضالية للمعتقلين ومكانتهم القانونية 
 الدولية والقانونية لتوفير الحماية لهم.

 13/9/2017، رام هللا، األيام
 

 غزةفي قطاع  مريضا   15االحتالل يتسبب بوفاة ": مركز الميزان" .34
مريضا  15انتهاكات االحتالل تسببت بوفاة  أنأكدت منظمة حقوقية فلسطينية، ": بترا" –السبيل 

 داية العام.فلسطينيا بقطاع غزة منذ ب
من بين الشهداء ثالثة  أنمركز الميزان لحقوق اإلنسان في بيان صحفي له اليوم الثالثاء،  وأوضح

 أطفال، فيما اعتقلت اثنين من المرضى وثالثة مرافقين.
ن المركز أن القيود المفروضة على حرية حركة األفراد والسيما المرضى تتسبب في حرمان العديد وبي  

في الوصول إلى المستشفيات لتلقي العالج، ما يساهم في تفاقم أوضاعهم الصحية،  منهم من حقهم
 ويجعلهم عرضة للموت في أي وقت.

 12/9/2017عم ان،  السبيل،
 
  بيرزيت جامعة في التعليمية المسيرة يشل   اإلضراب .35

ابة أساتذة فادي أبو سعدى: في تباين واضح في المواقف بين إدارة جامعة بيرزيت ونق  –رام هللا 
وموظفي جامعة بيرزيت، شل اإلضراب الشامل المسيرة التعليمية في الجامعة، بعد اإلضراب الذي 
نفذته نقابة العاملين في محاولة لتحقيق مطالبها التي قدمتها للجامعة، رغم أن الموقف الرسمي 

 للجامعة كان االستجابة لكافة المطالب النقابية.
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ية الحقوق واإلدارة العامة في الجامعة، وعضو لجنة الحوار عنها، في وقال ياسر العموري عميد كل
إن اللقاءات بين الجانبين أثمرت مساء أول من أمس اإلثنين وبعد « القدس العربي»حديث مع 

سلسلة من اللقاءات إلى صياغة اتفاق شامل في استجابة لكافة مطالب نقابة أساتذة وموظفي جامعة 
 التفاق انسحب أمين سر النقابة دون سابق إنذار واعتذر عن التوقيع. بيرزيت، وقبيل توقيع ا

ما يقارب »بيان نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، وجاء فيه أنه وبعد « القدس العربي»ووصل 
الثالثة أشهر من جلسات الحوار الماراثونية بيننا وبين اإلدارة، تبين لنا أن فريق الجامعة يعتمد 

ة والتسويف وعدم التجاوب مع مطالبنا النقابية المشروعة، حيث أننا استنفدنا كل أسلوب المماطل
الخطوات واإلجراءات التي كان من الممكن أن تؤدي التفاق يضمن حقوق العاملين في الجامعة، 

 «. وحالت دون طرح بعم القضايا الموجودة في هذا النزاع بما يشمل سلسلة مطالب
 13/9/2017، لندن، القدس العربي

 
 ورقة حقائق عن االستعمار االستيطاني في الخليليصدر مركز عبد هللا الحوراني  .36

صدر مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورقة : أرام هللا
سود سرطان أ»حقائق عن االستعمار االستيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعنوان 

، سلطت الضوء على ما تتعرم له المدينة من عمليات استيطانية ومحاوالت «يلتهم قلب الخليل
تهويد قلب الخليل، وغيرها من اإلجراءات التعسفية غير القانونية وسياسة الفصل والتمييز العنصري 

ات ممنهجة التي يمارسها االحتالل في البلدة القديمة لتقليص أعداد الفلسطينيين باستخدام سياس
تهدف إلى تهجيرهم بالقوة، وتعزيز الوجود اليهودي، وتشمل هذه السياسات األحادية وغير القانونية 

 سياسة الفصل المكاني الذي يعمل على عزل األحياء الفلسطينية عن بعضها البعم.
 لمتابعة الخبر كامال الرجاء الضغط على الرابط التالي: 

789017http://www.alquds.co.uk/?p= 
 13/9/2017القدس، القدس، 

 
 إيرز إلى مصيدة اعتقالبيت حانون/ بتحويل معبر " إسرائيل"شؤون األسرى تتهم  هيئة .37

اتهمت هيئة شؤون األسرى والمحررين، سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بتحويل معبر بيت : غزة
العتقال الفلسطينيين المدنيين وابتزازهم. وقال عبد « مصيدة»قطاع غزة، إلى  شمال« إيرز»حانون 

الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين، في تصريح 
حولت معبر إيرز إلى مصيدة العتقال المدنيين من قطاع غزة، »صحافي، إن سلطات االحتالل 

http://www.alquds.co.uk/?p=789017
http://www.alquds.co.uk/?p=789017


 
 
 
 

 

 24 ص             4401 العدد:             9/13/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

وأكد عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع «. تجازهم وابتزازهموجعلت منه مكاناب الح
غزة، أن سلطات االحتالل تستغل الحاجة الماسة للناس للسفر عبر هذا المعبر، لغرم العالج أو 
التعليم أو التجارة أو المرور إلى األردن، فتمنحهم تصاريح دخول ومن ثم تعمد إلى توقيفهم في 

 ازهم لساعات طويلة وأحيانا تقوم بابتزازهم واعتقال البعم منهم.المعبر واحتج
مواطنا من غزة وجميعهم من  60وكشف أن سلطات االحتالل اعتقلت منذ مطلع العام الجاري نحو 

«. ايرز»المدنيين، وأن جزءاب كبيراب من المعتقلين، كانوا قد اعتقلوا أثناء مرورهم من معبر بيت حانون 
 13/9/2017لندن، ، القدس العربي

 

 ُيسل م إخطارات هدم جديدة لمنازل في بلدة العيسويةاإلسرائيلي االحتالل  .38
سل مت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، يوم الثالثاء، إخطارات هدم لعدد من المحتلة: القدس 

 المباني السكنية في بلدة العيسوية وسط القدس، بحجة عدم الترخيص.
لمتابعة في البلدة رائد أبو ريالة لمراسلنا إن طواقم البلدية العبرية ألصقت اخطارات وقال عضو لجنة ا

هدم، وأوامر توقيف العمل والبناء واستدعاءات لمراجعة البلدية على عدة منشآت سكنية "منازل 
 وبنايات" بحجة البناء دون ترخيص.

ي الوقت الذي شرعت فيه نفس وتركزت الحملة على المنازل الواقعة على مدخل ووسط البلدة، ف
 الطواقم بتصوير بنايات أخرى وشوارع ومحاور طرقات في البلدة.

 12/9/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 وضع اليد على أوقاف القدستتيح له  األقصىالمسجد االحتالل يسرق وثائق إلكترونية مهمة من  .39

مركز القدس الدولي، حسن خاطر، "سرقة سلطات االحتالل أكد رئيس : نادية سعد الدين -انعم  
اإلسرائيلي لوثائق إلكترونية مهمة من المسجد األقصى المبارك، تخص أمالك وأوقاف القدس 

 المحتلة وأراضيها، بما يمهد لمصادرتها وتهويدها ووضع يد السيطرة عليها.
ل قامت، وفق المعلومات األكيدة، وقال خاطر، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "سلطات االحتال

بإزالة كلمة السر عن أجهزة الكمبيوتر والسيرفر الخاص بالمسجد أألقصى، ونس  كل الموجودات 
 التفصيلية الواردة في مضمون الوثائق المتعلقة باألوقاف واألمالك، اإلسالمية والمسيحية".

وقاف القدس، وهي عبارة عن وأضاف إن "االحتالل، بواسطة تلك الوثائق، سيضع يده على أ
مقدسات ومحال تجارية وأمالك وأرام ومنازل، وما يخص استعالمات الحياة ضمن مساحة 
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 %30-38شاسعة، بما فيها األوقاف اإلسالمية والمسيحية معا، حيث تملك الكنيسة األرثوذكسية نحو 
 من األمالك والعقارات في البلدة القديمة".

 13/9/2017الغد، عم ان، 
 
المحكمة العليا اإلسرائيلي ة تنظر بطلب اإلفراج عن تسعة من جثامين : يئة شؤون األسرى ه .41

 الشهداء
 13/9/2017األربعاء  يومأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن  المحكمة العليا اإلسرائيلي ة ستنظر 

من  تسعةمين في االلتماس الذي قدم من قبل هيئة األسرى ومركز القدس القانوني السترداد جثا
 الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في الثالجات اإلسرائيلي ة.

وكانت النيابة العام ة اإلسرائيلي ة قد رفضت طلبات اإلفراج عن جثامين الشهداء تحت ادعاء 
استخدامهم ورقة مقايضة ومساومة في صفقة التبادل مع حركة حماس مستقبالب مقابل جثامين الجنود 

ةب المحتجزين لديها ، مم ا دفع الهيئة ومركز القدس القانوني  إلى رفع التماسا إلى المحكمة العليا خاص 
 ، لعاد أردان، وطلبه دفن اثنين من الشهداء في مقابر جبعد تدخل وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 

 األرقام بغرم تحسين شروط التفاوم مع حركة حماس.
الحرب والجريمة ضد  اإلنساني ة المتمثلة باحتجاز ودعت هيئة األسرى إلى الضغط لوقف جريمة 

إسرائيل لجثامين الشهداء وبما ينتهك كافة القوانين والشرائع اإلنسانية والدولية. وذكرت هيئة األسرى 
ا محتجزين في مقابر األرقام العسكرية اإلسرائيلي ة منذ سنواتا طويلةا،  249يزال ما يقارب  ماأن ه  شهيدب

 ن الشهداء في الثالجات.م 9إضافةب إلى 

 12/9/2017لندن،  اليوم، رأي
 
 تمنع الفلسطينيين من البناء عبر خطط التقسيم المناطقي "إسرائيل" .41

فلسطينيون أوراقا تثبتهم حقهم بملكيتها، فإن أراضيهم لن الحتى لو امتلك : قلقيلية -سامي الشامي 
ة لمنطقة "ج"، أي المنطقة الفلسطينية تكون متاحة لهم دوما، خاصة إذا كانت تلك األراضي تابع

الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية بموجب اتفاقية أوسلو، حيث تمنع سلطات االحتالل الفلسطينيين من 
 استخدامها للبناء أو للزراعة أو أغرام أخرى، كونها تخضع لسيطرة االحتالل العسكرية والمدنية.

