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 وعباس ليس لديه إرادة حقيقية لتطبيق المصالحةملف تبادل لألسرى  تالقاهرة طرح :حماس .1

أكدت حركة حماس، أن المسؤولين المصريين طرحوا في المباحثاات الجارياة فاي : نبيل سنونو -غزة 
 دل أسرى مع االحتالل اإلسرائيلي.القاهرة مع وفد الحركة، ملف صفقة تبا

وقااال النااااطق باساام حمااااس، عباااد اللطيااف القاااانوا: سنااو بالفصااال عااار  المسااؤولون المصاااريون  علااا  
الحركاااة مو اااوا صااافقة تباااادل  فاااي اللقااااأات اكتيااارة، مبيناااا أن حركتاااو أبااادت شاااروط ا وطرحااات ماااا 

 لدي ا.
تف ماااوا أن ق اااية اكسااارى ق اااية وأ ااااف القاااانوا لصاااحيفة  فلساااطين ، أماااس:  اإلتاااوة المصاااريون 

 سنسانية ووطنية وأتالقية، والوسيط المصري حينما تحدث أدرك تماما متطلبات الحركة .
من ج ة ثانية، قال القانوا: سن حماس طرحات وج اة نهرهاا بمو اوا المصاالحة الفلساطينية وقادمت 

لوسيط لل غط علا  وفاد مرونة عالية جدا، م يفا أن  اكشقاأ المصريين اآلن هم أصحاب الج د وا
ن  تطلاب عقاد لقااأات ماع  حركة فتح في القاهرة لاللتزام بما تم االتفاق عليو في التفاهمات اكتيارة، وان

 حماس ليس لدي ا مانع برعاية مصرية عل  أن يتم تطبيق التفاهمات وما تم االتفاق عليو .فوفد فتح 
كة فتح فانحن ليسانا لادينا ماانع فاي أن نلتقاي وقال:  سذا ارتأى اكشقاأ المصريون عقد حوارات مع حر 

 بوفد فتح في القاهرة من أجل ستمام المصالحة وفق ما تم الحديث فيو ووفق ما أعلنت عنو حماس .
ولفت القانوا سل  أن هناك  اتفاقيات كثيرة ُوق ِّصت وتفاهمات كثيرة ، لكنو أكد أن  اإلشاكالية فاي رئايس 

 سرادة حقيقية ونية صادقة في تطبيق ما تم االتفاق عليو .السلطة )محمود عباس( ليست لديو 
وشدد علا  أن حمااس تصاملات ماع ملاف المصاالحة الفلساطينية بكال جدياة ومروناة، وقادمت ماا لادي ا 
وهي عل  استصداد لحل اللجناة اإلدارياة الحكومياة، قاائال:  اكشاقاأ المصاريون أدركاوا ذلاك وعلماوا أن 

لكناااو أشاااار سلااا   ااارورة أن تقاااوم حكوماااة راماااي الحماااد    ارياااة .حمااااس جاااادة فاااي حااال اللجناااة اإلد
وناوه سلا   ارورة  بواجبات ا وتتحمل مسؤوليات ا تجاه الشصب الفلسطيني حت  ال يحادث شااغر وفارا .

 تراجع عباس عن سجراأاتو  الصقابية   د قطاا غزة، مبينا أن ذلك هو واجب أدبي وأتالقي.
 16/9/2017فلسطين أون الين، 
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 الضفة وتهجير سكانها الفلسطينيين مخططات إسرائيلية لضمّ الفلسطينية": لخارجية ا" .2
، أماااس، جااارائم االحاااتالل المتواصااالة ومتططاتاااو الفلساااطينية رام  : أدانااات وزارة التارجياااة والمغتاااربين

ية الفلساااطينيين، محم لاااة الحكوماااة اإلسااارائيل التوساااصية، وعملياااات التط يااار الصرقاااي التاااي يقاااوم ب اااا  اااد  
وأكادت الاوزارة،  المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه التطط، وتداعيات ا الكارثية عل  اكو ااا برمت اا.

فااي بيااان ل ااا، أن تتلااي المجتمااع الاادولي عاان مسااؤولياتو القانونيااة واكتالقيااة تجاااه الشااصب الفلسااطيني، 
فة و ام ا إلسارائيل، وتادمير لسلطات االحتالل عل  التمادي فاي اباتالا ال ا  يصتبر ليس فقط تشجيصا  

 فرصة السالم الحالية، بل هو تواطؤ وسكوت عن الجريمة، يرتقي لمستوى المشاركة في ا .
وقالاات: مااا سن طاارا ع ااو الكنيساات المتطاارف الصنصااري بتساالئيل سااموتريتل، تطتااو لطاارد وترحياال 

طاارا تلااك اكفكااار فرصااة   سساارائيل الفلسااطينيين ماان وطاان م، حتاا  اسااتغل أركااان اليمااين الحاااكم فااي 
االستصمارية التوسصية، وكأن م كانوا ينتهرون من يصلق الجرس، ليبدؤوا بإطالق سيل من التصريحات 
والمواقااف المؤياادة والمساااندة لتلااك التطااة، باادأا ماان رئاايس الااوزراأ اإلساارائيلي بنيااامين نتنياااهو، ماارورا 

ي ديتتاار، رئاايس لجنااة االماان فااي بأركااان حاازب االتحاااد القااومي الي ااودي، وصااوال لص ااو الكنيساات  فاا
 الكنيست، الذي أعلن من جانبو )أن اتفاقات أوسلو ماتت بصد أن منيت بالفشل(.

ولفتاات الاا  مااا أفااادت بااو منهمااة  بيتساايلم  لحقااوق االنسااان، حااول اسااتصداد ساالطات االحااتالل لتنفيااذ 
مااا أورده االعااالم ، والاا  تطااة ت جياار تجمااع التااان اكحماار بأكملااو، وتطااة ل اادم تجمااع سوساايا أي ااا  

لجماع التواقياع المؤيادة   سسارائيل الصبري حول بدأ منهمات ي ودية يمينياة متطرفاة، بحملاة شاصبية فاي 
 لفر  السيادة اإلسرائيلية عل  ال فة المحتلة، وتادعيم تطاط اليماين ب اذا الشاأن، بماا يحقاق  اغطا  

رتقااي بكال المصاايير الاا  مساتوى جريمااة لتحقياق تلاك الغايااة االساتصمارية، التاي ت سياساايا   شاصبيا وحراكاا  
 اإلنسانية.  حرب وجريمة  د  

 16/9/2017 ،األيام، رام هللا
 

 العجرمي: رواتب األسرى تشجع على العنفأشرف السابق األسرى وزير  .3
قاااال الاااوزير الساااابق لشاااؤون اكسااارى فاااي السااالطة الفلساااطينية أشااارف الصجرماااي، فاااي  :القااادس المحتلاااة

عاماااا  علااا  اتفااااق  أوسااالو   24الل ُعقاااد بالقااادس المحتلاااة، بمناسااابة مااارور ماااؤتمر تطبيصاااي ماااع االحااات
 بمشاركة  باط في جيل االحتالل،  سن رواتب اكسرى تشجع عل  الصنف .

وأ ااف الصجرمااي:  أنااو عناادما كااان وزياارا  لشااؤون اكساارى لاام يكاان يلتاازم بقااوانين ساانت ا حركااة حماااس 
وتاابع:  لام ألتازم  فع مباال  مالياة كسار منفاذي الصملياات .عقب فوزها باالنتتابات التشريصية، تسمع بد

ب ذه القوانين كن ذلك يشجع عل  الصنف، وهو مالم أرغب بو... ودفاع الرواتاب لرسارى الفلساطينيين 
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ماان قباال الحكومااة الفلسااطينية هااي ميااراث ماان منهمااة التحرياار منااذ تأسيساا ا فااي التااار ، وبالتااالي لاام 
وذكاار:  ال يوجااد أي مسااؤول فلسااطيني قااادر علاا  التمييااز بااين  كبياار .يكاان بمقاادوري منااع هااذا بشااكل 

 سجين و تر، كنو من الصصب علينا الحديث عن ذلك كسباب اجتماعية .
وأكااد الصجرمااي أن قيااادة الساالطة منااذ اتفاااق أوساالو غياارت ن ج ااا وقااررت محاربااة الصنااف كنااو  ي اار 

 بالمصلحة الوطنية الفلسطينية .
 16/9/2017 ،فلسطين أون الين

 
 منظمة حقوقية تحّمل عباس المسؤولية عن سالمة طالب فلسطيني تعتقله أجهزة السلطة .4

لاااات المنهمااااة الصربيااااة لحقااااوق اإلنسااااان فااااي بريطانيااااا الاااارئيس الفلسااااطيني محمااااود عباااااس  رام  : حم 
ا أساصد المسؤولية الكاملة عن سالمة الطالب المصتقل لدى اكج زة اكمنياة الفلساطينية فاي ساجن أريحا

الطويل، داعية سل  اإلفرا  الفوري عنو، كما دعت سل  سقالة رئيس ج از المتابرات بذريصة  أنو الذي 
ودعت في بياان ل اا المحكماة الجنائياة الدولياة ل ساراا باالتحقيق  يصدر شتصيا  التصليمات للتصذيب .

الساالطة الفلسااطينية،  فاي الشااكوى التااي تقاادمت ب ااا المنهمااة حااول حااالت تصااذيب علاا  يااد أج اازة أماان
واعتباارت المنهمااة أن  تمااادي أج اازة أماان  ومااا بصاادها. 14/06/2014توثيق ااا فااي الفتاارة ماان  والتااي تاام  

هدار حق   المصتقلين في المحاكمة الصادلة وتفشي  السلطة الفلسطينية في عمليات االعتقال التصسفي، وان
ة باالتزامن مااع منااف اإلفااالت مان الصقاااب وبااأ التصاذيب فااي مقاار االحتجاااز التابصاة للساالطة الفلساطيني

الذي توفره السلطة الفلسطينية لمرتكبي تلك الجارائم هاو أمار تطيار، يساتوجب تادتال  حازماا  مان دول 
 االتحاد اكوروبي التي تقدم لتلك اكج زة دعما  مباشرا  لتستتدمو في قمع المدنيين الفلسطينيين .