إلجراءات التي تنفذها سلطات االحتالل، كان آخرها يتجسد هذا التقسيم المناطقي في عدد كبير من ا
ك  منزال في قرية جيت، شرقي مدينة قلقيلية، إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة،  13تسليم ُمال 

 إخطارات بوقف البناء، مطلع األسبوع الجاري، بحجة أنها في منطقة "ج" وأن المنازل غير مرخصة.
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ي من توسع الفلسطينيين، وذلك ضمن سياسات وخطط مدروسة وتحد سلطات االحتالل اإلسرائيل
تعمل عليها جاهدة لتمنع أي امتداد يحدثه الفلسطيني في أرضه، متجاهلة زيادة عدد السكان والحاجة 

 لالمتداد على األرم لتجنب االكتظاظ السكاني.
 12/9/2017لندن،  الجديد، العربي

 
 راٍض فلسطينية جنوبي الخليللليوم الثاني.. االحتالل ُيواصل مصادرة أ .42

قالت مصادر فلسطينية محلية، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل "تسييث" أراما : الخليل
ا لمصادرتها وضمها لمستوطنة  فلسطينية في منطقة "مسافر يطا" جنوبي مدينة الخليل، تمهيدب

 "كرمئيل" المجاورة لقرية أم الخير الفلسطينية.
الوطنية لمقاومة االستيطان في يطا، راتب الجبور، بأن جنود االحتالل وبرفقتهم وأفاد منسق اللجنة 

اإلثنين بتسييث عشرات الدونمات من أراضي يوم مستوطنون من مستوطنة "كرمئيل"، يقوموا منذ 
 عائلة الهذالين وأبو حميد في قرية أم الخير بمسافر يطا.

ثالثاء، إلى أن االعتداء يأتي بحق أراما فيها وأشار الجبور في تصريحات لـ "قدس برس"، يوم ال
 أمر احترازي من قبل الحكمة العليا اإلسرائيلية؛ بعدم التصرف فيها.

وأوضح أن أوامر المحكمة ُتؤكد ضرورة إبقاء الوضع في تلك األراضي على ما هو عليه؛ دون 
 تسييث أو مصادرة، لحين صدور قرار منها.

 12/9/2017، قدس برس
 
 اإلدارة المدنية اإلسرائيلية تزيد من قوتها على حساب السلطة الفلسطينية التفكجي: .43

قال خبير الخرائط واالستيطان، خليل التفكجي، إن قوة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية  تتبع جيش : رام هللا
 االحتالل  تتزايد على حساب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ـ "قدس برس" يوم الثالثاء، إلى أن ذاك األمر يفتح الباب أمام جملة وأشار التفكجي في تصريحات ل
 من القرارات التي تعزز مكانة اإلدارة المدينة التابعة لالحتالل على األرم.

وأفاد بأن قرار االحتالل ضم عدة قرى فلسطينية غربي مدينة رام هللا، لمدينة القدس المحتلة، "رسالة 
أن من يحكم الضفة الغربية هي اإلدارة المدنية، التي تعمل ما تراه مناسببا للسلطة الفلسطينية مفادها ب
وبي ن أن "المخطط اإلسرائيلي يهدف ألن تكون المناطق المستهدفة ضمن  وفق مصالحها الخاصة".

 السيطرة اإلسرائيلية في عملية ترسيم حدود جديدة".
 12/9/2017، قدس برس
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 قطر على تأهيل استاد فلسطين سالة شكر إلىتوجه ر  الفلسطينية الرياضية األسرة .44
وجهت األسرة الرياضية الفلسطينية، رسالة شكر وعرفان إلى دولة قطر أميربا : أشرف مطر  –غزة 

وحكومةب وشعببا، على مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني في كل المجاالت بما فيها المجال 
 الرياضي.
األسرة الرياضية، أمس األول، بحفل إنجاز المرحلة األولى من تأهيل استاد فلسطين واحتفلت 

ألف دوالر، من أجل إنجاز  400الرياضي، الذي تبرعت قطر بإعادة تأهيله، عبر تقديم مبلغ مليون و
 المرحلة األولى التي تضمنت تعشيب الملعب وبناء المدرج الغربي وترميم المدرج الشرقي.

وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن في حديثه لـ"الشرق" الشكر والتقدير إلى قطر، حيث ووجه وكيل 
أشاد بالمواقف القطرية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وأكد أنها كانت من أوائل الدول التي وقفت 

ليل لسمو إلى جانب الشعب الفلسطيني في حروبه الثالثة األخيرة، لذلك وضع هذه الالفتة هو أقل الق
 األمير ولدولة قطر وشعبها األصيل.

 13/9/2017الشرق، الدوحة، 
 

 من التوصل إلى اتفاق مع دحالن برعاية مصرية ودعم إماراتي تقترب"الشرق األوسط": حماس  .45
القاهرة: تقترب حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، من التوصل إلى اتفاق مع القيادي 

حمد دحالن، يمكن بمقتضاه منحه دوراب في إدارة القطاع، بموازاة ، م«فتح»المفصول من حركة 
الحصول على مساعدة مصرية لتخفيف الضغوط على سكان القطاع من جانب، وعلى دعم مالي 

 إماراتي جيد من جانب آخر.
وأكدت مصادر مصرية وفلسطينية، تشارك في المفاوضات التي تجري في القاهرة منذ األحد 

، الذي يتزعمه دحالن، «تيار  فتح  اإلصالحي»ناقش مع مسؤولين من « حماس»الماضي، أن وفد 
، المتصل باالقتتال الداخلي الفلسطيني الذي جرى في «ديات الدم»خطة يمكن بمقتضاها إنهاء ملف 

اإلدارية؛ تمهيداب « حماس»، وعودة قيادات تابعة ل خير إلى القطاع، وحل لجنة 2007و 2006عامي 
 ابات عامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.إلجراء انتخ

تأمل في المقابل، الحصول على « حماس»وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر أسمائها، إن 
تسهيالت مصرية تتمثل في فتح معبر رفح، وتعزيز التجارة فوق األرم، والمساهمة في إقامة 

دامة إمدادات الوقود والطاقة، فض الب عن مساهمة مالية إماراتية من مشروعات تجارية وصناعية، وا 
 «.صندوق التكافل وتقديم الخدمات»خالل آلية جديدة ُتسمى 
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، «حماس»وأضافت المصادر، وتريد مصر من جانبها، الحصول على تعاون أمني فاعل من جانب 
 ، ويسهم في تعزيز القدرات«الترتيبات األمنية الكاملة»إلى مرحلة « المنطقة العازلة»يطور مرحلة 

من المصريين « اإلخوان»المصرية في مواجهة تنظيم داعش في سيناء، ويقيد سلوك بعم قادة 
 الذين يعيشون في غزة.
جزءاب مهماب من الجهود المبذولة في تلك الجولة من »، إن «الشرق األوسط»وقال مصدر مطلع لـ

تعزيز الدعم والتعاون التركي على القطاع، في مقابل  -المفاوضات، يستهدف تقليص النفوذ القطري 
 «.اإلماراتي مع  حماس  وغزة بجميع مكوناتها -المصري 

وأكد المصدر، أن المحادثات تناولت إنشاء مصر منطقة صناعية في القطاع، بديال لمشروع تركي 
بتمويل « صندوق التكافل»شمال غزة، كما تضمنت إنشاء « بيت حانون »إلنشاء منطقة صناعية في 

، في ضوء «اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة»ى المبلغ الذي رصدته قطر لتمويل إماراتي يزيد عل
 «.التجميد التكتيكي للدور القطري جراء العزلة التي تعانيها الدوحة»

، أفاد المصدر، بأن جانبا من موارد الصندوق «صندوق التكافل وتقديم الخدمات»وعن عمل 
، إسماعيل رضوان، «حماس»القيادي في حركة ، التي كان «الديات»سيخصص الستكمال ملف 

 800قتيالب و 313مليون دوالر، للوفاء بالمطالبات الناشئة عن سقوط نحو  50قدر تكاليفه سابقاب بنحو 
 مصاب، فضالب عن تقديم مبالغ مالية لمشروعات خدمية، وبدء مشروعات إنتاجية لبعم المواطنين.

 13/9/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 "مبنى الرحمة" في األقصى إغالقيدين قرار  األردن .46
بترا: أدان وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني  -عمان

بأشد العبارات القرار األخير لما ُيسمى بـ"محكمة الصلح" اإلسرائيلية في القدس، والقاضي بإغالق 
 المبارك/ الحرم القدسي الشريف.مبنى باب الرحمة في المسجد األقصى 

وأك د المومني على عدم اختصاص القضاء اإلسرائيلي في القدس الشرقية واألماكن المقدسة فيها 
وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، كونها أراضي محتلة تخضع ألحكام القانون الدولي والقانون 

 ل احترام التزاماتها بهذا الشأن.اإلنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقوة قائمة باالحتال
وطالب المومني إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل بالتراجع الفوري عن هذا القرار الُمسي س واالستفزازي 
واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام دور إدارة أوقاف القدس السلطة الوطنية ذات 

 المسجد األقصى المبارك. الوالية الحصرية في إدارة كافة شؤون 
 12/9/2017الغد، عم ان، 
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 وزير الخارجية األردني: حل القضية الفلسطينية شرط لتحقيق االستقرار بالمنطقة .47
بترا: أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن حل الصراع الفلسطيني  -السبيل

واالستقرار في المنطقة ومتطلب أساس اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين هو شرط لتحقيق األمن 
 لتفكيك بيئات اليأس التي يعتاش عليها التطرف.

لمجلس جامعة الدول العربية على  148وقال الصفدي في مداخلة له في اجتماع الدورة العادية 
 المستوى الوزاري الذي عقد في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثالثاء، إن المملكة
األردنية الهاشمية تبذل جهودا مكثفة إلطالق تحرك فاعل نحو حل الصراع وفق حل الدولتين وبما 

وعاصمتها القدس  1967يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 
 الشرقية.

 12/9/2017السبيل، عم ان، 
 

 شيح "إسرائيل" لمقعد بمجلس األمنتكليف أبو الغيط بتشكيل لجنة وزارية إلحباط تر  .48
القاهرة: كل ف وزراء الخارجية العرب، األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بإجراء 
المشاورات الالزمة مع الدول األعضاء لتشكيل لجنة وزارية بشأن رفم ترشيح إسرائيل لشغل مقعد 

 .2020-2019غير دائم في مجلس األمن لعامي 
اليوم الثالثاء، مجلس  148اء الخارجية العرب، في قراراتهم الختامية عقب اختتام الدورة وطالب وزر 

  1973  338  و1967  242األمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 
 ، الذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، 2016لعام   2334 ، وقرار مجلس األمن رقم 2003  1515و
ى أن االستيطان اإلسرائيلي يشكل انتهاكاب صارخاب للقانون الدولي وعقبة في طريق السالم، وطالب عل

إسرائيل  القوة القائمة باالحتالل  بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية في األرم 
ن يعترف بأي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد أن المجتمع الدولي ل

، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات 1967تغييرات في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 
 التي يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات.