 16/9/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 اتفاق أوسلو في ذكراه الرابعة والعشرين: األمل الذي تحّول كابوسًا يصعب تغييره: تحقيق .5
مرت الاذكرى الرابصاة والصشارون التفااق أوسالو قبال أياام مان دون توقاف ياذكر : محمد يونس -رام   

 في اكرا ي الفلسطينية، وكأنو مولود غير شرعي ال يود أحد أن يتذكره.
لسطينية عل  التوقف مطوال  أمام ذكرى اتفاق أوسلو، وهو االتفااق السياساي ودأبت وسائل اإلعالم الف
، وأنشاأت بموجبااو السالطة الفلساطينية. كماا دأب الكتااب والمصلقااون  سسارائيل اكول باين الفلساطينيين و

ه اار نتائجاو السالبية واإليجابياة. لكان فاي الصاام الحاالي، لام ياذكره  عل  تقويماو، فاي ذكاراه السانوية، وان
 ي من وسائل اإلعالم سوى باإلشارات التبرية الصابرة.أ
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باسم الزبيدي أستاذ الصلوم السياسية في جامصة النجاا:  الناس لم تصد تتذكر اتفاق أوسلو كنو  .قال د
ال يذكرنا سال بكل ما هو سايأ فاي واقصناا . وأ ااف:  لام يشاكل اتفااق أوسالو قصاة نجااا كاي تتاذكره 

 النتب والناس .
ساارائيل الاا  اتفاااق أوساالو، وأعلنتاااه رسااميا  فااي وكاناات من ايلااول )ساابتمبر(  13همااة التحرياار توصاالت وان
، بصااد مفاو ااات ساارية فااي أوساالو التااي حماال اساام ا. وناال االتفاااق علاا   تشااكيل ساالطة 1993عااام 

فلسطينية انتقالية ذاتية  في ال فة الغربية وقطاا غزة لمرحلة انتقالية ال تتصدى تمس سنوات  تاؤدي 
  .338و 242  تسوية ن ائية مبنية عل  أساس قراري مجلس اكمن سل

لكنو تال مان أي نال وا اح عان وقاف االساتيطان، واالعتاراف بالدولاة الفلساطينية علا  حادود عاام 
، مااا فااتح الطريااق واسااصا  أمااام سساارائيل لفاار  رؤيت ااا للحاال السياسااي ماان تااالل مواصاالة البناااأ 1967

 قوي  حل الدولتين وجصلو غير قابل للتطبيق.االستيطاني، وت ويد القدس، وت
أما السلطة الفلسطينية التي أرادها الفلسطينيون سلطة مرحلية عل  طريق بناأ الدولاة، فوجادت نفسا ا 
سااالطة حكااام ذاتاااي دائااام، مكبلاااة باتفاقاااات اقتصاااادية وأمنياااة غيااار قاااادرة علااا  الفكااااك من اااا مااان دون 

لح االقتصاااادية والسياسااااية التاااي نشااااأت مص اااا، وان يااااار المتااااطرة بان يارهاااا وان يااااار منهوماااة المصااااا
التاادمات اليوميااة الصااحية والتصليميااة واكمنيااة التااي تقاادم ا كربصااة ماليااين ونصااف المليااون فلسااطيني 

 في ال فة والقطاا.
وياانل اتفاااق أوساالو علاا  أن المفاو ااات الالحقااة ستشاامل ق ااايا الحاال الن ااائي التااي جاارى تأجياال 

والالجئون، والمستوطنات، والترتيبات اكمنياة، والحادود، والصالقاات والتصااون ماع بحث ا وهي: القدس، 
الجيران، وق ايا أترى ذات أهمية مشتركة. لكن سسارائيل عملات علا  تقاوي  ق اايا الحال هاذه مان 

 تالل عملية التغيير المن جي عل  اكر .
ت اإلساارائيلية المتصاقبااة عملاات محمااد اشااتية أن الحكومااا .وقااال ع ااو اللجنااة المركزيااة لحركااة فااتح د

علاا  تاادمير أسااس حاال الاادولتين لجصلااو غياار قاباال للتطبيااق. وأ اااف:  تصماال حكومااة نتانياااهو علاا  
ماان مساااحة  %60تاادمير أربصااة أعماادة للدولااة الفلسااطينية، هااي القاادس واكغااوار والمنطقااة   )تشااكل 

وأ ااف اشاتيو الاذي  ائم .ال فة(، وقطاا غزة الذي يجري عزلاو عان ال افة مان تاالل الحصاار الاد
كان ع وا  في الفريق المفاو  في جولة المفاو ات اكتيرة التي استمرت تسصة أش ر في الصاامين 

 ألااااف 112:  هااااودت سساااارائيل القاااادس عباااار البناااااأ االسااااتيطاني الماااانهم في ااااا، وأترجاااات 2013-2014
 فلسطيني من ا من تالل بناأ جدار عزل بلدات م عن المدينة .

:  اعتبااارت سسااارائيل المنطقاااة   تزاناااا  لالساااتيطان، وواصااالت بنااااأ المساااتوطنات في اااا، يةاشااات وأ ااااف
واالستيالأ عل  مياه ا... وفي جولة المفاو ات اكتيارة التاي عقادناها ماع الجاناب اإلسارائيلي، قاال 
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الفتاا   لنا المفاو  اإلسرائيلي اسحق مولتو: سما أن توافقوا عل  بقائنا في اكغوار او سننا سن م ا ،
سرائيل تريد االستيالأ علي ا كاملاة . 1622ال  أن  مساحة اكغوار  ن سوقاال اشاتيو  كيلومترا  مربصا ، وان

المفاو ين اإلسرائيليين أرادوا رسم الحدود وفق المصالح اكمنية والمائية واكماكن التاريتية واكماكن 
إلسارائيليون  ام الكتال االساتيطانية الا  الدينية واكحوا  المائية. وأو اح:  طلاب مناا المفاو اون ا

سساااارائيل، وعناااادما طلبنااااا مااااان م تصريااااف هااااذه الكتااااال، وجاااادنا أن هااااذا التصرياااااف ينطبااااق علاااا  جمياااااع 
 من ال فة . %45المستوطنات، وعندما حسبناها بالورقة والقلم وجدنا أن سسرائيل تريد  م 

  سساارائيل لفلسااطينية. وأكااد اشااتية أن علاا  الغالبيااة الصهماا  ماان المياااه الجوفيااة ا  سساارائيل وتسااتحوذ 
مليون متر مكصب من المياه سنويا  من اكحوا  الجوفية الفلسطينية، فيما يحصل  600تحصل عل  

 مليون متر مكصب فقط. 200الفلسطينيون عل  
متاارا  مكصبااا  ماان المياااه فااي  450وتشااير اإلحصاااأات الاا  أن الفاارد فااي سساارائيل يحصاال ساانويا  علاا  

 مترا  مكصبا  للفلسطيني. 75مقابل 
 - وأتفاق فرياق أمريكاي عينااو الارئيس الجدياد دونالااد تراماب فاي سعااادة سطاالق المفاو اات الفلسااطينية

الاااادولتين. وقااااال  اإلساااارائيلية بساااابب رفاااا  الحكومااااة اإلساااارائيلية وقااااف االسااااتيطان واالعتااااراف بحاااال  
للموقاااف اإلسااارائيلي، اجتماااع ماااع مسااؤولون فلساااطينيون سن الفرياااق اكمريكاااي، الاااذي ال يتفاااي انحياااازه 

مرة من دون أن ينجح في تلق أسااس إلعاادة  22الجانب الفلسطيني تالل اكش ر الثمانية الما ية 
 سطالق المفاو ات.

ورأى اشاتية أن االجتمااا المقباال للمجلاس الاوطني الفلسااطيني، برلماان منهماة التحرياار، سايصمل علاا  
ياد مساار جدياد للمرحلاة المقبلاة. واعتبار أن التياار اكف ال مراجصة مسايرة اتفااق أوسالو برمت اا، وتحد

للفلسطينيين في المرحلة المقبلة يتمثل في تغيير وهيفاة السالطة الفلساطينية مان مؤسساة مساؤولة عان 
 التدمات ال  سدارة ن الية تقود الن ال الشصبي الفلسطيني.

ادرة علا  تغييار وهيفت اا، أوال  بسابب لكن الكثير من المراقبين يرى أن السلطة الفلساطينية لان تكاون قا
تكااون طبقااة حاكمااة تتمتااع بامتيااازات واسااصة، وثانيااا  بساابب تكبياال الساالطة باتفاقااات ماليااة واقتصااادية 

 وأمنية لن يكون من الس ل التحرر من ا.
، بموجااب اتفاااق أوساالو وملحقاتااو، أمااوال الجمااارك عاان الب ااائع القادمااة الاا  اكرا ااي  سساارائيل وتجبااي 
من اا. وتشاكل هاذه التحاويالت الجمركياة  %3سطينية، وتحول ا عل  السلطة الفلساطينية، بصاد تصام الفل

 ثلثي ايرادات السلطة التي ال يمكن ا دفع رواتب موهفي ا من دون وصول ا مطلع كل ش ر.
ومنح اتفاق أوسلو سسرائيل السيطرة عل  المصابر والحدود، ما يجصال السالطة الفلساطينية م اطرة الا  

للجاااوأ الي اااا فاااي سصااادار جاااوازات السااافر وبطاقاااات ال وياااة وتساااجيل الموالياااد الجااادد والوفياااات. وقاااال ا
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، لكان هاذا لاام 2000الزبيادي:  كاان عليناا التحاارر مان أوهاام اتفاااق اوسالو والبحاث عاان باديل مناذ عااام 
ل ال  حقائق كابوسية عل  اكر  يصصب تغييرها.   يحدث ، مشيرا  ال  أن  أوسلو  تحو 

 16/9/2017 ،اة، لندنالحي
 

 القاهرةإلى وفد من فتح يصل  .6
القااهرة  سل اللجنة المركزية لحركة فتح مساأ اليوم الجمصة  أع اأوصل وفد ي م ثالثة من : القاهرة

 في زيارة لمصر تستغرق يومين.
 وي م الوفد كال من: عزام الحمد وروحي فتوا وحسين الشيخ.

رتو بالقاهرة مع عدد من كبار المسؤولين في مصر لبحاث ملاف ومن المقرر أن يلتقي الوفد تالل زيا
وتبااذل مصاار ج ااودا فااي هااذا الملااف ب اادف سن اااأ الصااراا بااين حركتااي )فااتح( و)حماااس(  المصااالحة.
 أعوام. 10منذ نحو 

بقيادة سساماعيل هنياة رئايس المكتاب السياساي للحركاة  ويتواجد في القاهرة حاليا وفد من حركة حماس
 عل  رأس ا ملف المصالحة الوطنية. التطورات، تاصة عل  الساحة الفلسطينية من أجل بحث  تر

 15/9/2017القدس، القدس، 
 

 تصاغ مخططاته بعيدًا عن الفلسطينيينالفلسطينية يحذر من خطر حقيقي على القضية  الغول .7
يقاي حذ ر كاياد الغاول، ع او المكتاب السياساي للجب اة الشاصبية لتحريار فلساطين، مان تطار حق: غزة

تتصاار  لااو الق ااية يجاارى صااو  المتططااات ل ااا بصياادا  عاان الفلسااطينيين، مبينااا  أن  ذلااك تشااارك فيااو 
نماااا باعتبارهاااا سحااادى دول اإلقلااايم التاااي تبحاااث فاااي حااال   سسااارائيل  لااايس باعتبارهاااا دولاااة االحاااتالل، وان

 الصراا شأن ا شأن أي بلد عربي  تر.
 المركز الفلسطيني ل عالم  ُينشر الحقا أن  استمرار في السياق ذاتو، أك د الغول في حواٍر مطول مع 

الرهاااان علااا  تياااار المفاو اااات والوعاااود هاااو  ساااراب ،  ماااا ُي اااصف الحالاااة الفلساااطينية أكثااار فاااأكثر، 
وأ ااف: سن   وهام  ويصطي الصدو الص يوني مساحة من الوقت الذي سيمكنو من استكمال مشااريصو .