وأدانوا السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى سن  تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويم أسس السالم العادل 
لتاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاوالت فرم السيادة اإلسرائيلية على المنطقة، وطمس الحقوق ا

مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحاوالت تشريع عقوبة اإلعدام ضد  الفلسطينيين، ومحاوالت تشريع 
منع دخول النشطاء الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى األرم الفلسطينية المحتلة، وسلب وضم 

تحت مسمى ضم الكتل االستيطانية غير القانونية، وكذلك تطبيق القانون اإلسرائيلي أراما فلسطينية 
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على المستوطنات المقامة على أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين 
 .1967المحتلة عام 

وانينها، قد أسست واعتبروا أن إسرائيل  القوة القائمة باالحتالل ، من خالل ممارساتها وسياساتها وق
نظام فصل عنصري  أبارتايد  ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق 

 ، 1948 ، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  1945اإلنسان، بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة  
االتفاقية الدولية بشأن قمع  ، و 1965واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله  

 ، وكافة التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة، 1973جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها  
ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتصدي لهذه السياسات والممارسات اإلسرائيلية 

 التي ُتجر مها القوانين الدولية ذات الصلة.
مجددا، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة ل مة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية  وشددوا،

للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وا عادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على 
، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها 1967كافة األرم الفلسطينية المحتلة عام 

 اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
كما دعوا مجلس األمن الدولي إلى قبول دولة فلسطين بعضوية كاملة في األمم المتحدة، والتأكيد 
على تبني ودعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، كحق أصيل لها، بما في 

لجنائية الدولية  اإلنتربول ، ومنظمة السياحة ذلك سعي دولة فلسطين لالنضمام إلى منظمة الشرطة ا
 العالمية.

 12/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 قطر تتفقد مشاريعها إلعادة إعمار غزة .49
تفقد خالد الحردان نائب رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة عدة مشاريع تمولها قطر في 

جولته استمرار العمل في كل المشاريع القطرية في قطاع غزة، وهي القطاع. وأكد الحردان أثناء 
مشاريع تخدم قطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، وشدد على مواصلة دعم دولة قطر 

 للشعب الفلسطيني ووقوفها مع قضيته.
ضمن وتنفذ اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في قطاع غزة، 

ماليين  407منحة األمير الوالد الشي  حمد بن خليفة آل ثاني إلعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 
دوالر، إضافة إلى المنحة التي تبرعت بها خالل مؤتمر القاهرة إلعمار غزة في أكتوبر/تشرين األول 

 والبالغة قيمتها مليار دوالر. 2014
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اعات اإلنسانية والخدماتية والصحية والتعليمية واإلسكان وتشمل المشاريع القطرية في غزة كل القط
 والزراعة والكهرباء.

 12/9/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 أبو الغيط: المخططات االستيطانية اإلسرائيلية تقضي على حل الدولتين .51
رائيلية القاهرة: أكد األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن المخططات االستيطانية اإلس

والمعروفة والمكشوفة للكافة، تهدف إلى القضاء فعلياب على أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين في 
 المستقبل.

 148وقال أبو الغيط، في كلمته أمام مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الغرب في دورتهم 
ئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتي انطلقت أعماله اليوم الثالثاء، في مقر الجامعة العربية بر 

الدولي بجمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف، "إنه من الواضح لنا اليوم أن هدف نتنياهو منذ توليه 
نه  السلطة في إسرائيل هو إحباط أية محاولة جادة للتوصل إلى تسوية على أساس حل الدولتين، وا 

 كشِف مناوراته ومماطلته وتفننه في إضاعة الوقت."صار مقتنعاب ل سف بغياب إرادة دولية حقيقية ل
وأوضح األمين العام، إن إسرائيل ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد 
األقصى المبارك، وهي تسعى لتقسيمه زمانياب ومكانياب، توطئة لفرم القانون اإلسرائيلي عليه، 

خطيرة أسفل المسجد وتحت أسواره، وهي فوق ذلك كله،  وتكثيف ما تقوم به بالفعل من حفريات
تباشر خطتها االستيطانية في مدينة القدس عبر هدم البيوت وطرد السكان للحفاظ على أغلبية 

 يهودية في المدينة.
وأشار إلى أن هناك حالة من اإلحباط واليأس ال تخطئها عين، تسيطر على الشارع الفلسطيني، 

ة أو قطاع غزة، ول سف فإن اإلرادة الدولية ما زالت واهنة في مواجهة دولة سواء في الضفة الغربي
 االحتالل.

 12/9/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل 12الكويت تستضيف مؤتمرا  دوليا  عن معاناة الطفل الفلسطيني في  .51
لكويتي، خالد الجار هللا، اليوم الثالثاء، عن محمد عبد الغفار: أعلن نائب وزير الخارجية ا - الكويت

نوفمبر/ تشرين ثانا المقبل، لمؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني  12استضافة الكويت، يوم 
 في ظل انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي.
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 148جاء ذلك خالل كلمة لنائب وزير الخارجية الكويتي أمام الجلسة االفتتاحية للدورة العادية الـ
 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.

وقال الجار هللا إن الكويت "حريصة على إعانة األشقاء في فلسطين على تجاوز معاناتهم"، وفق 
نوفمبر/  13و12الوكالة الكويتة الرسمية ل نباء  كونا . وأضاف أن بالده ستستضيف بين يومي 

دوليا عن "معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات القوة القائمة  تشرين ثان المقبل مؤتمرا
 باالحتالل  إسرائيل  التفاقية حقوق الطفل".

وندد الدبلوماسي الكويتي بـ"االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة والمستمرة على الحرمات المقدسة والشعب 
 الفلسطيني دون اعتبار".

 12/9/2017وكالة األناضول لألنباء، 
 

 "هيومن رايتس ووتش": المصارف اإلسرائيلية تدعم المستوطنات في الضفة الغربية .52
القدس: قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن المصارف اإلسرائيلية الكبرى غير 
ملَزمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على 

عها في الضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تد عي.دعمها و   الحفاظ عليها وتوس 
من خالل هذه األعمال، تنتهك هذه المصارف مسؤولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي 
المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك االستيالء على األراضي والتمييز ضد 

ية إلى إسرائيل بحكم األمر الواقع. بدون هذه األعمال المصرفية، الفلسطينيين وضم الضفة الغرب
عها أصعب.  لكان الحفاظ على المستوطنات وتوس 

ل بناء المستوطنات  وقالت ساري بشي، مديرة برنامث المناصرة في إسرائيل وفلسطين: "المصارف تمو 
عها بخيارها، وليس ألن القانون المحلي يلزمها بذلك. على المؤسسات المستثمرة أن تصر   وتسه ل توس 

على المصارف لتوضيح مدى عملها في المستوطنات وأي قوانين، إن ُوجدت، تمنعها من إنهاء هذه 
 األعمال".

على المصارف اإلسرائيلية إيقاف أعمالها المتصلة باالستيطان. قالت هيومن رايتس ووتش إن على 
التي تستثمر فيها أمام مسؤولياتها الحقوقية في المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف اإلسرائيلية 

ما يتعلق بأعمالها المتصلة باالستيطان. عليها تحديد مدى تور ط المصارف في األعمال المتصلة 
باالستيطان، خططها المستقبلية، فهمها للقانون المحلي، واستعدادها لضمان عدم استخدام أموال 

ؤسسات المستثمرة ضمان خلو  عالقاتها التجارية من مستثمريها في هذه األعمال. على هذه الم
 منتجات أو استثمارات متصلة باالستيطان.
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وقالت بشي: "تقوم المصارف اإلسرائيلية بقرارات تجارية تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة. على 
لونها".  المستثمرين اإلصرار على الحصول على إجابات حول األعمال التي يمو 

 12/9/2017تش، هيومن رايتس وو 
 

 منظمة العفو الدولية تنتقد تقريرا  إسرائيليا  حول مخطط يستهدف تمويلها .53
أ ف ب: أعربت منظمة العفو الدولية الثالثاء عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن إسرائيل تخطط  -القدس 

ضفة الستهداف مصادر تمويلها في رد على موقف المنظمة المناهم للمستوطنات اليهودية في ال
 الغربية المحتلة.

ونشرت صحيفة "اسرائيل هايوم" اليومية، أمس الثالثاء، تقريرا من صفحتين يذكر أن المنظمة 
 2011الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها ستكون األولى التي ستضرر من قانون صدر عام 

 تنتجها المستوطنات. ويستهدف بإجراءات عقابية كل من يدعو إلى مقاطعة اسرائيل أو البضائع التي
وقالت الصحيفة المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن وزير المالية موشيه كحلون قرر 

 استخدام هذا التشريع إللغاء اإلعفاء من الضرائب على التبرعات لفرع منظمة العفو في اسرائيل.
ستماع إليهم قبل تنفيذ هذا كما ذكرت صحيفة هآرتس أن وزير المالية سيستدعي ممثلي المنظمة لال

 االجراء.
وقالت المنظمة في بيان إن "التقارير التي تفيد بأن الحكومة اإلسرائيلية تخطط لمعاقبة منظمة العفو 

 الدولية بسبب حملتها المتعلقة بالمستوطنات أمر مقلق للغاية".
كهذا من قبل  وأضاف البيان "في الوقت الذي لم نتبلغ فيه أي شيء بشكل رسمي حول إجراء

السلطات، سواء كان صحيحا أم ال، فان هذا سيشكل تراجعا خطيرا لحرية التعبير ومصدر تشاؤم 
حول قدرة الجمعيات الغير حكومية التي تعنى بحقوق اإلنسان في اسرائيل على العمل بحرية وبدون 

 تدخالت تعسفية".
تتمتع بها "محاولة أخيرة من السلطات  وقالت منظمة العفو إن إلغاء ميزة اإلعفاء من الضرائب التي

 إلسكات منظمات حقوق اإلنسان والناشطين الذين ينتقدون الحكومة اإلسرائيلية ويدعون لمحاسبتها".
 13/9/2017األيام، رام هللا، 

 
 مفوض األونروا: لن يكون لدينا أي أموال نهاية هذا الشهر لمواصلة عملياتنا .54

ام لوكالة "أونروا" بيير كرينبول اليوم الثالثاء أنها تواجه هذا العام القاهرة/وكاالت: كشف المفوم الع
 مليون دوالر ما يعني أنه" لن يكون لديها أي أموال بنهاية هذا الشهر". 126عجزا في ميزانيتها يبلغ 
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ودعا كرينبول في كلمته أمام الجلسة االفتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة، 
 5.3دول العربية إلى دعم الوكالة بقوة لتتمكن من المحافظة على دورها الحيوي والهام في خدمة ال

 مليون الج  فلسطيني حتى يتحقق لديهم أفق ما.
وحث الشركاء اإلقليميين على تجديد مساهماتهم السخية المماثلة ل عوام األخيرة، كما دعا دولة قطر 

 الدول العربية األخرى لدراسة إمكانية زيادة دعمها.لزيادة مستوى مساهماتها للوكالة و 
وأكد أن الدعم السياسي العربي ضروري لحماية مهمة الوكالة من خالل قرارات الجامعة العربية ومن 
خالل القرارات التي يتم تباحثها بالجمعية العامة ل مم المتحدة موكدا أهمية وحيوية الدعم العربي 

 الجئي فلسطيني.للوكالة لضمان عدم نسيان 
وقدم مفوم أونروا الشكر للدول األعضاء في الجامعة العربية للدعم الذي قدموه أثناء المشاورات 
التي عقدت في نيويورك العام الجاري، حيث تم التباحث حيال أفكار جديدة لتأمين التمويل للوكالة 

 مع مجموعة البنك الدولي.خاصة إنشاء صندوق وقف مع البنك اإلسالمي للتنمية وصندوق ائتماني 
وشدد على أهمية الدعم الدبلوماسي لدول الجامعة العربية لهاتين المبادرتين الحيويتين، مشيرا إلى 

من ميزانية أونروا للبرامث التي تغطي المجاالت الرئيسي ة  %7.8قرار الجامعة العربية تقديم ما نسبته 
وعبر كرينبول عن مشاعر الغضب  ت االجتماعية.مثل التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والخدما

التي تتملكه حيال مصير الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط الذين يعانون المزيد من الفقر 
وقال: لقد رأيت األلم والدمار وتكرار النزوح لالجئي فلسطين في مدينة حلب السورية كما  واأللم.