 و بدأ يتالش  حت  من أصحاب هذا التيار .الوصول سل  حل سياسي مع حكومة نتنياه
وفي سياق  تر، أك د ع و المكتب السياسي للجب ة الشصبية، أن  رئيس السلطة محماود عبااس تص اد 
بإلغااااأ جمياااع اإلجاااراأات  اااد غااازة بمجااارد حااال اللجناااة اإلدارياااة، مبيناااا  أن  عااادم التزاماااو باااذلك سذا ماااا 

 لكرة في ملصبو واالت امات موج ة لو.التزمت  حماس  بحل اللجنة اإلدارية سيجصل ا
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وقااال:  ساانتابع مااع الجميااع الاارئيس أبااو مااازن فااي وقااف سجراأاتااو  ااد قطاااا غاازة، تاصااة أن ااو أبلاا  
الكثير من القوى السياسية أنو بمجرد حل اللجنة اإلدارية ستصد  كال اإلجاراأات التاي اتتاذت  اد غازة 

 الغية .
 15/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ماس تنفي أنباء حول فتح مكتب لها في القاهرةح .8

نفاات حركااة  حماااس  يااوم الجمصااة، مااا تناقلتااو وسااائل سعااالم فلسااطينية ومصاارية : محمااد ماجااد -غاازة 
 حول فتح مكتب ل ا في الصاصمة المصرية القاهرة.

 وقااال المتحاادث باساام الحركااة عبااد اللطيااف القااانوا، فااي تصااريح لرنا ااول،  ال صااحة لرنباااأ التااي
وأكااد القااانوا فااي الوقاات ذاتااو  اسااتمرار زيااارات  تتحاادث عاان فااتح مكتااب لحركااة حماااس فااي القاااهرة .
وأ اااف  ساايكون لمصاار دور كبياار وم اام فااي حاال  الحركااة للقاااهرة، والتصاااون المسااتمر فيمااا بين مااا .

، وأزماة الق ايا اإلنسانية )المتصلقة بغزة(، ومتابصة حيثيات المصاالحة الفلساطينية )باين حمااس وفاتح(
 مصبر رفح، والكثير من الموا يع المشتركة الم مة، تاصة اكمن عل  الحدود .

ولفااات القاااانوا سلااا  أن عالقاااة حركتاااو بالقااااهرة  اساااتراتيجية وتتطلاااب زياااارات حثيثاااة ومساااتمرة، ومصااار 
وأشار المتحدث باسم  حماس  سلا  أناو جارى و اع  لياة ماع مصار الساتمرار التواصال  متف مة ذلك .

 بصة في حل الق ايا اإلنسانية والتس يالت.والمتا
 15/9/2017وكالة األناضول لألنباء، 

 
 لمجزرة صبرا وشاتيال: المجازر ال تسقط بالتقادم وندعو لمحاسبة مرتكبيها 35 ذكرى الـبالحماس  .9

أكد مكتب شؤون الالجئين في حركة حمااس فاي لبناان، فاي الاذكرى التامساة والثالثاين لمجازرة صابرا 
ودعااااا مكتااااب شااااؤون   أن المجااااازر ال تسااااقط بالتقااااادم وأن مرتكبي ااااا لاااان يفلتااااوا ماااان الصقاااااب.وشاااااتيال

الالجئين بحماس يوم الجمصة، المجتمع الدولي لمالحقة الجناة وتقديم القتلة للمحاكم الدولية الرتكاب م 
لصقليااة وأشااار سلاا  أن هااذه المجاازرة هااي سلساالة ماان المن جيااة الوحشااية وا جاارائم حاارب  ااد اإلنسااانية.

التدميريااة لالحااتالل الصاا يوني الااذي ال يتااورا فااي قتاال اكطفااال والنساااأ والشاايوف، والتااي تسااتمر فااي 
ولفتت شاؤون الالجئاين فاي حمااس بلبناان، أن هاذه  امتداد جغرافيا الصراا وتاريتو وهروفو المتتلفة.

جئين لل جرة بحثا  عن أمل الذكرى تتزامن مع تزايد اكو اا االقتصادية والمصيشية سوأا ؛ ما دفع الال
ودعااا مكتااب شااؤون الالجئااين سلاا  التحاارك الفلسااطيني الشااصبي والرساامي للصماال  إليجاااد حياااة كريمااة.
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علا  سدرا  هاذه المجازرة  امن صاالحيات محكمااة الجناياات الدولياة والساصي إلنفااذ مواثياق المحكمااة 
 عل  مرتكبي ا.

 15/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 االحتاللمخططات  د النواب المقدسيين بوجهحماس تشيد بصمو  .10

أشادت حركة حماس بثبات وصمود النواب المقدسيين الذين يواج ون متططاات االحاتالل الصنصارية 
وقاال النااطق باسام الحركاة عباد اللطياف  المتطرفة و لة القمع التي تمارس بحق ام فاي القادس المحتلاة.

لمتططات محاولة االحتالل سحب هويات الناواب القانوا في تصريح صحفي الجمصة، سن  تر هذه ا
وحرمااان م ماان حقااوق م فااي أر اا م فااي سجااراأ عنصااري تطياار أسااقطوه بااإرادت م الصاالبة وبصاامودهم 

وأكد الناطق باسم حركة حمااس علا  وقاوف كال الشاصب الفلساطيني ماع أهلناا فاي القادس  اكسطوري.
 ومع نواب ا وحق م في الدفاا عن اكر  والمقدسات.

 15/9/2017حركة حماس، غزة، موقع 
 
 غزة: "الجهاد" تنظم مسيرة رفضًا لالعتقال السياسي بالضفة .11

دعا القيادي في حركة الج اد اإلسالمي أحمد المدلل، قيادة السلطة الفلسطينية إلصدار أوامرهاا : غزة
ن بشاااكل عاجااال لوقاااف سياساااة االعتقاااال السياساااي واإلفااارا  الفاااوري عااان كااال المصتقلاااين السياسااايين مااا
 سجون ا، بمن في م عناصر حركة الج اد اإلسالمي الذين قدموا للمحاكمة أمس تحت ت م واهية.

جاأ ذلك تالل مسيرة حاشدة نهمت ا حركة الج اد اإلسالمي بصد صالة اله ر عل  دوار الصودة فاي 
تقاالت كما دعا القيادي المدلل في كلمة لو، سل  وقف المالحقات واالع مدينة رفح جنوب قطاا غزة.

والمداهمات وترويع أهالي المجاهدين وأطفال م عل  يد عناصر أمن السالطة، ووقاف أي تصامال أمناي 
 يتدم االحتالل وي ر بق يتنا.

وحااااثج اكج اااازة اكمنياااااة سلاااا  أن تتقااااادم بالاااادفاا عااااان شااااصب ا مااااان عرباااادة جناااااود االحااااتالل وقطصاااااان 
الاااذين تلصاااوا بااادالت م الصساااكرية، وتقااادموا المساااتوطنين، موج اااا  التحياااة سلااا  شااا داأ اكج ااازة اكمنياااة 

 الصفوف في الدفاا عن أبناأ شصبنا، وأكدوا انتماأهم لفلسطين، و حوا بأرواح م دفاعا  عن شصب م.
 15/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 نصرة لمسلمي بورما في خانيونسقسام للمسير عسكري  .12
مان فرساان كتائاب القساام بمنطقاة مصان فاي محافهاة شاارك الصشارات : نور الادين الغلباان - تانيونس

 تانيونس جنوب القطاا، في مسير عسكري؛ ت امنا مع المسلمين في بورما.
وجاااب الفرسااان التااابصون للكتيبااة الجنوبيااة بتااانيونس شااوارا المحافهااة، رافصااين الفتااات تناادد بااالجرائم 

 التي ترتكب بحق مسلمي ميانمار.
نهمت بالقرب من بلدية تانيونس، أكاد الشايخ محماد جاوهر اكساطل أن وفي كلمة تالل الوقفة التي 

هذه الوقفة تاأتي نصارة إلتوانناا فاي ميانماار؛  وعلا  كال مسالم فاي مشاارق اكر  أن ينصارهم، ولاو 
وندد اكسطل بالجرائم التي ترتكب بحق المسلمين في بورما من قتل وتشريد، مشيرا  سل  أن  بالدعاأ .

وطالاب بتحارك فاوري للصاالم جميصاا  مان أجال سن ااأ الجارائم  ون جرائم  د اإلنساانية.ما يقوم بو البوذي
التااي ترتكااب بحااق المساالمين فااي بورمااا، مو ااحا أن أهاال غاازة يشااصرون بمصانااات م؛ لكااون م تصر ااوا 

 لجرائم ومجازر من الص اينة في ثالث حروب سابقة.
 15/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 الزي المدرسي لطلبة خان يونس حماس تطلق مشروع .13

م، 2018–2017أطلقااات حركاااة حمااااس مشاااروا الااازي المدرساااي للصاااام الدراساااي الحاااالي : تاااان ياااونس
وأو اح المكتاب اإلعالماي للحركااة فاي تاان يااونس،  لصاالح الطلباة الفقاراأ فااي محافهاة تاان يااونس.

ة الصصبة التي يصيش ا في بيان صحفي، اليوم، أن المشروا التيري يأتي في هل الهروف االقتصادي
وأشااارت سلاا  أن مشااروع ا التيااري اساات دف الفئااات الفقياارة  أهااالي القطاااا بفصاال الحصااار اإلساارائيلي.

وذكااارت أن الااازي  والم مشاااة وذلاااك بالتصااااون ماااع ماااديرتي التربياااة والتصلااايم شااارق وغااارب تاااان ياااونس.
فاااأكثر لكااال طالاااب وطالباااة،  شااايكل 100والثانوياااة، بقيماااة  واإلعدادياااةالمدرساااي شااامل طلباااة االبتدائياااة 

 دوالر. 2,500وبتكلفة سجمالية للمشروا 
 15/9/2017، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل" تلغي المشاركة بالقمة اإلفريقية ألسباب أمنية :اإلسرائيلية 20موقع قناة  .14

يل  اإلسرائيلية، أمس، أن ج از الشاباك الص يوني كان تلف سلغاأ مشاركة  سسرائ 20زعم موقع قناة 
وأشاااار الموقاااع سلااا  أن  و.غااافاااي القماااة اإلفريقياااة التاااي كاااان مااان المزماااع عقااادها الشااا ر المقبااال فاااي تو 

و كانت السبب المباشر في سلغااأ مشااركة  سسارائيل ، بصاد تقاديرات غاكو اا اكمنية التي تش دها تو 
ا ، وصاصوبة و فاي أعقااب االنتتاباات التاي جارت ماؤتر غاج از الشاباك للو ع اكمني الذي تشا ده تو 
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تأمين الحماية اكمنية لرئيس وزراأ  سسرائيل  حال مشاركتو في هذه القمة اإلفريقية اإلسرائيلية، بالرغم 
من رغبة  سسرائيل  الكبيرة في المشاركة في هاذه القماة وتوثياق الصالقاات الدبلوماساية واالقتصاادية ماع 

ة اإلرهااب  فاي  سسارائيل  أصادرت ماؤترا  وأ ااف الموقاع أن ماا تسام   هيئاة مكافحا الادول اإلفريقياة.
و، غاا ساارائيليين ماان الساافر تااالل شاا ر اكعياااد الي وديااة سلاا  عاادد ماان الاادول ماان بين ااا تو لتحااذيرات 

 التي أشار البيان التحذيري سل  أن ا من بين الدول السفر سلي ا محفوف بمتاطر كبيرة وعالية.
 16/9/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 أوسلو أكثر مما كان الوضع عليه قبل اتفاق "إسرائيل"بات يهدد  "الفلسطينياإلرهاب "ديختر:  .15

ن اتفاقااات أوساالو منياات أصاارا رئاايس لجنااة التارجيااة واكماان البرلمانيااة أفااي ديتتاار بااأفراهااام كااوهين: 
الياوم أكثار مماا كاان الو اع علياو قبال توقيص اا   سسارائيل بالفشل وبأن اإلرهاب الفلساطيني باات ي ادد 

 تاااالل ماااؤتمر عقاااد فاااي مركاااز السياساااات  اااد   ،وحاااول طبيصاااة الت دياااد قاااال ديتتااار. 1993 سااانةفاااي 
 ،ننا سانوقع اتفااق ساالم ماع سالطة واحادةألقد اعتقدنا : 14/9/2017التميس  اإلرهاب في هرتسليا يوم

ولكان فاي السانوات الصشار اكتيارة كانات هنااك سالطتان، واحادة فاي غازة  ،وقاانون واحاد ،وسالا واحد
من  %40وجود  من رغمبالسل  أن محمود عباس زار غزة مرة واحدة فقط  مشيرا   ،في ال فة واكترى

 السكان الفلسطينيين هناك.
 14/9/2017 (،مكان)هيئة البث اإلسرائيلي  موقع

 
 لنتنياهو يحوي تهديداً  القنصلية اإلسرائيلية في نيويورك تستلم مغلفاً  .16

ياااة ، مسااااأ الجمصاااة، سن القنصااالية اإلسااارائيلية فاااي مديناااة قالااات  القنااااة الثان: تحريااار مجياااد الق اااماني
 يحتااوي علااا  مااادة بي ااااأ وت ديااادا   نيويااورك بالوالياااات المتحاادة اكمريكياااة،  اسااتلمت قبااال قلياال مغلفاااا  

وأ ااااف المصااادر أن القنصااالية  باسااات داف رئااايس الحكوماااة اإلسااارائيلية، بنياااامين نتنيااااهو . صاااريحا  
رت للموهفين في القنصلية بالبقاأ داتل المبن  ، حيث تقاوم الج اات أغلقت أبواب ا، وأن اكوامر صد

ثناااأ بااا فحل المااادة المشاابوهة ، باإل ااافة سلاا   عمليااات تمشاايط  فااي المنطقااة المتتصااة فااي هااذه اك
 المحيطة بمقر القنصلية.

نة مكسايكو من مدي يشار سل  أن هذا  البال   جاأ قبيل أن تحط طائرة نتنياهو في مطار نيويورك قادما  
 للمشاركة في أعمال الجمصية الصامة لرمم المتحدة في تتام زيارة قام ب ا سل  دول في أمريكا الالتينية.
وتقول  القناة الثانية  في تقريرها سنو  قد يكون هناك صلة بين المغلف الذي ُأرسل سل  القنصلية ولقاأ 

 يويورك ، االثنين القادم.نتنياهو بالرئيس اكمريكي دونالد ترامب، المرتقب في ن
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، أفاادت وساائل اإلعاالم اإلسارائيلية بأناو  أعياد فاتح القنصالية بصاد الجمصاةوفي وقت متأتر مان مسااأ 
 أن أُغلقت أبواُب ا لساعات 

 15/9/2017 ،48عرب 
 
 اتفاقيات ويوقع مع الرئيسي المكسيكي مجموعة نتنياهو ينهي جولته في أمريكا الالتينية .17

أياااام فاااي  6أن ااا  رئااايس الحكومااة اإلسااارائيلية بنيااامين نتنيااااهو جولاااة اسااتمرت : انتحرياار هاشااام حمااد
أمريكااا الالتينيااة، قباال أن يتوجااو سلاا  نيويااورك للمشاااركة فااي الجمصيااة الصامااة لرماام المتحاادة، اكساابوا 

 القادم، حيث يتوقع أن يلقي كلمة، كما يتوقع أن يجتمع مع الرئيس اكمريكي دونالد ترامب.
 ، ووصاف ا بأن ااا  زياارة تتماشاا  ماع التوقصااات نتنيااهو جولتااو فاي أمريكااا الالتينياة  ناجحااة جادا  واعتبار 
 المسبقة .

وكان اللقاأ اكتير لنتنياهو مع الرئيس المكسيكي سنريكي بيينا نييتو، حيث وقع الطرفان عل  سلسلة 
 من االتفاقيات تتصل بالف اأ والتطوير.

لكاون الزياارة هاي  ، نهارا  لارئيس المكسايكي، أناو يصاحح تطاأ تاريتياا  واعتبر نتنياهو، فاي حديثاو ماع ا
 اكول  لرئيس الحكومة للمكسيك.

كما تحدث نتنيااهو فاي الشاأن الفلساطيني، وقاال سناو  شارا مكاان الصاراا ماع الفلساطينيين، وماا الاذي 
 أنو  يحمل مصالح سسرائيل في كل موقع يتوجو سليو .  . م يفا  يمنع التوصل سل  حل  

 15/9/2017 ،48عرب 
 
 االتفاق النووي محط خالف سياسي أمني إسرائيلي ":هآرتس" .18

تساود تالفاات جدياة باين المساتوى السياساي اإلسارائيلي، وتاصاة رئايس الحكوماة : تحرير هاشام حمادان
دور ليبرمان، وبين كبار المسؤولين في اكج ازة اكمنياة، وذلاك حاول جأفي دفاابنيامين نتنياهو، ووزير ال

أن تاادفع الاارئيس اكمريكااي دونالااد ترامااب سلاا  اإلعااالن عاان انسااحاب   سساارائيل سذا كااان يجااب علاا   مااا
 الواليات المتحدة من االتفاق النووي الذي جرى التوصل سليو بين سيران وبين الدول الصهم  الست.
 ااذه ونقلاات صااحيفة  هااعرتس  عاان مسااؤولين سساارائيليين كبااار، وج ااات فااي اكج اازة اكمنيااة تنشااغل ب

المسألة، قول م سنو في حين يصتقد نتنياهو وليبرمان أن انساحاب الوالياات المتحادة مان االتفااق الناووي 
كما نقلت عان مساؤولين سسارائيليين قاول م  ، فإن ج از اكمن يتحفه من ذلك. سسرائيل يتدم مصلحة 

المحيطاااة باااو مااان فاااي واشااانطن رون ديرمااار يشاااجصان تراماااب، والااادائرة   سسااارائيل سن نتنيااااهو وسااافير 
 عل  االتفاق النووي، واإلعالن أن سيران تترق االتفاق. المستشارين، عل  عدم المصادقة مجددا  
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ونقلاات الصااحيفة عاان مسااؤول سساارائيلي  وبحسااب المصااادر ذات ااا، فااإن ليبرمااان ياادعم موقااف نتنياااهو.
علاا  االتفاااق النااووي،  قولااو سن نتنياااهو وديرماار ياادفصان البياات اكبااي  باتجاااه عاادم المصااادقة مجااددا  

نااو يأماال أن يااؤدي  م اايفا   أنااو بالنساابة لنتنياااهو فااإن هااذا اكماار هااو أهاام مااا يمكاان أن يفصلااو ترامااب، وان
 رس.جذلك سل  تجديد فر  الصقوبات االقتصادية عل  سيران من جانب الكون

نياة ذات وأشارت الصحيفة سل  أن موقف نتنياهو وليبرمان يتتلف عن موقف غالبياة المساتويات الم 
، مثاال االسااتتبارات الصسااكرية وشااصبة التتطاايط فااي الجاايل اإلساارائيلي والموساااد  سساارائيل الصاالة فااي 

وفاي حاين يطماح نتنيااهو سلا  سعاالن تراماب أن سياران ال تلتازم  ووزارة التارجية واللجنة للطاقة الذرياة.
لاام تتاارق أي بنااد ماان بنااود  باالتفاااق، فااإن كاال ال يئااات االسااتتبارية اإلساارائيلية تجمااع علاا  أن سيااران

االتفاق النووي منذ التوقيع عليو في جنيف قبال سانتين وشا رين. كماا ال يوجاد أي سثباات بياد ال يئاات 
 اللتزامات ا. مشروع ا النووي تالفا   االستتبارية يؤكد أن سيران حركت مجددا  

فاي االلتازام باالتفااق  ل ج دا  ونقلت الصحيفة عن الوكاالت االستتبارية اإلسرائيلية قول ا سن سيران تبذ
كي تحصل عل  مقابل في الصالقات مع المجتمع الدولي. وتتماش  هذه التقديرات مع ما توصل سلياو 

 مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتقارير الدولية التي ينشرها مدير الوكالة يوكيا أمانو.
 15/9/2017 ،48عرب 

 
 روسي بشأن إبعاد إيران عن الحدود مع سورية ال األمريكيرفض الشر حول إسرائيلي لما ن   نفي .19

موقع صحيفة ياديصوت أحروناوت نقال ، أن هاشم حمدان، نقال  عن 15/9/2017 ،48عرب نشر موقع 
  سساارائيل عاان مصاادر سياسااي سساارائيلي نفيااو لمااا نشاار حااول رفاا  الواليااات المتحاادة وروساايا موقااف 

وقاال المصادر نفساو  سن ماا أردنااه مان زياارة  فاي ساورية.  ائيلسسار  بشأن سبصااد سياران عان الحادود ماع 
باااوتين فااااي سوتشااااي قااااد تحقااااق، فااااالتطوط الحماااراأ التااااي و ااااصناها قااااد تو ااااحت، ويتصاااااملون مصنااااا 

 تصبيره. باحترام . عل  حد  
روسايا ، سلا  أن الناصرة أمال شحادة، نقال  عن مراسلت ا في 16/9/2017 ،المستقبل، بيروتوأشارت 
 70و  50بإبصاااد سيااران و حاازب    مسااافة تااراوا مااا بااين   سسرائيلا ات المتحاادة رف اات التص ااد لااوالواليا
، عن الحدود، لكن ا أكدت االلتزام بصدم اقتراب اياران وحلفائ اا أقال مان تمساة كيلاومترات مان كيلومترا  

 الحدود بصد انت اأ المصركة بين النهام السوري والفصائل المصار ة لو. 
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 المصادقة على توسيع عملياته في لبنان وسورية وقطاع غزةبلب الحكومة اطياإلسرائيلي  الجيش .20
نو بصادد أ اإلسرائيلي الجيل أعلنفي ملتل المناورة الصسكرية اإلسرائيلية، : الناصرة اااااا أمال شحادة
 ةان وساوريالمصاادقة علا  توسايع عملياتاو فاي دول مجااورة، مثال لبنااإلسارائيلية الطلب سل  الحكومة 
حبااط تصااهم س وال ادفاة الا    الصملياات الحربياة باين الحاروب ، ، في سطار ما يسميووقطاا غزة أي ا  

قوة حماس وحزب   وتسلح ما بأسلحة متطاورة ودقيقاة، وباذلك ابصااد الحارب المقبلاة وتصزياز الاردا ، 
 تحساين  ف المناورات هون هدسوقال الناطق بلسان الجيل اإلسرائيلي  وفق ما قال مسؤول عسكري.