فلسطين في مخيم عين الحلوة في لبنان، واألثر اليومي رأيت اآلالم الكبيرة واإلقصاء لالجئي 
لالحتالل اإلسرائيلي على الجئي فلسطين في مخيم الجلزون بالضفة الغربية، كما رأيت األسبوع 

 الماضي الظروف اإلنسانية الكارثية لالجئي قطاع غزة.
ي أفق، خاصة وأضاف أن الجئي فلسطين ال يملكون أي شيء على اإلطالق، وال حتى االقتراب أل

عاما من النزوح القصري األول للنكبة وليس  70أن كل ما يحدد هويتهم يكمن خلفهم منذ نحو 
أمامهم أي أفق سياسي، فال توجد أي عملية سياسية محرزة أو ذات مصداقية لتحقيق السالم بين 

 ق حل عادل لالجئين الفلسطينيين.الفلسطينيين واإلسرائيليين وتحقي
اك أي أفق شخصي لهؤالء الالجئين وال توجد حرية للتنقل وال توجد وظائف"، مشيرا وتابع "ليس هن

إلى زيارة األمين العام ل مم المتحدة انطونيو جوتيرش إلى الكيان اإلسرائيلي وفلسطين "حيث قالها 
صراحة إنه ال توجد خطة بديلة لحل الدولتين ومن الضروري إعادة خلق عملية سياسية تتسم 

 قية وخلق أفق حقيقي يشمل تحقيق العدالة لالجئين".بالمصدا
 12/9/2017وكالة سما اإلخبارية، 
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 عقوبات دولية على شركات إسرائيلية وأمريكية تعمل بالمناطق المحتلة .55
رامي حيدر: تلقت وزارة الخارجية اإلسرائيلية ما أسمتها "قائمة سوداء" من مجلس حقوق اإلنسان 

سرائيلية تعمل في المناطق المحتلة، ما يعتبر التابع ل مم المتحدة، وفي ها أسماء شركات أمريكية وا 
 انتكاسة دبلوماسية جديدة إلسرائيل في الساحة الدولية.

وبحسب تقرير نشرته القناة الثانية اإلسرائيلية، ستفرم عقوبات دولية على عدد من الشركات التي 
السوري المحتل ، بعد أن فشلت إسرائيل  تعمل في المناطق المحتلة  الضفة الغربية والجوالن

 والواليات المتحدة بعرقلة صدور القرار.
وبحسب وزارة الخارجية، فالشركات اإلسرائيلية التي ستطالها العقوبات هي بنك هبوعاليم، طيفاع، 

، إيجيد، IDPبنك ليئومي، بيزك، بيزك بينلوئومي، إلبيت معرخوت، كوكا كوال، أفريقيا إسرائيل، 
 وت ونطفيم وغيرها.مكور 

وتعتبر هذه الشركات من أكبر الشركات اإلسرائيلية وأكثرها تحقيقبا ل رباح. وستطال العقوبات كذلك 
ير بي إن بي وكاتربيالر.  شركات أمريكية تعمل في المناطق المحتلة، منها تريب أدفايزور وا 

 12/9/2017، 48عرب 
 

 ةي في سوريحول االنتشار اإليران "إسرائيل"روسيا تطمئن  .56
لن تسمح إليران وحليفها حزب هللا تهديد  أنها إسرائيلروسيا طمأنت  أنورد : الكساندر فولبرايت’

جانب طهرات والتنظيم اللبناني دعما للرئيس  إلىالدولة اليهودية من سوريا، حيث تحارب موسكو 
 .األسدالسوري بشار 
، إسرائيلقدم عسكرية في سوريا تهدد  وطأة إنشاءمؤخرا من طموحات إيران  إسرائيلوقد حذرت 

والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فالديمير بوتين في الشهر الماضي من اجل 
 الشمالية. إسرائيلالتأكيد على التهديد الذي يشكله تواجد إيران على حدود 

ر انتشار إيران العسكري في مستعدة للعمل من اجل منع استمرا إسرائيلونظرا لتعهد نتنياهو بان 
موسكو تعرف مخاوف القدس ولن تسمح إليران وحزب هللا  إنسوريا، قال مسؤول روسي رفيع 

يران في تدخلهم في سوريا، سوف نقيدهم“ في سوريا.” المبالغة“ ، قال المسؤول ”إن يبالغ حزب هللا وا 
نحن نعرف مخاوف “ ثاء.الروسي غير المسمى، بحسب تقرير صحيفة يديعوت احرونوت يوم الثال

 .أضاف، ”بين بوتين ونتنياهو األخيرتوضحت خالل اللقاء  واألمور إسرائيل

 13/9/2017، تايمز أوف إسرائيل
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مالسنة ساخنة تحت قبة الجامعة: الدوحة تتهم الدول األربع المقاطعة بالعمل على تغيير النظام  .57
 القطري 
ح من القاهرة، أن مالسنات ساخنة وتبادل ، عن محمد صال13/8/2017الحياة، لندن، ذكرت 

العادية لمجلس جامعة الدول العربية، حيث صرح وزير الدول  148لالتهامات نشبت في الدورة 
هدف الدول األربع المقاطعة للدوحة تغير “للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، أن 
دولة قطر، وأن جمهورية إيران أثبتت أنها  في قطر من وقف دعم اإلرهاب إلى تغيير النظام داخل

، فيما رد عليه السفير السعودي في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية أحمد قطان ”دولة شريفة
، ”ال نعمل على تغيير نظام الحكم في قطر ولكن السعودية قادرة على فعل أي شيء تريده“قائال 

شكري، اليوم الثالثاء، على مندوب قطر، ووصف وبدوره احتد وزير الخارجية المصري، سامح 
 حديثه بالمهاترات.

لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء  148جاء ذلك خالل الجلسة االفتتاحية للدورة الـ
الخارجية، اليوم، التي اعقبها جلسة مغلقة ومن ثم إقرار مشاريع القرارات المرفوعة من المندوبين 

 .الدائمين للدول العربية
وفرضت األزمة الخليجية نفسها على االجتماع رغم أنها غير مدرجة على جدول األعمال الذي 

الصراع العربي اإلسرائيلي، وتطورات األوضاع في سوريا وليبيا واليمن “يتضمن عدة قضايا بينها 
 ”.والتدخالت اإليرانية

اتية، أنور قرقاش، وقطان إلى وبدأت األزمة عقب تطرق كلمتي وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلمار 
 األزمة مع قطر.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بالده وهي تواجه مع أشقائها العرب اإلرهاب، تؤكد  
من يرتزقون من دماء شعوب منطقتنا أياب كانوا، ومن يبني دوره على »أنها لن تتسامح أو تتهاون مع 

 «.حساب مستقبلها
ول األربع ستواصل تمسكها بمطالبها إلى أن تعود قطر إلى رشدها، ول سف الد»وقال قطان، إن 

الشديد وأدت قطر أول أمل حقيقي النفراج األزمة، بعد االتصال الهاتفي الذي تم بين ولي العهد 
ما … األمير محمد بن سلمان وأمير قطر، حيث راوغت قطر وتنصلت وحرفت حقيقة االتصال

ها في الحوار، واستمرارها في المناورة بدالب من أخذ األمور بجدية، قامت به قطر عزز عدم رغبت
 «.والعودة إلى الحضن الخليجي الداف ، بدالب من األحضان الباردة في إيران وغيرها
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، لكن االرتماء في أحضان اإليرانيين وغيرهم لن «قرار سيادي»اإليراني  –واعتبر أن التقارب القطري 
ال توجد دولة تعاملت مع »ار والخراب وستكون نتيجته سلبية عليهم. وقال: يجنوا من ورائه إال الدم

 «.إيران وحققت الخير من ورائها
إجراءات الرباعي العربي ضد دولة قطر جاءت بعد صبر طويل ونقم »وقال أنور قرقاش إن 

 «.التفاقات وقعتها قطر، وهدفنا المشترك ال يرتبط بسيادة قطر بل بالضرر الذي يقع علينا
ل سف بعم الدول التي اعتبرناها شقيقة »وقال وكيل وزارة الخارجية البحريني وحيد مبارك: 

يواء إرهابيين ودعمهم مادياب، بما يؤثر في أمننا القومي،  منخرطة في دعم الجماعات اإلرهابية وا 
 «.ويعطينا الحق في اتخاذ التدابير السيادية لحماية أمننا

تفرم حصاراب غير »ات الموجهة إلى بالده، فقال إن الدول األربع ورد  المريخي على االتهام
على قطر، وأضاف أن الدول األربع حاولت انتزاع الشرعية من نظام قطر الحاكم، وأن « قانوني

تتهمنا بالعالقات مع إيران... »، مضيفاب: «اختلف عن دعم اإلرهاب وصار تغيير النظام»الموضوع 
 «.ولة شريفةإيران أثبتت حقيقة أنها د

نبرته فيها تهديد ال اعتقد أنه »وكان استهل رده بالقول إن مندوب السعودية السفير أحمد القطان 
وكادت مشادة تحدث بينهما، حين «. ال أنا قدها وقدود  أتحملها »، فرد قطان: «يتحمل مسؤوليتها

 «.ال أنت تسكت»، فرد قطان: «حين أتكلم تسكت»خاطب المسؤول القطري قطان: 
وأصر قطان ووزير الخارجية المصري على الرد على كلمة ممثل قطر، وقال شكري إن حديثه عبارة 
عن مهاترات وحديث غير مالئم حتى في بعم العبارات المتدنية التي ال يجب استخدامها. ورد 

قطر السفير قطان بأن ما تقوم به الدول األربع هو لمصلحة الجامعة العربية، و"أن إجراءاتنا ضد 
واتهمها بالتدخل في الملفات «. سيادية ونتيجة للسياسات الخاطئة التي تمارسها منذ سنوات طويلة
يقول مندوب قطر إن إيران دولة »العربية بهدف نشر الفوضى والتغيير وزعزعة االستقرار. وأضاف: 

جاسوسية في شريفة! وهللا هذه أضحوكة! إيران التي تتآمر على دول الخليث... التي لها شبكات 
البحرين والكويت أصبحت دولة شريفة... التي تحرق سفارة السعودية... هذا هو المنهث القطري التي 

 «.دأبت عليه
ن شاء هللا عما قريب سوف تندمون على ذلك»وأضاف:   «.هنيئاب لكم إيران وا 

مصر والبحرين إن أتيت للقطريين بملفات وملفات من األدلة على أيادي التخريب في »وقال قرقاش: 
شخصاب المسجلين إرهابيين في أميركا وأوروبا واألمم  59ودول أخرى، أريد أن أتحدث عن الـ