 قدرة قيادة الجب ة الشمالية، وتفصيل المنهومة الصسكرية، متصددة اكذرا، والتركيز عل  جب ة لبنان . 
 16/9/2017 ،المستقبل، بيروت

 
ال "سيأتي يوم ال نكون فيه ه نا"اإلسرائيليجيش القائد سابق في  .21  : نحتاج إلى قيادة جديدة... وا 

سساارائيل هااو توحيااد اإلساارائيليين أنفساا م . الكااالم وج  ااو القائااد السااابق لااا شصبة  التحاادي اكعهاام أمااام 
القوى البشرية  في الجيل اإلسرائيلي، اللواأ حغاي طوبولنسكي. واكتير أقيل من منصبو قبال تساصة 

 أش ر عقب سرقة حاسوبو الصسكري.
، مصتبرا  أن  سسرائيل كمنية في وه ر في مؤتمر عقد في أشكلون أمس، م اجما  القيادتين السياسية وا

 سيااران ليساات ت دياادا  علاا  وجودنااا كإساارائيليين، سنمااا تقااف سساارائيل أمااام تحااد  أعهاام يتمثاال فااي قاادرت ا 
انتقااد طوبولنسااكي السياساايين  ماان و  علاا  جساار ال ااو ة بااين أبناااأ الشااصب اإلساارائيلي، وتوحيااد أجزائااو .

، مصتبرا  أن هذه  المشاحنات وت جم أحدهم عل  اآلتر اليمين واليسار الذين ي اجمون بص  م بص ا  
 من شأن ا المس بأمن سسرائيل . ورأى أنو في حال استمرار ذلك  سيأتي يوم ال نكون فيو ُهنا .

أم ا بالنسبة سل  تجربتو في  شصبة القوى البشارية ، فيبادو أن اا كانات كفيلاة بإقناعاو أن هنااك مجموعاة 
نفساا ا، سذ اعتباار أن  كاال مجموعااة سساارائيلية )سثنيااة أو قوميااة أو   ساارائيلس ماان  اإلساارائيليات  داتاال 

دينية( تشصر بأن اا فاي حالاة حارب يومياا  . وبحسابو، فاإن  المساؤولين يتحادثون عان التحاديات اكمنياة 
 التارجية، لكن م ال يتطرقون سل  الت ديد الحقيقي في الداتل .

 16/9/2017 ،األخبار، بيروت
 
 يليان يدعوان لتغيير التعامل مع حماس وأهالي غزةمسؤوالن إسرائ .22

دور ليبرمااان بال اادوأ  غياار المساابوق  جاافااي حكومااة االحااتالل أفي دفااالناصاارة: غااداة مفاااترة وزياار الاا
عل  الحدود مع غزة في اآلونة اكتيرة، حذرت شتصيتان سسارائيليتان مان انفجاار محتمال بالصالقاات 

 صامل مص ا.مص ا، وشددتا عل   رورة تغيير الت
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وتحاات عنااوان  طريقااة كصكااة الجاابن وكصكااة الشااوكوالتة   يؤكااد رئاايس مجلااس اكماان اكساابق الجناارال 
)احتيااط( غياورا  يالناد، فاي مقاال نشارتو  يااديصوت أحروناوت  أن محاولاة التوصال التفااق ماع حماااس 

 طريقة التصامل مص ا.لتغيير  ، داعيا  وتكرارا   الستصادة اإلسرائيليين المحتجزين لدي ا، فشلت مرارا  
وأكااد أن سساارائيل فشاالت بشااكل بااال  فااي جميااع صاافقات تبااادل اكساارى منااذ صاافقة التبااادل مااع الجب ااة 

أن الساابب بساايط، ويكماان بأن ااا تفاااو  بشااأن ق ااية  ، مصتباارا  1985ساانة الشااصبية القيااادة الصامااة فااي 
حماااس غياار مباليااة بينمااا  واحاادة، مااع أن الجانااب اآلتاار يتمتااع بجميااع المزايااا. ويشااير سلاا  أن حركااة

 متحمسة، ولذا فإن النتيجة السيئة حتمية.  سسرائيل 
تصامل ااا مااع حماااس الااون شوسااتر، رئاايس المجلااس   سساارائيل ويتقاااطع مااع  يالنااد فااي الاادعوة لتغيياار 
في مقال نشرتو صاحيفة هاعرتس بصناوان  ال يمكان االساتمتاا ف االقليمي  شاعر هنيغف  المحيط بغزة.

ماان  شوسااتر ويحااذروأ فااي محاايط القطاااا  يتااالف شوسااتر موقااف ليبرمااان حااول ال اادوأ. بال ااد فصااال  
نو من الصصب أن نبقا  غيار مكتارثين باالفجوة ال ائلاة باين نوعياة ومساتوى المصيشاة سالمستقبل ويقول 

 هالي غزة تلف الحدود.أ في مجتمصاتنا المزدهرة، وتلك المجاورة لدى جيراننا 
 16/9/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 مشروع قانون جديد يحد من صالحيات المحكمة العلياي عدان بينيت وشاكيد  .23

أعد  حزب البيت الي ودي مشروا قانون أساس  التشريع ، الذي ي دف ال  الحد من : شايكي
 صالحيات المحكمة الصليا.

 .لكنيست، حيث ألغت قوانين سنت ا اويأتي ذلك في أعقاب سلسلة قرارات اتتذت ا المحكمة مؤترا  
ن مشروا القانون المذكور يشمل بمدا يتيح للكنيست االلتفاف عل  قرارات المحكمة الصليا أفيد أو 

 صوات.من اك بأغلبية
لغاأ قوانين سنت ا الكنيست وقرارات سعل   المحكمة الصليا مترا   قدامسن سبينيت  نفتالي وقال الوزير

 طات المتتلفة.اتتذت ا الحكومة يستلزم اعادة التوازن بين السل
لصالحية نق  القوانين  ن القانون الجديد سي ع بشكل وا ح حدودا  سشاكيد ايليت وبدورها قالت 

نو يجب بلورة مشروا القانون من تالل أويصزز الحوار بين المحكمة والكنيست. واعتبرت شاكيد 
 طياف المجتمع.أالتوصل ال  توافق واسع قدر االمكان بين 

 15/9/2017 ،سرائيلي مكانهيئة البث اإلموقع 
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 ماذا وراء زيارة نتنياهو ألمريكا الالتينية؟تحقيق:  .24
ح ار االقتصااد بقاوة فاي الزياارة  التاريتياة  التاي قاام ب اا رئايس الاوزراأ اإلسارائيلي : غدير أبو سانينة

ري؛ سل  سبتمبر الجا /أيلول 15-11في الفترة من  ينبنيامين نتنياهو رفقة ثالثين رجل أعمال سسرائيلي
 دول من أمريكا الالتينية، ولكن دون أن تتلو من رسائل سياسية.

الزيااارة هااي اكولاا  ماان نوع ااا لاارئيس وزراأ سساارائيلي، وتزامناات مااع وقفااات احتجاجيااة تناادد بزيااارة ماان 
أسموه  مجرم الحرب ، وقد شملت بلدان اكرجنتين وكولومبيا والمكسيك، وتنوا برنامج ا بين اللقاأات 

 ة مع مسؤولي تلك الدول والمشاركة في فصاليات للجاليات الي ودية ب ا.الرسمي
اإلعاااداد ل اااا قبااال أشااا ر، وأن الااادول المتتاااارة  صاااحيفة اإلسااابيكتاذور الكولومبياااة أكااادت أن الزياااارة تااام  
 تتوافق في ثقل ا االقتصادي والسياسي والثقافي في القارة.
وريسااايو مااااكري دورا فاااي تحساااين الصالقاااات ماااع كماااا لصاااب التحاااول فاااي سياساااة الااارئيس اكرجنتيناااي ما

 ، بصدما وقصت سابقتو كريستينا كيرشنر مذكرة تفاهم مع سيران، بحسب الصحيفة. سسرائيل 
لصالقات ااا التجاريااة  أمااا كولومبيااا فتصاارف فااي اكوساااط السياسااية باساام  سساارائيل أمريكااا الالتينيااة  نهاارا  

 ع تل أبيب.واكمنية والسياسية والصسكرية المتبادلة م
تالل السانوات اكتيارة حياث تحتال اساتثمارات   سسرائيل وبالنسبة للمكسيك، فقد تحسنت عالقات ا مع 

اكتيارة فاي الدرجااة الثانياة بصااد الوالياات المتحاادة، بينماا تصااد سسارائيل ماان بلادان الشاارق اكوساط القليلااة 
 التي تستثمر في المكسيك.

 
 ضد الزيارة

ية والمؤيدون للحق الفلسطيني مان أوسااط اكرجنتينياين والكولاومبيين والحركاة سارعت الجاليات الفلسطين
زياارة  مجارم الحارب  كماا وصافوه فاي  الصالمية لمقاطصة سسرائيل )بي.دي.أس( سل  تنهيم مهاهرات  د  

 الالفتات التي رفصوها أثناأ وقفات م االحتجاجية في كل من الصاصمة اكرجنتينية والكولومبية.
الكولاااومبي المتاااتل بشاااؤون الشااارق اكوساااط فيليباااي مديناااة غاااوتيري كاااان مااان راف اااي الزياااارة  الحقاااوقي

والمشاركين في الوقفة االحتجاجياة  ادها، وقاال ب اذا التصاول فاي تصاريح للجزيارة نات سن هادف زياارة 
لتكنولوجياا نتنياهو لكولومبيا هو تصزيز اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، ومواصلة االستثمارات في قطااعي ا

 واكسلحة، رغم أن الحرب اكهلية في كولومبيا بين الحكومة ومتمردي الفارك قد أشرفت عل  ن ايت ا.
ولفت غاوتيري سلا  أن كولومبياا لام تصتارف بدولاة فلساطين، وتقاف دوماا سلا  جاناب الوالياات المتحادة، 

ق ااايا كثياارة حتاا  غياار م اايفا أن اللااوبي الصاا يوني لااو تااأثير قااوي علاا  التارجيااة الكولومبيااة فااي 
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وعان ردود اكفصاال يقاول سن  المتصلقة من ا بالق ية الفلسطينية، كتدتلو في عالقاات كولومبياا باإيران.
 تبر الزيارة شكل صدمة لدى الناس، ولم تصلم الصحافة بو سال قبل أسبوعين.

راأ اإلسارائيلي وعقب لقاأ نتنياهو بالرئيس الكولومبي تاوان مانويال ساانتوس، علاق مكتاب رئايس الاوز 
سااارائيل تصتااازم تصمياااق تصاون اااا االقتصاااادي ماااع تلاااك  علااا  الزياااارة باااالقول سن  هاااذه أساااواق عمالقاااة، وان

وأشار المكتب فاي بياناو سلا  أن الجاانبين  وقصاا تاالل اللقااأ علا  ماذكرة تفاهماات فاي مجاال  الدول .
مجاال الساياحة تساص  لتوسايع  الصلوم تسص  لتصزيز البحث الصلمي المشترك للبلدين، وعل  اتفاقياة فاي

 حجم السياحة بين البلدين والتصاون بين ما في هذا المجال .
ومن اكرجنتين شارك الصحفي اكرجنتيني من أصول لبنانية غالب موس  في مهاهرات حاشدة أمام 

ورأى موساا  أن هاادف الزيااارة عقااد صاافقات تجاريااة، و تبااادل  الساافارة اإلساارائيلية فااي بااوينس  ياارس.
وبرأياو فاإن اإلعاالم  ات في اإلستراتيجيات القمصية  التي تود الحكومة اكرجنتينياة الحالياة اتباع اا.تبر 

لاام ي اااجم الزيااارة كمااا هوجماات فصليااا ماان قباال الجمصيااات الصربيااة واكحاازاب السياسااية وفئااة كبياارة ماان 
 1980للساالم عاام الشصب، حت  سن ا انتُقدت وُرف ت من قبل الحقوقي اكرجنتيني الحائز عل  نوبل 

وبالنساابة لموساا ، كااان التفكياار فااي مثاال هااذه الزيااارة قباال ساانوات قليلااة أماارا  أدولفااو بيااريس سسااكيفيل.
مسااتحيال فااي هاال حكومااة كريسااتينا كيرشاانر، بيااد أن قااوة الجاليااة الي وديااة فااي اكرجنتااين ونفوذهااا فااي 

 ساهمت في دعم مبطن للزيارة.ملكية البنوك والصقارات والوهائف الحكومية والبرلمانية المؤثرة 
ووقع نتنياهو والارئيس اكرجنتيناي مااكري سلسالة اتفاقاات فاي مجااالت ال امان االجتمااعي والجريماة 

 المنهمة واالتجار بالبشر وت ريب المتدرات وتبيي  اكموال والجريمة اإللكترونية.
مااع  تجاريااا   اتفاقااا   ،لالتينيااةالتااي تصاايل في ااا أكباار جاليااة ي وديااة فااي أمريكااا ا، كمااا وقصاات اكرجنتااين

 يتيح لشركة الطيران اإلسرائيلية  الصال  سقامة تط جوي بين بوينس  يرس وتل أبيب.  سسرائيل 
أما في المكسيك، فلم يستغرب الصحفي المتتل بشؤون أمريكا الالتينية نبيال تليال أن الزياارة مارت 

نمااا الرتباااط بسااالم دون مهاااهرات أو احتجاجااات تُااذكر، لاايس بساابب قلااة ا لجاليااة الفلسااطينية فقااط، وان
وأ اف أن اكمر ذاتو ينطبق عل   الحكومة المكسيكية ارتباطا وثيقا بالحكومة اكمريكية واقتصادها.

 مصهم أصحاب رؤوس اكموال من الصرب في المكسيك الذين يتجنبون أي صدامات مع الحكومة.
رقاة  اغط فاي كال القاارة نهارا لثقل اا االقتصاادي، ويرى نبيل أن نتنيااهو يساتتدم الجالياة الي ودياة كو 

علمااا بااأن جانبااا كبياارا ماان وعااوده فارغااة، وهااو مااا حاادث فااي فناازويال حيااث حاااول الاارئيس نيكااوالس 
مااادورو التقاارب ماان الجاليااة وممثلااي جمصيااات سساارائيلية فااي الاابالد ب اادف تحسااين االقتصاااد، وحصاال 

 عل  وعود وردية لم ينفذ من ا شيأ.
 15/9/2017 ،الدوحة الجزيرة نت،
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 القدس مدارس في اإلسرائيلية المناهج تطبيق جواز بعدم يفتي األقصى المسجد خطيب .25
 المسجد في الجمصة، صالة المواطنين، من اآلالف عشرات أد ى : اإللكترونية اكيام  -القدس 
 .القدسي الحرم محيط في االحتالل سلطات فر ت ا أمنية سجراأات وسط المبارك، اكقص 
 المناهج مع والتصامل التدريس صبري، عكرمة الشيخ اكقص ، المسجد تطيب حر م تطبتو، وفي
 يقوم من  ثم أنو عل  مشددا المحتلة، القدس مدينة في المدارس عل  االحتالل يفر  ا التي

 .تدرسو سل  المدارس سل  ابنتو أو ابنو يرسل ومن تدريس ا ويؤد أيجد ومن بتدريس ا
 16/9/2017هللا، األيام، رام 

 
 دعوة غير مباشرة لفلسطينيي الداخل للعصيان المدني في موضوع بناء المنازل .26

( %17فلسطينيي الداتل ) 48دعا ع و كنيست سابق داتل أرا ي  وديع عواودة: -الناصرة 
بمحاصرة بلدات م رغم نموهم الديموغرافي بمواصلة   سسرائيل بطريقة غير مباشرة لمواج ة سياسات 

 17اأ منازل م دون تراتيل البناأ مصتبرا ذلك شكال من أشكال الصصيان المدني. وفي المؤتمر الا بن
حول ق ايا اكر  والمسكن برعاية  مركز التتطيط البديل  كشف ع و الكنيست السابق د. حنا 

نتيجة رف  سلطات التتطيط  48ألف مبن  عربي غير مرتل داتل أرا ي  170سويد أن هناك 
أ اإلسرائيلية توسيع مناطق نفوذ ومسطحات البناأ داتل البلدات الصربية. وقال سن هذا البناأ والبنا

غير المرتل ورغم كونو غير منهم فإنو نوا من الصصيان المدني كن المواطن الفلسطيني يتتار 
بالتتلل منو. بمثل هذه الحالة عدم احترام القانون واالستصداد لدفع الثمن نتيجة الهلم الكبير والرغبة 

)سبصون سلطة محلية( هم  رأس  كما أكد سويد في كلمتو عل  أن رؤساأ السلطات المحلية الصربية
حربة  مع نواب البرلمان واللجان الشصبية من أجل تغيير سياسات التتطيط اإلسرائيلية حفاها عل  

 أرا ي بلدات م ومناطق نفوذها وتوفير السكن الكريم لرهالي.
لة هندسية سدارية فحسب بل سياسية أوال ومرتبطة بالصراا عل  ألتتطيط هنا ليس مسأن ا مو حا  

 اكر  وهويت ا.
 16/9/2017لندن،  العربي، القدس

 
 مشروع استيطاني قرب القدس ضدّ  تتظاهرعائالت يهودية وفلسطينية  .27

، احتجاجا  عل  اإلسرائيلية والفلسطينية تنهيم مهاهرة اليوم تل أبيب: قررت مجموعة من الصائالت
المشاريع االستيطانية التي تتطط ل ا السلطات اإلسرائيلية عل  حساب قسم كبير من أر  قرية 

 الولجة، قرب القدس الشرقية المحتلة.
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وتتمتع قرية الولجة بمكانة استثنائية تجصل ا في و ع متتلف عن سائر البلدات التي تحتل ا 
شملت مصهم أرا ي الولجة، لكن عل   1967دة عام سسرائيل. فصندما رسمت حدود القدس الجدي

عكس القرى اكترى التي حهي سكان ا ببطاقات ال وية اإلسرائيلية، حهي سكان الولجة بمكانة 
استثنائية، حيث تم  م أرا ي م سل  سسرائيل بينما تركوا هم تار  القدس دون بطاقات هوية 

 سسرائيلية. 
لقدس مست ب م، كما أن م يصتبرون أنفس م مواطنين غائبين في ا -لكن مكانت م كحا رين 

فلسطينيين يصيشون داتل حدود سسرائيل، وهي تتصرف بأرا ي م كما يحلو ل ا، بدأا  من تتطيط 
ببناأ حي ي ودي في المكان، مرورا  بإعالن الحديقة الوطنية التي يفتر  أن تشمل مصهم أرا ي م 

طير، أي بناأ جدار فاصل عل  أرا ي القرية بشكل الزراعية، وانت اأ بأكبر ت ديد ملموس وت
 يفصل بين السكان وأرا ي م الزراعية ويقطع لقمة عيش م.

ويؤكد اكهالي أن ال دف المصلن للجدار هو اكمن، ولكن نيتو الحقيقية هي دفع سكان القرية سل  
 الرحيل مرة أترى بصيدا  عن المدينة التي ال تريدهم.