 -مع الجانب األميركي يغيرون قوانينهم الوطنية. هناك معياران عربي، وأوروبي… المتحدة
 «.أميركي
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الدول األربع  هدف“، من القاهرة، أن المريخي، صرح أن 12/9/2017رأي اليوم، لندن، وأضافت 
المقاطعة للدوحة تغير في قطر من وقف دعم اإلرهاب إلى تغيير النظام داخل دولة قطر، وأن 

ال نعمل “، فيما رد عليه السفير السعودي في القاهرة قائال ”جمهورية إيران أثبتت أنها دولة شريفة
 ”.هعلى تغيير نظام الحكم في قطر ولكن السعودية قادرة على فعل أي شيء تريد

نما “ووصف المريخي مطالب دول المقاطعة ضد قطر بأنها  غير مشروعة وال تستند إلى حقائق وا 
 ”.إلى فبركات وأنها ضد القانون الدولي وحقوق اإلنسان

، كما ”تلك المطالب تمثل مساسا بسيادة الدول وتدخال سافرا في شؤونها الداخلية“وقال المريخي إن 
 ”.جائرالحصار ال”كرر وصف األزمة بـ

الدول األربع بدأت في محاوالت النتزاع الشرعية وأنها غيرت الموقف من دعم اإلرهاب “وأضاف: 
إلى تغيير النظام وحتى أنهم دعوا أحد رجال األسرة الحاكمة  لم يذكره غير أنه يشير على ما يبدو 

 ”.إلى عبدهللا بن علي بن عبدهللا بن جاسم آل ثان  لتجهيزه للحكم في قطر
لم يطلبوا منا إعادة فتح السفارة، “مضيفا: ” إيران دولة شريفة“د المريخي في كلمته على أن وشد

ووقفوا موقفهم المشرف معنا، بدون طلب، ونحن من قمنا بهذه الخطوة وأعدنا سفارتنا التي كنا قد 
 ”.أغلقناها أصال تضامنا مع السعودية.. لكن حتى الحيوانات ما سلمت منكم، وهذا ردي

ب انتهاء الوزير القطري من إلقاء كلمته، طلب رئيس وفد السعودية، أحمد قطان، من رئيس وعق
الجلسة وزير خارجية جيبوتي، محمود يوسف، الرد إال أن األخير طلب إنهاء الجلسة االفتتاحية 

 وترك الردود للجلسة المغلقة.
لدينا وثائق ومكالمات على أعلى “ من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية، وحيد مبارك سيار:

المستويات في قطر، بدعم قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، وتقديم كل ما يسيء للقيادة 
 ”.البحرينية

تقرير وخبر كاذب وأفالم تحضيرية مفبركة،  600أعدت “واتهم سيار قناة الجزيرة القطرية بأنها 
 ”.وترجمتها إلى ثماني لغات عن البحرين

  
 عام الجامعة العربية: األزمة الخليجية سوف يكون لها نهاية أمين .58

قنا: قال أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية في رده على سؤال حول رؤية  –القاهرة 
الجامعة العربية للخروج من األزمة الخليجية الحالية "إن األمر يحتاج لوقت والتفكير عميقاب في توابع 

 ما بيننا"، مضيفاب "سوف يكون لها نهاية إن شاء هللا".ما يحدث في
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جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أبو الغيط مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي 
 لمجلس الجامعة العربية بعد انتهاء االجتماع الوزاري العربي مساء اليوم. 148يوسف رئيس الدورة الـ 

العمل العربي المشترك، أشار األمين العام للجامعة، إلى أنه هناك  وحول إصالح وتطوير مؤسسات
لجنة معنية بهذا الموضوع وقد أنجزت الكثير وبقي القليل، وأردف قائالب "دعونا نأمل في التوافق بين 

 الدول العربية في هذا الشأن".
 13/9/2017الشرق، الدوحة، 

 

 لنفط والغاز لعمالئها رغم الحصاروزير الطاقة القطري: الدوحة سلمت جميع شحنات ا .59
قنا: أعلن الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر سلمت  –الدوحة 

 جميع شحنات الغاز والنفط المقررة لعمالئها دون أي تفويت، وذلك برغم الحصار عليها.
ي التابع لوزارة الخارجية مساء اليوم وأكد السادة في كلمة له في الندوة التي نظمها المعهد الدبلوماس

، ومستقبل أسواق الغاز والنفط العالمية" أن هذا االلتزام أظهر 2030تحت عنوان "رؤية قطر الوطنية 
أن قطر لديها الموثوقية دائما في التعامل مع عمالئها من الدول المستهلكة للنفط والغاز وكمزود 

 آمن للطاقة.
الطبيعي المركز الثاني كمصدر للطاقة التقليدية عالميا بحلول عام  وتوقع سعادته أن يحتل الغاز

بدال من الفحم، فيما سيواصل النفط تصدره للمركز األول، مضيفا أن هناك طلبا متزايدا على  2030
 الغاز الطبيعي في ظل المواصفات التي يتمتع بها والتي على رأسها كونه صديقا للبيئة.
  13/9/2017الشرق، الدوحة، 

 

 وثيقة كامبل بنرمان.. حقيقية أم مزيفة؟! .61
صالح محمد محسند.   

هذه الوثيقة التي رجع إليها العشرات من الكتاب والباحثين منذ أواسط القرن العشرين، والتي يعدونها 
أساساب لفهم خلفيات إنشاء مشروع يهودي صهيوني في فلسطين لدى القوى اإلمبريالية الغربية؛ 

ثقاب، يمكن االعتماد عليه أصبحت أقرب إلى "ا ألحجية" ألننا لم نجد لها حتى اآلن مصدراب علمياب مو 
 وفق مناهث البحث العلمي.

الجدل حول هذه الوثيقة، كما انتشر مقطع  -على أكثر من صعيد-وفي األشهر الماضية تابعُت 
 تها.فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل االجتماعي ينبه إلى هذه الوثيقة وخطور 
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عاة" تنص  كما جاء في الجزء األول من "ملف وثائق فلسطين" الصادر عن الهيئة -والوثيقة "المد 
 إبان حكم جمال عبد  1969العامة لالستعالمات في وزارة الثقافة واإلرشاد القومي بمصر سنة 

 1907-1905على عقد "مؤتمر لندن االستعماري" سراب بلندن في الفترة  -121الناصر ، صفحة 
 بدعوة من حزب المحافظين البريطاني.

وأنه قد اشتركت فيه مجموعة من كبار علماء التاري  واالجتماع والجغرافيا والزراعة والبترول 
إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك هنري  1907واالقتصاد. وأن هذا المؤتمر رفع توصياته سنة 

 كد المؤتمرون على: ، حيث أCampbell Bannerman Henryكامبل بنرمان  
"إن إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط أوروبا بالعالم القديم، ويربطهما 

قوة  -في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس-معاب بالبحر األبيم المتوسط، بحيث يشكل 
ملي العاجل للوسائل والسبل عدوة لشعب المنطقة وصديقة للدول األوروبية ومصالحها؛ هو التنفيذ الع

 المقترحة".
وهذا يعني وفق الوثيقة أن "خبراء الغرب" وجدوا في إنشاء كيان غريب  هو الكيان اليهودي 
الصهيوني الحقاب  في غربي البحر المتوسط  وخصوصاب فلسطين  وسيلة إليجاد قلعة متقدمة ترعى 

هو ما حدث ويحدث فعالب بغم النظر المصالح الغربية، وتضمن ضعف المنطقة وتمنع وحدتها، و 
 عن صحة الوثيقة أو زيفها.

*** 
وجدوا هذه الوثيقة في مصادر ومراجع عربية  -مثل غيره من الباحثين-وكاتب هذه السطور 

محترمة؛ ولكت اب معروفين بحرصهم على الدقة، باإلضافة إلى ملف وثائق فلسطين الذي صدر عن 
فترم فيها علمياب مصداقية عالية. وبالتالي فقد كان كاتب هذه المؤسسة الرسمية المصرية التي يُ 

 السطور ممن استخدم هذه الوثيقة في كتاباته ومحاضراته قبل أن يتنبه إلى إشكاليتها.
عاماب؛ التقيت األستاذ منير شفيق الذي حثني على السعي للتوثيق العلمي للوثيقة من  14قبل نحو 

صوصاب بعد أن علم بتخصصي في هذه الوثائق حيث اعتمدت في مصادرها البريطانية األصلية، خ
معظم رسالتي للدكتوراه على الوثائق البريطانية غير المنشورة، والمحفوظة في دار الوثائق البريطانية 

، وكان يعرف سابقاب بمكتب السجل العام The National Archives ما ُيعرف اآلن باألرشيف الوطني 
Public Record Office PRO وكنت أعود إليها بين الفينة واألخرى لبعم المتابعات والدراسات ، 

 األكاديمية.
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كما لفت نظري الحقاب إلى هذه الوثيقة الدكتور أنيس صايغ الذي ُيعدُّ أحد أبرز أعمدة البحث العلمي 
في التاري  الفلسطيني الحديث، ورأس لعشرة أعوام مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير 

 . وأخبرني عن قصته في البحث عنها وتشككه في حقيقتها.1976-1966لفلسطينيةا
وعلى أي حال، فقد أثار األمُر فضوَل كاتب هذه السطور، وفي سفرة لبريطانيا تفرغ للبحث عن هذه 

 الوثيقة، غير أنه لم يجد لها أثراب أو مصدراب؟!!
ال يذكر توثيقاب علمياب  -ره من المصادروكذلك غي-وما أثار الشك حقاب هو أن ملف وثائق فلسطين 

للوثيقة، فال يوجد اسم للملف في الوثائق البريطانية، وال الترقيم الخاص به، وال تاريخه الدقيق، وما 
، أو وزارة C.O، أو وزارة المستعمرات F.Oإن كان محفوظاب في مجموعات الخارجية البريطانية 

 ها.وغير  Prem، أو رئاسة الوزراء W.Oالحرب 
وقصة د. أنيس صايغ مع هذه الوثيقة قصة "شي قة ومريرة"، وقد لخ صها في مذكراته "أنيس صايغ 

. وفيها يذكر أنه عندما تولى رئاسة مركز األبحاث 281-279عن أنيس صايغ" في الصفحات 
حرص على الوصول إليها ألهميتها، لكنه لم يعثر على مصدر واحد موثق لها في عشرات المراجع 

كتب التي أشارت إليها؛ والعديد منها لكت اب موثوقين أمثال برهان الدجاني ومنذر عنبتاوي وخيري وال
حماد وشفيق ارشيدات؛ حيث ظهر أن كل كاتب كان يحيل إلى اآلخر في دوامة أو حلقة ُمفرغة 

 دونما نتيجة.
في دار الوثائق  شهراب كامالب قضاه -في بريطانيا-ولذلك فقد قرر د. أنيس التفرغ للبحث عنها 

البريطانية، ومكتبة المتحف البريطاني، وجامعة كامبردج حيث درس كامبل بنرمان وأودع في 
 1907-1904مكتباتها كل أوراقه الخاصة. كما انكب  د. أنيس على فهارس جريدة التايمز في الفترة 

 جد شيئاب عن الوثيقة نفسها.فوجد فيها آالف اإلشارات إلى المؤتمر االستعماري اإلمبريالي، ولكنه لم ي
وبعد عودته "الفاشلة" إلى بيروت أتيح له أن يعرف أن أول عربي أشار إلى وثيقة كامبل في كتاب 
منشور هو أنطون كنعان، فذهب إلى مصر حيث يقيم أنطون والتقى به بعد بحث وجهد، وفوج  به 

أواسط األربعينيات، التقى في الطائرة يخبره أنه عندما سافر من فلسطين إلى لندن لدراسة القانون في 
رجالب هندياب كان يجلس إلى جانبه، وقال له إنه يتذكر أنه قرأ عن مؤتمر استعماري ُعقد في لندن 
قامة دولة  حضره مندوبون عن عدة دول استعمارية للتباحث في تقسيم البالد العربية ومنع وحدتها وا 

 دة علمية موثقة حول الوثيقة.يهودية؛ ولكن الهندي لم يزود كنعان بأي ما
وهكذا يعود د. أنيس محبطاب فال الهندي وال كنعان اطلعا على الوثيقة األصلية، وال يملكان توثيقاب 
علمياب لها!!! وبالتالي قرر د. أنيس منع استخدامها أو االقتباس منها في الدراسات الصادرة عن 
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قد امتنع هو أيضاب عن استخدامها أو االستدالل مركز األبحاث الفلسطيني. أما كاتب هذه السطور، ف
 بها منذ أن لم يجد دليالب عليها.