 16/9/2017، لندن، الشرق األوسط
 
 تكاليف هـدم منزلهـا بدفعلـزام عائلة مـقدسـية إ .28

صباا التميس، عائلة توفيق  اإلسرائيليةسلمت محكمة تابصة لسلطات االحتالل : القدس المحتلة
لف دوالر(، بدل أ 30 نحوشيكل ) 122,523الغزاوي من قرية الطور بالقدس المحتلة قرارا  بدفع مبل  

 اإلسرائيليةوقال الغزاوي  سن المحكمة  . 2014في الصام  اكمنيةليف الحراسة تكاليف هدم منزل م وتكا
حراسة لتأمين عملية هدم  أجرةشيكل  80,386الجرافة و أجرةشيكل  42,137سلمت م قرارا  بدفع مبل  

، ثم عادت 18/8/2014بحجة عدم الترتيل بتاريخ  سسرائيلمنزل م في الطور بالقدس والذي هدمتو 
 سل ، مما دفص م اإلزالةالتصر  للمتالفة وتحمل تكاليف  أوبإزالة متلفات ال دم  ستطارا  م لتسليم 
 شيكل . ألف 56 سل هذه المتلفات بتكلفة وصلت  سزالة

 15/6/2017الدستور، عّمان، 
 
 شجر الزيتون ضدّ  على أبواب الموسم.. المستوطنون يشنون حرباً  .29

المحتلة، ينتهره الفلسطينيون بشوق ول ف شديدين، سال أن موسم الزيتون في ال فة الغربية : سلفيت
مستوطنين ص اينة يصرون عل  التراب والدمار، وقتل الب جة والفرا، من تالل شن حرب عل  

 أشجار الزيتون وحرق ا وقطص ا.
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من الش ر الجاري، أقدم مستوطنون عل  قطع أشجار زيتون مثمرة من أرا ي  14ومساأ التميس 
يل جنوب نابلس، شمال ال فة المحتلة، مستغلين الطرق االلتفافية المحاذية للحقول بلدة كفر قل

 وحماية جيل االحتالل ل م.
المزارا واإلعالمي نواف الصامر من سكان البلدة، قال لمراسلنا: سن اعتداأ المستوطنين است دف 

ر زيتون مثمرة، منطقة المنطرة، وتصود اكرا ي للمواطن فتحي رشيد منصور، وأن أربع أشجا
شوهدت مقطوعة بالمنشار، وأن أصابع االت ام موج ة للمستوطنين من مستوطنة  براتاه  المقامة 

 عل  أجزاأ من البلدة.
شجرة زيتون، من أرا ي بلدة بورين، بالقرب من مدينة  27وقبل يومين قطع مستوطنون ص اينة 

هذه البلدة في عدة مواسم؛ وقد يتكرر في نابلس، شمالي ال فة الغربية المحتلة، وهو ما تكرر مع 
 نفس الموسم عدة مرات.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف االستيطان في شمالي ال فة الغربية: سن مستوطنين من مستوطنة 
شجرة زيتون مثمرة، م يفا أن اكشجار  27 يتس ار  المقامة عل  أرا ي جنوبي نابلس، قطصوا 

وحذر دغلس من تصاعد عمليات االعتداأ عل   من بلدة بورين.تصود ملكيت ا لمزارعة فلسطينية 
الممتلكات والمزارا الفلسطينية مع اقتراب موعد قطف ثمار الزيتون، والتي تبدأ منتصف أكتوبر/ 

 تشرين أول القادم؛ داعيا المزارعين سل  الحذر من االعتداأات.
عل  أرا ي قرية الساوية جنوب  وقبل أسبوا من اآلن أقدم عدد من مستوطني  رحاليم  المقامة

شجرة زيتون مثمرة من أرا ي القرية؛ حيث ينفذ المستوطنون اعتداأات  43مدينة نابلس، عل  قطع 
 بصورة ممن جة  د المواطنين ومملتكات م في ال فة المحتلة تحت حماية قوات االحتالل.

 15/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ين حاوال التسلل للداخل المحتلطيني  فلس اعتقالاالحتالل يزعم  .30

يوم السبت، اعتقال شابين فلسطينيين تسلال من الزعمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباا : غزة
وقال موقع  مفزاك اليف  الصبري، سن قوة عسكرية  وسط قطاا غزة للداتل الفلسطيني المحتل.

 زة، وتم نقل ما للتحقيق.اعتقلت شابين فلسطينيين قرب السيا  الفاصل وسط قطاا غ
بحثا  عن فرصة عمل بصد تصذر ذلك  1948ويحاول فلسطينيون الوصول سل  اكرا ي المحتلة عام 
 عاما . 11في قطاا غزة نتيجة الحصار التانق المفرو  عليو منذ 

 16/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 االحتالل في مواجهات بالضفة ضدّ  اإلصاباتعشرات  .31
اشتبك المئات من الفلسطينيين مع قوات االحتالل تالل مسيرة جماهيرية نهمت ا اللجنة  :وكاالت

الوطنية في مدينة التليل؛ احتجاجا  عل  قرار وزير الحرب  اإلسرائيلي  بتشكيل مجلس محلي إلدارة 
لمدينة، ما أدى سل  سصابة الصشرات بحاالت اتتناق شؤون المستوطنين في البؤر االستيطانية بقلب ا

جر اأ استنشاق الغاز المسيل للدموا، في حين ش دت عدة مدن وقرى وبلدات بال فة الغربية 
 مسيرات واحتجاجات.

كما قمصت قوات االحتالل، مسيرة كفر قدوم السلمية اكسبوعية المناه ة لالستيطان والمطالبة بفتح 
عاما . وقال منسق المقاومة الشصبية في البلدة مراد شتيوي، سن  14منذ أكثر من  شارا القرية المغلق

قوات االحتالل داهمت البلدة من أكثر من محور، وأطلقت اكعيرة المصدنية المغلفة بالمطاط عقب 
 انطالق المسيرة مباشرة دون وقوا سصابات أو اعتقاالت.

عل  مدتل البلدة، وأعلنت ا منطقة عسكرية مغلقة،  وكانت قوات االحتالل قد نصبت حاجزا  عسكريا  
ومنصت المت امنين من الدتول سلي ا، وأعاقت تحركات المواطنين، وفتشت سيارات م ودققت في 

 هويات م منذ ساعات الصباا، وحت  انت اأ المسيرة.
مواج ات وأصيب عدد من الفلسطينيين، بحاالت اتتناق جر اأ استنشاق الغاز المسيل للدموا تالل 

اندلصت عقب اقتحام قوات االحتالل بص  المنازل في بلدة بيت أمر شمال التليل؛ حيث قال الناشط 
محمد عياد، سن قوات االحتالل اقتحمت مناطق الطريقة والبيا ة وسط البلدة، وعبثت في منازل 

 المواطنين.
 16/9/2017، الشارقة، الخليج

 
 ياللمجزرة صبرا وشات 35 اليوم الذكرى الـ .32

من  16لمجزرة صبرا وشاتيال التي وقصت في  35 ، الذكرى الا16/9/2017السبت  تحل اليوم: رام  
 في متيمي صبرا وشاتيال في لبنان. 1982عام  / سبتمبرأيلول

سقط  / سبتمبرأيلول 18-17-16واستمرت المجازر المرتكبة بحق أبناأ المتيم لمدة ثالثة أيام وهي 
الش داأ في المذبحة من رجال وأطفال ونساأ وشيوف من المدنيين الصزل،  تالل ا عدد كبير من

غالبيت م من الفلسطينيين، فيما سقط أي ا تالل المجزرة لبنانيون، وقدر عدد الش داأ وقت ا بين 
ش يد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيال وقت حدوث  5,000سل   3,500
 المجزرة.



 
 
 
 

 

 24 ص             4404 العدد:             9/16/2017 السبت التاريخ: 

                                    

طوق الجيل اإلسرائيلي بقيادة وزير الحرب  نذاك أرئيل شارون، ورافائيل  أنبصد وبدأت المجزرة 
ايتان، وارتكبت هذه المذبحة بصيدا عن وسائل اإلعالم، واستتدمت في ا اكسلحة البي اأ وغيرها في 
نارتو ليال بالقناب ل عمليات التصفية لسكان المتيم، وكانت م مة الجيل اإلسرائيلي محاصرة المتيم وان

 الم يئة.
وقام جيل االحتالل اإلسرائيلي وجيل لبنان الجنوبي المتصاون مصو بمحاصرة متيمي صبرا وشاتيال، 
وتم سنزال مئات المسلحين بذريصة البحث عن مقاتلين فلسطينيين، ولم يكن في المتيم سوى اكطفال 

ث في شوارا المتيم، ومن والشيوف والنساأ وقام المسلحون بقتل النساأ واكطفال، وكانت مصهم الجث
 ثم دتلت الجرافات اإلسرائيلية لجرف المتيم وهدم المنازل إلتفاأ الجريمة.

 16/9/2017القدس، القدس، 
 
 صدور كتاب يغوص في الذاكرة العثمانية لرام هللا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية .33

  الصثمانية.. دراسة في  صدر حديثا  عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في لبنان كتاب بصنوان  رام
 ، يتناول تاريخ المدينة تالل الفترة الممتدة من القرن السادس عشر 1918-1517تاريت ا االجتماعي 

 .1917حت  ن اية الحكم الصثماني في جنوب فلسطين عام 
ويصتمد مؤلف الكتاب اككاديمي الفلسطيني سميح حمودة عل  مصدرين أساسيين هما: سجالت 

الشرعية في القدس بما تحتويو من الحجج الشرعية وتفصيالت اكحكام الق ائية التي المحكمة 
تتل أهالي قرية رام   ومحيط ا، س افة سل  دفاتر التحرير المتصلقة باإلدارة الصثمانية لل رائب 

صفحة( سل  كتب المبشرين الغربيين  423كما تستند الدراسة ) التي ُفر ت عل  اكرا ي والسكان.
الذين كتبوا عن رام   والريف الفلسطيني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وسجالت 

ويصيد الكتاب من تالل قراأة متأنية  .1912المجلس البلدي لمدينة رام   التي تغطي أعوام ما بصد 
من  للمصادر التاريتية، النهر في تطور النسيج االجتماعي لسكان رام  ، وذلك  من عدد

الق ايا، من أهم ا: توطين عائالت من منطقة الكرك في رام  ، وعالقة هذه الصائالت الزراعية 
 باإلقطاَعين: التيماري )الصسكري(، وااللتزامي )الصشري( الذي شمل أرا ي الوقف اإلسالمي.
عن جباية  كما يتناول الكتاب الصالقة بين فالحي رام   والبيرة وموهفي الدولة من المسؤولين

ال رائب والحقا  عن التجنيد الصسكري؛ الصالقات الطائفية بين مسيحيي رام   ومسلمي المناطق 
 المجاورة.

 15/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 مصر تعيد إغالق معبر رفح بعد عودة آخر فوج من حجاج غزة .34
صد فتحو أربصة أيام غزة: أعادت السلطات المصرية سغالق مصبر رفح الفاصل عن قطاا غزة، ب

 تصل في ا للصمل باتجاه الصودة سل  القطاا، لمرور دفصات الحجا  القادمة من السصودية.
وأعلنت ال يئة الصامة للمصابر والحدود في وزارة الداتلية لغزة، عن انت اأ موسم الحج ل ذا الصام بصد 

 .حاجا  وحاجة، من حجا  قطاا غزة عل  مدار أربصة أيام 2,483وصول 
وأو حت أن السلطات المصرية فتحت مصبر رفح البري لمدة أربصة أيام استثنائيا  باتجاه واحد 

عالقا  سل   19وذكرت ال يئة أن السلطات المصرية سمحت بوصول  لوصول حجا  قطاا غزة.
وانت   الصمل بصد وصول  تر دفصة من  اكرا ي المصرية تالل اليوم الثالث من الفتح االستثنائي.