*** 
 وبعد هذا االستعراض، يمكن أن نثبت بعض المالحظات والنقاط:

إن انعقاد مؤتمرات استعمارية إمبريالية في تلك الفترة كان أمراب صحيحاب وحقيقياب، وتوجد في  -1
ات والوثائق والشواهد حولها. غير أن نص الوثيقة المسماة وثيقة كامبل الوثائق البريطانية مئات الملف

 بنرمان غير موجود بين هذه الوثائق.
إن عدم حصولنا على وثيقة كامبل ال يثبت بالضرورة أنها غير موجودة بالصيغة نفسها أو بأي  -2

 وجوده بشكل قاطع. صيغا مشابهة. ولكننا في الوقت نفسه ال نستطيع االدعاء بوجود شيء لم يثبت
من الناحية العلمية الموضوعية ووفق مناهث -إن عدم وجود الوثيقة بين أيدينا ُيفقدنا القدرة  -3

على استخدامها وثيقةب مرجعيةب، خصوصاب لما تتميز به من حساسية وخطورة. كما  -البحث العلمي
 جد ي في حقيقتها. تشكك بشكل -بعد بحثه المضني-أن النتائث التي توصل إليها د. أنيس 

وفق متابعات كاتب هذه السطور في األرشيف البريطاني طوال سنوات، وبناء على استفساراته  -4
 من موظفي األرشيف المعنيين بمساعدة الباحثين؛ اتضح أنه يتم تقسيم الوثائق البريطانية إلى أقسام:

خمسين أو خمسة وسبعين أو  قسم يتم نشره، حيث ُينشر معظمه بعد ثالثين سنة، ويؤجل بعضه إلى
 حتى مئة سنة.

 وقسم ُيحفط دون قرار بنشره.
 وقسم يتم إتالفه.

وهذا يعني أن ثمة عملية غربلة متأنية مسبقة تتم للوثائق، تراَعى فيها المصالح العليا للدولة وأسرارها 
ألعداء. وهذا قد الخطيرة، وانعكاسات نشر الوثائق على الدول والمؤسسات واألفراد، وعلى الحلفاء وا

تضر  -حسبما يرى المعنيون -يسمح باستنتاج أن ثمة وثائق يتم إخفاؤها أو إتالفها إذا كانت 
 بمصالح الدولة أو تتسبب في إدانتها.

إن االستعمار البريطاني والقوى االستعمارية هي بشكل عام من الذكاء والخبرة والحذر بحيث ال  -5
دي الباحثين، بسبب ما تتضمنه من أدلة إدانة قاطعة. وفي بين أي -إن وجدت-تضع وثائق كهذه 

بعم األحيان يكون هذا النوع من التوجهات والتوجيهات والقرارات شفوياب أو غير مكتوب في 
 نصوص موثقة، أو غير قابل للنشر والتداول، كما تفعل دول عديدة في وقتنا المعاصر.

يقة كامبل، لكنه ال يكفي إلثبات صحتها من لعل مسار األحداث على األرم يدعم مضمون وث -6
، وأصر ت بريطانيا على أن تتولى بنفسها رعاية 1917ناحية علمية. فقد تم  إصدار "وعد بلفور" سنة 
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نشاء دولة يهودية، وقمعت إرادة الشعب الفلسطيني  ونمو وتطور المشروع الصهيوني في فلسطين وا 
  إلى أن اكتملت البنى التحتية "للدولة اليهودية" 1948-1917وسحقت ثوراته طوال ثالثين عاماب  

دارياب.  عسكرياب وسياسياب واقتصادياب واجتماعياب وا 
من -كياٌن صهيوني  إسرائيل  في قلب األمة العربية واإلسالمية، وهو كيان  1948وتشك ل في سنة 

خل ف ما حوله، ألن يرتبط شرط بقائه وازدهاره بضعف وانقسام وت -الناحية العملية على األقل
المشاريع النهضوية الوحدوية الحقيقية التي تعبِ ر عن إرادة شعوب المنطقة واألمة، هي بطبيعتها 
معادية وُتشك ل خطراب وجودياب على الكيان الصهيوني، الذي اغتصب قلب المنطقة العربية واإلسالمية 

  فلسطين  وشر د أهلها.
مضامين وسياقات قريبة أو داعمة لمعطيات وثيقة كامبل إن ثمة وثائق وكتابات تشير إلى  -7

عاة؛ فعندما التقى مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل برئيس الوزراء البريطاني  بنرمان المد 
، قال له هرتزل: إن قاعدتنا يجب أن تكون في فلسطين التي يمكن أن 1902جوزيف تشمبرلن سنة 

 الح البريطانية.تكون "دولة حاجزة" بحيث تؤمن المص
فقد كانت الحركة الصهيونية تدرك أن مشروعها لن يكتب له النجاح إال برعاية دولة كبرى وحمايتها، 

 وكان عليها أن تعرضه في ضوء المصالح التي يمكن أن تجنيها القوى الكبرى.
لز وفي أثناء الحرب العالمية األولى ظهرت كتابات لشخصيات بريطانية غير يهودية مثل تشار 

الذي  H. Sidebotham رئيس تحرير جريدة مانشستر غاردين  وهربرت سايدبوتام  C. Scottسكوت 
عياب أن العنصر الوحيد  كانت لمقاالته شهرة واسعة، ودعا إلى إيجاد دولة حاجزة في فلسطين مد 

 المناسب إلقامتها هو اليهود.
ي ذهن من اتخذوا قرار إصدار "وعد بلفور" كان سبباب رئيسياب ف االستراتيجيوبشكل عام؛ فإن العامل 

 كنقطة اتصال ومواصالت، وكمنطقة حاجزة، وكقاعدة متقدمة... ، ونجد مثل هذه اإلشارات 
االستراتيجية في تصريحات لويد جورج رئيس الوزراء، واللورد كيرزون  الذي خلف بلفور في 

 منصبه ... وغيرهم.
والوزير في الحكومة البريطانية التي كان يرأسها اليهودي الصهيوني -كما أن هربرت صمويل 

م مذكرة سرية للحكومة البريطانية في يناير/كانون الثاني  -H. Asquithأسكويث  ، طالب 1915قد 
فيها باحتالل فلسطين وفتح باب الهجرة واالستيطان لليهود ليصبحوا أغلبية السكان، مشيراب إلى المزايا 

 لسطين.اإلستراتيجية للسيطرة على ف
وأخيراب، فإن "وثيقة كامبل بنرمان" ال يصلح االستشهاد بها علمياب وال إعالمياب إلى أن توجد أدلة  -8

قاطعة عليها، وما يترتب على استخدامها من أضرار تمس المصداقية والموضوعية، وتفتح المجال 
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خرى التي يملكها الباحثون للخصوم واألعداء للطعن واالستهزاء واإلساءة، واإلضرار بجوانب القوة األ
المؤيدون للقضية الفلسطينية؛ هي أضرار أكبر من النفع التعبوي واإلعالمي الذي قد يسعى إليه 

 البعم بحسن نية.
خصوصاب أن هناك قدراب كبيراب من الوثائق والممارسات االستعمارية الفعلية على األرم تكشف مدى 

ي، ومحاولة قطع الطريق على المشاريع النهضوية الدعم االستعماري المقدم للمشروع الصهيون
 والوحدوية في المنطقة.

" والتي 1798وبذلك، تنضم وثيقة كامبل إلى "بروتوكوالت حكماء صهيون" وما ُيعرف بـ"وعد نابليون 
لم تثبت أيضاب...، وما زالت ُتستخدم في األدبيات العربية واإلسالمية دونما أدلة قاطعة على وجودها. 

التي اشتهر بها -معايير المصداقية والموضوعية والتثب ت والت بيُّن وموازين الجرح والتعديل  وتبقى
 أفضل "رأس مال" في التعامل مع معلومات أو تقارير كهذه. -المسلمون 

 12/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حماس في القاهرة.. وحدة الرؤية والموقف .61

 رأفت مرة
فد رفيع المستوى من حركة المقاومة اإلسالمية  حماس  برئاسة وصل قبل يومين إلى القاهرة و 

 المجاهد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.
وتهدف الزيارة إلى البحث في مجمل عناوين القضية الفلسطينية في ظل مواصلة االحتالل 

 ة. ومقدساتهم، وفي ظل التطورات اإلقليمي الفلسطينيينالصهيوني اعتداءاته على 
ز المباحثات على المصالحة الفلسطينية الداخلية، والعالقات المشتركة مع جمهورية مصر،  وتركِ 
وعلى تحسين أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة، ومناقشة قضايا وهموم الشعب الفلسطيني في 

 أماكن تواجده.
ة الفلسطينية وحقوق وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها حركة حماس للدفاع عن القضي

ومطالب الفلسطينيين، وتطوير عالقاتها العربية واإلسالمية، واستمرار جهودها مع جهات دولية 
 مؤثرة.

تركز المباحثات على المصالحة الفلسطينية الداخلية، والعالقات المشتركة مع جمهورية مصر، وعلى 
م الشعب الفلسطيني في أماكن تحسين أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة، ومناقشة قضايا وهمو 

 تواجده.
 وجاءت هذه الزيارة بعد انتهاء االنتخابات الداخلية التي أجرتها والحركة في جميع مناطق تواجدها.



 
 
 
 

 

 45 ص             4401 العدد:             9/13/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

أهمية زيارة حركة حماس للقاهرة أن الحركة تذهب في هذه الزيارة وهي قوة أساسية فاعلة في فلسطين 
اصر التي تمتلكها، حريصة على معالجة األوضاع والمنطقة، واضحة في طرحها، قوية في العن

الفلسطينية الداخلية وعالقاتها اإلقليمية، ضمن منطق أصالة القضية الفلسطينية ووحدة األمة ودور 
مشروع المقاومة في مواجهة الخطر اإلسرائيلي، الذي يستهدف المنطقة بإرهابه ويحاول بث الفتن 

 الداخلية.
هنية يضم كل مكونات الحركة في الداخل والخارج،  إسماعيلترأسه األخ ولإلشارة فإن الوفد الذي ي

وقيادتها، أمثال األخ يحيى السنوار مسؤول حركة حماس في قطاع غزة، واألخ ماهر صالح مسؤول 
 حركة حماس في الخارج.

 وقدمت حركة حماس في القاهرة رؤية وطنية فلسطينية واضحة، لمعالجة القضايا الداخلية، بمستوى 
عالا من المسؤولية والوعي، والكرة أصبحت في ملعب السلطة الفلسطينية التي هي أمام اختبار 

 جديد.
تقدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وهي  –كعادتها  –لقد ذهبت حركة حماس للقاهرة وهي 

 ل.تضع في أولى برامجها تحصين المجتمع الفلسطيني كعامل أساسي يعزز مشروع مقاومة االحتال
 12/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 السالم وقضية الالجئين .62

 فاتنة الدجاني 
 أونروا ، وال « وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين»ليست جديدة محاوالت إسرائيل تقويم 

 . وليس خافياب أن المستهدف هو 1953«  مشروع جونستون »المحاوالت األميركية المماثلة منذ 
جئون الفلسطينيون وحقهم في العودة إلى وطنهم. وال هو اعتباطي أن ُيعاد طرح هذه المسألة في الال

هذا التوقيت تحديداب، في ظل انحياز أميركي كامل للدولة العبرية، وضعف فلسطيني ال سابق له، 
 واحتقان إقليمي.

إن الجوقة الكاملة «. رواأون»األخطر هو ما ال يقال، لكن تشير إليه الحملة اإلسرائيلية لتصفية 
المتناغمة في حكومة بنيامين نتانياهو التي تعزف لحن الوداع األخير لوكالة الغوث، تؤشر إلى دنو 

 «.صفقة القرن »الحلول السياسية، وربما ما ُيطلق عليه تفاؤالب 
ر العالم بجريمة اقتالع  تنظر الحكومات اإلسرائيلية إلى وكالة الغوث على أنها الشاهد الذي يذك 

الفلسطينيين وطردهم وتهجيرهم بالقوة. تعتقد أن تصفيتها تلغي الجريمة وتخفي آثارها وضحاياها، 
بذريعة أنها ُتخل د « أونروا»وربما تعيد كتابة التاري . وقبل شهرين، أطلق نتانياهو حملة جديدة لتفكيك 
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ل من وجهة نظره هو حل  الوكالة مشكلة الالجئين وُتديمها. كأنما هي من أوجد مشكلة الالجئين! الح
ودمث فروعها في المفوضية السامية لالجئين. وقبل أيام، ابتدع العقل اإلسرائيلي فكرة تغيير التفويم 

بحيث ُيمنع توريث صفة الالج  إلى األبناء واألحفاد الفلسطينيين! ثمة « أونروا»األممي الممنوح لـ 
ير تفويضها إال بغالبية األصوات في الجمعية العامة. مشكلة بسيطة. ال يمكن حل  الوكالة أو تغي

وتوافر هذه الغالبية مستحيل، قياساب بسجل التصويت السابق ضد إسرائيل. في هذا السياق، ُتفهم 
الحملة اإلسرائيلية المحمومة في أوساط البيت األبيم والكونغرس لتفعيل كل الممكن من الضغوط 

من األمم المتحدة، من أجل كسب هذه المعركة. وفي المنظمة والتهديدات، خصوصاب سحب التمويل 
الدولية، السفيرة األميركية نيكي هايلي كفيلة بممارسة كل ما أمكن من ضغوط على الدول لتغيير 

 مواقفها.
سرائيل على  في هذا السياق أيضاب، تفهم الحرب الديبلوماسية الضروس التي تدور بين الفلسطينيين وا 

العالم لضمان أصواتها. وفي مقابل إعالن الفلسطينيين االنتصار في معركة كسب كسب تأييد دول 
إسرائيلية في توغو، يتشدق نتانياهو بزيارته  -القارة السوداء بعد أن نجحوا في إلغاء قمة أفريقية 

 ألميركا الالتينية.« التاريخية»
التحقيق معه ومع زوجته  صحيح أن هذه المعارك تأتي فيما يبحث نتانياهو عن انتصار في ضوء

بشبهات فساد، ثم وصول إيران قريباب من حدود إسرائيل، لكن صحيح أيضاب أن إسرائيل تسعى إلى 
 حسم قضية الالجئين قبل طرح أي مبادرة سالم أميركية.

يعرف الفلسطينيون، كما يعرف العالم، أن الدولة العبرية ُمنحت عضوية في األمم المتحدة مشروطة 
من دون تحفط االلتزامات الواردة في ميثاق المنظمة الدولية وتتعهد تطبيقها، ومن بينها  بأن تقبل

قرارا التقسيم وحق عودة الالجئين الفلسطينيين. فما الذي يمنع العرب والفلسطينيين من المطالبة 
 بإسقاط عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية بناء على تنكرها اللتزاماتها هذه؟

الة سيزيد العبء على الدول المضيفة لالجئين. وليس صحيحاب أن إسرائيل ستكون أمام تفكيك الوك
أزمة إنسانية، تضطر خاللها إلى تحمل كلفة إعانة مئات آالف الالجئين في األراضي الفلسطينية. 

عاماب، وما  70هذا كالم إسرائيلي لالستهالك. ما من عبء أكبر من االحتالل، وهذا دام حتى اآلن 
أزمات إنسانية تفوق ما يجرى على األرم الفلسطينية. أما كلفة إعانة الالجئين، فلدى  من

الحكومات اإلسرائيلية خبرة طويلة في توزيع أعباء االحتالل وأثمانه على الدول الغربية والعربية على 
 السواء.

ين فاضت بهم العبء األكبر ستتحمله الدول المضيفة لالجئين، وبعضها مثقل بأعباء الجئين آخر 
عامل استقرار في المنطقة بالنسبة إلى الدول المضيفة « أونروا»أزمات دول مجاورة. ومثلما شكلت 
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، فعلى األغلب سيتحول الالجئون في حال تصفيتها إلى عنصر 1949لالجئين منذ تأسيسها عام 
تنفيذ التزاماته، وعلى  قلق وقالقل. متاهات جديدة تضع إسرائيل العالم والفلسطينيين أمامها، هرباب من

 .194رأسها القرار 
ذا كان المقصود بالسالم اإلقليمي  قضية الالجئين ال حل لها سوى الحل السياسي، الحل العادل. وا 

 إلغاء حق العودة، فعلى السالم السالم.
 13/9/2017، ، لندنالحياة

 
 ةالرهانات السياسية واألمنية واالقتصادية على جولة نتنياهو الالتيني .63

 صالح النعامي
في نظر صناع القرار في تل أبيب، فإن الجولة التي يقوم بها حاليًّا رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، في أميركا الالتينية تكتسب أهمية تاريخية؛ ليس فقط ألنها الزيارة األولى التي يقوم 

ا بسبب الره انات الكبيرة على دورها في تحقيق مصالح بها رئيس وزراء إسرائيلي لهذه القارة، بل أيضب
إسرائيل في الحلبة األممية، وتحسين مكانتها الدولية وأوضاعها االقتصادية، وتوثق التواصل مع 

 الجاليات اليهودية المهمة في بعم دول هذه القارة.  
للجولة،  وكما يقول مساعد وكيل الخارجية اإلسرائيلية، مودي إفرايم، فإن الهدف السياسي الرئيس

التي تشمل األرجنتين، كولومبيا، المكسيك؛ يتمثل في محاولة إقناع حكومات هذه الدول بتفهم 
مصالح إسرائيل السياسية واألمنية، ودفعها لعدم التصويت لصالح مشاريع القرار التي تقدم ضد 

 إسرائيل في المحافل الدولية. 
عة"، أشار إفرايم إلى أن السعي لتحقيق هذا وفي لقاء متلفز عرضه مساء أمس موقع "القناة الساب

الهدف يكتسب أهمية استثنائية بسبب الدور الذي باتت تلعبه دول القارة في المحافل الدولية، مدعيبا 
أن إسرائيل حققت بعم اإلنجازات المهمة على هذا الصعيد. وأشار بشكل خاص إلى أنماط 

ت تعارم بشكل تلقائي مشاريع القرار "المعادية تصويت األوروغواي في المحافل الدولية، حيث بات
 إلسرائيل".

وحسب إفرايم، فإنه يفترم أن تفضي الجولة إلى تحسين األوضاع االقتصادية في إسرائيل، الفتا 
إلى أن الجولة ستشهد التوقيع على عدد كبير من االتفاقات االقتصادية والتجارية مع الدول الثالث 

 30مواالب طائلة". ومما يدلل على البعد االقتصادي لهذه الجولة حقيقة أن "ستدر على خزينة الدولة أ
من رجال األعمال اإلسرائيليين، يعملون في مجاالت "السايبر"  الفضاء اإللكتروني ، وتقنية المياه، 

 والزراعة، يرافقون نتنياهو. 
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حيفة "يسرائيل هيوم"، لكن ما تجنب إفرايم اإلقرار به، أوضحه جدعون ألون، المعلق السياسي لص
الذي يرافق نتنياهو في جولته، والذي أشار إلى أن أحد أهم أهداف الجولة هو محاولة منع إيران من 

 التسلل إلى أميركا الالتينية.
وفي تقرير نشره موقع الصحيفة، ظهر اليوم الثالثاء، أشار ألون إلى أن نتنياهو حرص في كل 

حتى اآلن، على هامش زيارته ل رجنتين، على التأكيد على التصريحات والكلمات التي ألقاها 
"خطورة اإلرهاب الشيعي" الذي تقوده إيران، وحث دول العالم على "التجند" لمحاصرتها وتقليص 

 قدرتها على المناورة. 
من جهته، يرى البرفسور آرييه كوتيشبيتش، المحاضر في الجامعة العبرية، والمتخصص في شؤون 

تينية، أنه بخالف زيارة كل من المكسيك وكولومبيا، فإن زيارة نتنياهو ل رجنتين تكتسب أميركا الال
أهمية رمزية، بسبب التوتر الذي ساد العالقات بين الجانبين منذ التفجير الذي دمر مقر السفارة 

ة ، إلى جانب أن الزيارة تعبر عن رغبة القياد1992اإلسرائيلية في بيونس آيريس في مارس/آذار 
ألف شخص، وتعد أكبر  300اإلسرائيلية في التواصل مع الجالية اليهودية في األرجنتين، التي تضم 

 جالية يهودية في أميركا الالتينية. 
وفي حلقة نقاشية بثتها قناة "الكنيست"، الليلة الماضية، بشأن الجولة، نب ه كوتشبيش إلى أن الزيارة 

ة اقتصادية، مشيربا إلى أن إسرائيل تملك ثاني أكبر لكل من المكسيك وكولومبيا تكتسب أهمي
 استثمارات في المكسيك بعد الواليات المتحدة. 

وشدد على أن "العوائد االقتصادية" لزيارة المكسيك يفترم أن تكون كبيرة بشكل خاص، الفتا إلى 
ا في محاولة التخلص من االنطباعات "السلبية" ال تي تولدت لدى أن نتنياهو سيستغل الزيارة أيضب

القيادة المكسيكية في أعقاب تغريدته التي كتبها قبل عام، والتي أيد فيها إعالن الرئيس األميركي 
ا للرئاسة، نيته بناء جدار على الحدود مع المكسيك.   دونالد ترامب، عندما كان حينها مرشحب

حاول إقناع القيادتين في كل ويرى أرييه كورزين، المعلق السياسي في قناة "الكنيست"، أن نتنياهو سي
من األرجنتين والمكسيك بموقف حكومته الرافم لفكرة إقامة دولة فلسطينية، وال سيما أن كال من 

 بيونس آيريس ومكسيكو صوتتا لصالح االعتراف بهذه الدولة في األمم المتحدة.
ن محدودة للغاية، على وفي ما يتعلق بكولومبيا، فإن التحديات التي تواجه نتنياهو في زيارته ستكو 

اعتبار أن هذه الدولة، مثلها مثل األورغواي وهندوراس، تصوت بشكل تقليدي لمصلحة إسرائيل في 
 المحافل الدولية.



 
 
 
 

 

 49 ص             4401 العدد:             9/13/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

لكن نظرة متأنية تدلل على أن رهانات إسرائيل على هذه الجولة مبالغ فيها إلى حد ما، نظربا ألن 
كبر دول القارة وأهمها من ناحية سياسية واقتصادية. فقد الجولة تخلو من محط ة البرازيل، التي تعد أ

 باءت الجهود التي بذلتها إسرائيل إلقناع البرازيل بتحسين عالقاتها معها بالفشل. 
ومن الشواهد على توتر العالقة بين الجانبين، رفم البرازيل، قبل عام، رغم محاوالت نتنياهو، 

لمجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، سفيربا في اعتماد تعيين داني ديان، الرئيس األسبق 
ا من بين دول القارة في دعم القضية الفلسطينية،  البرازيل. وتسجل إسرائيل أن البرازيل األكثر حماسب

ا على الحرب التي شنتها إسرائيل على  2014فقد استدعت سفيرها من تل أبيب في صيف  احتجاجب
 قطاع غزة. 

لمراقبين في إسرائيل أن بعم مظاهر احتفاء نتنياهو بجوالته الخارجية، وضمنها ويرى كثير من ا
الجولة الحالية في أميركا الالتينية، يرجع إلى محاولته تحسين صورته، في ظل تركيز اإلعالم 

 اإلسرائيلي على تورطه وعائلته في قضايا فساد تحقق الشرطة فيها حاليًّا.
في تبني النظرة التفاؤلية اإلسرائيلية من الجولة الحالية؛ حقيقة أن ومن الشواهد التي تبرر الحذر 

نتنياهو حرص، قبل شهرين، بشكل تظاهري، على االحتفاء بموافقة دولة "توغو" األفريقية على 
استضافة قمة أفريقية إسرائيلية. وقد تبين في ما بعد أن االحتفاء سابق ألوانه فقد ألغيت القمة بسبب 

 ر من الدول األفريقية عليها، إلى جانب حدوث تطورات داخلية في توغو نفسها.اعترام الكثي
وفي ما يتعلق بالسعي لتجفيف بيئة العمل الدبلوماسي إليران، فقد تبين أن إسرائيل فشلت في إحداث 
تغي رات على مواقف الدول األفريقية من طهران، وال يوجد سبب يدعو لالعتقاد بأنها ستحقق نتيجة 

 في أميركا الالتينية.أفضل 
 12/9/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ضائقة سكان قطاع غزة تجبر حماس على تخفيف تشددها .64

 عاموس هارئيل
التي تتخذها حماس في غزة على خلفية تقاربها مع مصر من شأنها أن تدلل على  األخيرةاإلجراءات 

الت حماس موجود اآلن في القاهرة محاولة ضمان استمرار الهدوء في قطاع غزة. وفد من كبار رجا
بتخفيف الحصار على القطاع. خالل ذلك وبصورة استثنائية جدا،  باألساسمحادثات تتعلق  إلجراء

 فإن حماس مستعدة لتمويل جزء من الكهرباء المزودة لقطاع غزة.
ها الجزئي بعد أن أوقفت السلطة الفلسطينية تمويل األخيرأزمة الكهرباء في غزة تزايدت في الربيع 

وافقت حماس للمرة األولى على  األسبوعللكهرباء في غزة كخطوة عقابية ضد حماس. في هذا 
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المشاركة في التمويل، بهدف زيادة مدة توفير الكهرباء لحوالي ست ساعات في اليوم. في هذه 
ى المتوسط لم يصل كما هو متوقع ألن خطوط الكهرباء من مصر ما زالت غير قادرة عل األثناء

القريبة  األشهرمليون شيكل في  90تحمل العبء. في إسرائيل يقدرون أن حماس ستستثمر حوالي 
بهدف زيادة كمية الكهرباء. كمية الكهرباء التي يتوقع أن تشتريها حماس من مصر يتوقع أن تزيد 

 ساعات إلى ست ساعات. أربعمدة ساعات التزويد في غزة من 
الضغط  أعقابركة في تمويل الكهرباء في القطاع، في حتى اآلن امتنعت حماس عن المشا

لقاء عبء التزويد على السلطة الفلسطينية واالعتماد على المساعدات الدولية. إاالقتصادي واستمرار 
في الشهر الماضي نشر في "هآرتس" عن لقاءات محادثات بين حماس ومصر هدفت إلى فتح دائم 

لخروج من القطاع، الذي هو اآلن محدود جدا. وحتى اآلن لمعبر رفح وتخفيف كبير على الدخول وا
وفد حماس إلى القاهرة رئيس  أعضاءالتفاهمات لم تطبق. حسب تقارير وسائل إعالم عربية بين 

هنية، ورئيس حماس في القطاع يحيى السنوار وموسى أبو  إسماعيلالمكتب السياسي لحماس 
حكومة  إللغاءهنية أن حماس مستعدة  أعلنس مرزوق ورئيس الذراع العسكري مروان عيسى. وأم

 ، والبدء في محادثات مع فتح.أقامتهاالظل التي 
محادثات  إلجراءالمحادثات مع مصر وتمويل الكهرباء واإلعالن عن االستعداد  –خطوات حماس 

ت للمصالحة، من شأنها أن تشكل تحوال ما في خط قيادة المنظمة. يبدو أنه خالفا لجزء من التقديرا
السابقة، فإن يحيى السنوار، رجل الذراع العسكري الذي كان سجينا لمدة عشرين سنة في السجون 

 اإلسرائيلية، يريد التخفيف على سكان القطاع وتخفيف التوتر األمني والعمل على استقرار الوضع.
ستثمر رئيس جهاز األمن العام نداف ارغمان قال أول أمس للوزراء في جلسة الحكومة إن حماس ت

الموارد في التحضيرات للمواجهة العسكرية القادمة مع إسرائيل. ووصف الوضع في القطاع بأنه 
سياسية أو  إنجازات"هدوء مضلل". وزعم أن حماس في ضائقة استراتيجية ويصعب عليها تقديم 

توفير حلول عملية لصعوبات حياة المواطنين في القطاع. وأضاف أن شخصيات هامة في الذراع 
 اللبنانية. األراضيلعسكري لحماس تعمل مؤخرا على ا

. هذه هي المحطة الثالثة للنشطاء، برئاسة صالح أشهرنشطاء حماس انتقلوا إلى لبنان قبل بضعة 
. قبل ذلك مكثوا في تركيا، وطردوا من هناك بضغط أميركي إلى األخيرتينالعارور، في السنتين 

استخدام ضغط مشابه على قطر. العاروري يدير من لبنان  قطر، وبعد ذلك انتقلوا إلى لبنان بسبب
ضد إسرائيل وضد السلطة  إرهابيةقيادة لها فرع أيضا في غزة، وهي تقوم بجهود للقيام بعمليات 

 الفلسطينية في الضفة الغربية.
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. قطر استثمرت اإلماراتفي قطاع غزة نفسه يجري مؤخرا صراع قوى اقتصادي بين قطر واتحاد 
. 2014تأهيل القطاع بعد انتهاء عملية الجرف الصامد في صيف  إعادةيين الدوالرات في مئات مال

بينها وبين السعودية  األزمةقطر عن غزة، أيضا على خلفية  إلبعادوفي الوقت الحالي هناك محاولة 
مويل مليون دوالر لت 15في القطاع، ومؤخرا نقل  األموالواإلمارات. اتحاد اإلمارات بدأ باستثمار 

مشاريع البنى التحتية في القطاع، عن طريق محمد دحالن، خصم الرئيس الفلسطيني محمود 
 عباس.

السنة في دول الخليث يعتبر شريكا في الجهود المبذولة للربط ما  أيامدحالن الذي يقضي جزءا من 
قدم بين مصر واإلمارات من اجل تنسيق الخطوات مع حماس وتمكينه هو ورجاله من وضع موط  

من جديد في القطاع. النشاطات المحمومة لدحالن في القطاع تقلق أبو مازن جدا. الموقف من 
دحالن في إسرائيل مختلط. في فترات سابقة وردت تقارير عن عالقة صداقة بين دحالن ووزير 
األمن أفيغدور ليبرمان. شخصيات كبيرة في جهاز األمن وفي المستوى السياسي يتحفظون من 

ويعتقدون أن كل محاوالته لزيادة تدخله في قطاع غزة ستفشل، كما هزم دحالن على أيدي دحالن 
 .2007حماس بعد سيطرتها العسكرية على القطاع في حزيران 

إسرائيل أيضا غير متحمسة لوقف قطر الشامل لتدخلها في القطاع، رغم الحصار السياسي 
طر. يوجد إلسرائيل مصلحة معينة في استمرار واالقتصادي الذي تفرضه السعودية واإلمارات على ق

. وهي األزمةوجود قناتي اتصال متوازيتين مع قيادة حماس، المصرية والقطرية، وخاصة في وقت 
 ليست معنية أن تكون مرتبطة بأي واحدة منها كوسيطة للمحادثات مع حماس.

متشددة  إجراءاتل باتخاذ القطرية، هددت إسرائي –السعودية  األزمةفي بداية شهر آب، في ذروة 
. اإلرهابتحرم على  أنهامكتبها في إسرائيل بذريعة  إغالقضد قناة "الجزيرة" القطرية، إلى درجة 

وبعد ذلك اكتفت إسرائيل بالتهديد بسحب البطاقة الصحافية لمراسل "الجزيرة" الياس كرام. ومؤخرا بعد 
يد هذه الخطوة أيضا. يبدو أن هذه جلسة استماع في مكتب الصحافة الحكومي تم تجم إجراء

التغييرات أكثر من تدليلها على العالقة مع كرام، فإنها تعبر عن عالقة إسرائيل المعقدة مع قطر، 
 كل الجسور معها. إحراقوالرغبة في عدم 

 12/9/2017، هآرتس
 13/9/2017، الغد، عم ان

 
 
 



 
 
 
 

 

 52 ص             4401 العدد:             9/13/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 :صورة .65
 

 

 
 باب الرحمة في المسجد األقصى

 7/9/2017دوحة، الجزيرة.نت، ال 

 

 