 حجا  مساأ التميس، وأعادت بذلك السلطات المصرية سغالق المصبر.ال
ولم تسمج مصر تالل فتح المصبر بمغادرة أي من أصحاب الحاالت اإلنسانية المكدسة أعدادهم 

صحاب اإلقامات في التار .  بشكل كبير من غزة، وهم من فئة المر   والطالب وان
 16/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 لبنانبالمتحدة  لألممالمنسق الخاص اإلسرائيلية خالل لقائه لخروق الجوية ضوع ايثير مو  عون .35

المتحدة  لرمماستقبل رئيس الجم ورية الصماد ميشال عون في قصر بصبدا أمس، المنسق التال 
في لبنان سيغريد كا ، وذلك قبل أيام من سفره ال  نيويورك لترؤس وفد لبنان ال  اجتماعات 

 المتحدة. لرمممية الجمصية الصمو 
وتم تالل اللقاأ عر  كبرز الموا يع التي سيتناول ا الرئيس عون في لقائو المرتقب مع االمين 

المتحدة، في  وأ القرارات الدولية التي تصن  بالشأن اللبناني، والتي كان  ترها التمديد  لرممالصام 
الجيل اللبناني مص ا في حفه اكمن للقوات الدولية الصاملة في الجنوب  اليونيفيل  ومشاركة 

وأثار الرئيس عون مع كا ، مو وا التروق الجوية االسرائيلية المتكررة للسيادة  واالستقرار فيو.
اللبنانية، في  وأ الشكوى التي قدم ا لبنان ال  مجلس االمن و رورة تحديد االمم المتحدة موقفا  

 باستمراريفيل والتجاوب الدولي مع المطلب اللبناني، من ا. وأعرب عن  ارتياا لبنان للتمديد لليون
 عمل القوة في الجنوب وفق المصايير التي أنشئت من أجل ا .

 16/9/2017المستقبل، بيروت، 
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 : الوقف األرثوذكسي في القدس قضية أرض ووطن وه وّية"سيدة الجبل" .36
:  يصرب المشاركون في  ندوة عقد  لقاأ سيدة الجبل  اجتماعو اكسبوعي وأصدر بيانا، جاأ فيو

حزيران الما ي بدعوة مشتركة من  لقاأ سيدة  11القدس توأم الصواصم الصربية  التي انصقدت في 
الجبل  و مركز تطوير للدراسات  عن ت امن م الكامل ودعم م لمسص  أكثر من ثالثمئة شتصية 

رك الروم اكرثوذكس، ثيوفيلوس الق ائي  د بطري باالدعاأمن المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين 
بطال صفقات بيع وتأجير أمالك  اليوناني، أمام النائب الصام الفلسطيني في رام  ، من أجل منع وان

الي ودية، و ترها صفقة بيع أرا ي راحابيا /  االستيطانيةالكنيسة اكرثوذكسية لصالح الشركات 
س القديمة. وي م نا التوكيد أن عمليات البيع غير دونما  غرب القد 528الطالبية البال  مساحت ا نحو 

المشروعة كمالك الكنيسة رغما  عن سرادة الطائفة ليست مسألة كنسية محدودة بقدر ما هي ق ية 
أر  ووطن وهوية، تصني سائر المسيحيين والمسلمين في المنطقة، حيث يشك ل التتل ي عن أمالك 

ع حركة الكنيسة في القدس، تتل يا  عن مدينة ال مسيح ومساهمة في ت ويد المدينة المقدسة وتوس 
 االستيطان لغالة المتطرفين الي ود داتل ا .

وناشد المجتمصون في بيان م  السلطات الرسمية الفلسطينية واكردنية المساهمة في و ع حل جذري 
 .إلشكالية الطائفة اكرثوذكسية في فلسطين واكردن مع المجلس البطريركي

 16/9/2017، بيروت، المستقبل
 
 ع مع "إسرائيل"الفاتيكان للترويج للتطبي نائب لبناني سابق يزور .37

يزور النائب السابق فارس سصيد، ن اية تشرين اكول المقبل، الفاتيكان، من أجل  التسويق  لطرحو 
 التطبيصي  مع الصدو  االسرائيلي، وهو  فتح طريق الحج ال  القدس أمام المؤمنين مسلمين 

 سيحيين ، بذريصة عدم السماا  بت ويد القدس .وم
 وقد بدأ سصيد بالحصول عل  مواعيد من المسؤولين في الفاتيكان، وسُيحاول مقابلة البابا فرنسيس.

 16/9/2017، بيروت، األخبار

 
 ... غياب قطري وحضور إسرائيلي "مؤتمر المعارضة القطرية" .38

الذي حهي برعاية  ،ا مؤتمر المصار ة القطرية بصد ساعات قليلة من انصقاده، انت   ما عرف ب
في حين ح ر متحدث سسرائيلي.  ،وتغطية سعالمية الفتة من وسائل اإلعالم اإلماراتية والسصودية

 الح ور ال زيل لجلسات المؤتمر، وكان الحدث اكبرز فيو غياب القطريين. للنهر وكان الفتا  
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ية السصودية، وسكاي نيوز عربية اإلماراتية، س افة وحهي المؤتمر بتغطية مباشرة من قناتي الصرب
لوسائل اإلعالم الرسمية في الدولتين والتي عادة ما تتبع القناتين في تغطية اكحداث المتصلقة بدولة 

 قطر ومن ا وسائل اإلعالم الرسمية السصودية.
وفي بص   طوال  أحد الح ور البارزين كان الصسكري اإلسرائيلي السابق شيمون بروم حيث تحدث م

حديثو ما لم يصجب الممولين والمنهمين، تاصة عندما تحدث عن أهمية الدور القطري في سعادة 
 سعمار قطاا غزة وأن ذلك يصب في مصلحة اكمن واالستقرار.

 15/9/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 احتجاجات ضد مشاركة فنانة إسرائيلية بـ"طنجة جاز": المغرب .39

مئات الناشطين المغاربة بمدينة طنجة شمال المغرب احتجاجا عل  مشاركة  تهاهر مساأ التميس
في م رجان موسيق   ،وهي جندية احتياط بسالا الجو اإلسرائيلي ،الفنانة اإلسرائيلية  نوعام فازانا 

ورفع المتهاهرون تالل الوقفة التي دعت سلي ا الجمصية المغربية لمساندة الكفاا  الجاز بالمدينة.
طيني )غير حكومية(، شصارات تصبر عن رف  م لمشاركة  نوعام فازانا  بم رجان  طنجة جاز ، الفلس

، مصتبرين أن ا تطوة تأتي في سطار محاوالت بص  الج ات يوم التميسالذي انطلقت فصالياتو 
 . سسرائيل التطبيع مع 

ي  )غير حكومية(  سن وقال الناشط والحقوقي المغربي محمد كريم مبروك رئيس جمصية  البيت الصرب
هذه الوقفة هي تصبير من طرف ال يئات المشاركة عن موقف المغرب الثابت شصبيا ورسميا من 

 جميع أشكال التطبيع مع الكيان الص يوني سواأ عل  المستوى السياسي أو الثقافي أو الفني .
ترى مع المو وا  الجمصية المغربية لمساندة الكفاا الفلسطيني  )غير حكومية( تفاعلت هي اك

وأعربت عن سدانت ا  ل ذه المحاولة التطبيصية المكشوفة من طرف سدارة الم رجان ، وطالبت القائمين 
 عل  هذه التهاهرة  بالتراجع فورا عن هذه الدعوة المشبوهة .

 15/9/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 تشارك بتنمية أمريكا الوسطى "إسرائيل"المكسيك:  .40

عل   اتفقتا مؤترا    سسرائيل رئيس المكسيكي سنريكي بينا نييتو التميس سن بالده وقال ال: وكاالت
تحديث اتفاقيت ما الموقصة حول التجارة الحرة، م يفا أن المكسيك قبلت عر ا من تل أبيب 

 لمساعدت ا والواليات المتحدة في تنمية أمريكا الوسط .
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ع رئيس الوزراأ اإلسرائيلي بنيامين وجاأت تصريحات نييتو تالل حديث في مؤتمر صحفي م
 نتنياهو الذي زار المكسيك  من جولة بأمريكا الالتينية.

 15/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 ألونروا: االنهيار االقتصادي في غزة زاد الطلب على خدماتنا ولم نقلص مساعدات الالجئينا .41

وا  لا القدس الصربي  أن حالة  االن يار  أكد المستشار اإلعالمي لوكالة  اكونر  :أشرف ال ور - غزة
التي يش دها قطاا غزة، جراأ الحصار وارتفاا حاالت الفقر والبطالة، أسفرت عن زيادة الطلب عل  
التدمات التي تقدم ا هيئتو الدولية لجموا الالجئين في قطاا غزة، ونف  أن تكون هذه التدمات 

 كبير افي موازنت ا الصامة.ش دت أي عملية تقليل، رغم الصجز المالي ال
وقال عدنان أبو حسنة لا القدس الصربي ، سن  اكونروا  لم تقم مؤترا عل  تالف ما يرو  بتقليل 

ن ا تقدم اآلن  مساعدات غذائية  لمليون الج أ من أصل  مليون  1.3تدمات ا في قطاا غزة، وان
صيد التدمات الصحية والتصليمية، وأكد أن هناك اهتماما وزيادة في الصمل عل  ص يقطنون القطاا.

 .من تالل قيام  اكونروا  بافتتاا مدارس جديدة في غزة، وتقديم تدمات صحية كبيرة لالجئين
سل  ذلك أكد أبو حسنة أن أكثر ما يواجو  اكونروا  من تحديات، هو عدم مالأمة الموازنة التي 

، مشيرا سل  وجود عجز حالي في هذه تحصل علي ا، مع حجم ازدياد أعداد الالجئين الفلسطينيين
وأشار سل  أن ذلك اكمر عر و المفو  الصام بيير كرينبول،  مليون دوالر. 126الموازنة يقدر با 

وأو ح أن هناك  وعودا  تالل اجتماا وزراأ التارجية الصرب اكتير في الصاصمة المصرية القاهرة.
مليون دوالر حت   126الصجز في الموازنة والمقدر با م في سد اس سيجابية  من قبل الدول الصربية، ل 

 .2017ن اية 
 16/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 لغي خاصية سمحت بتوجيه اإلعالنات بناء على التعبير عن كراهية اليهودي "فيسبوك" .42

ما  سمكانية أن يست دف المصلنون زبائن م بناأ عل  : قالت شركة فيسبوك سن ا ستلغي مؤقتا  الوكاالت
يكتبوه عن أنفس م من مصلومات عن التصليم والوهيفة بصد تقرير أفاد بأن هذه التاصية تسمح بتوجيو 

وذكرت مؤسسة بروبابليكا وهي مؤسسة ستبارية ال  الدعاية استنادا سل  التصبير عن مصاداة السامية.
ين بتوجيو ت دف للربح مقرها نيويورك أن منصة شراأ اإلعالنات عل  فيسبوك سمحت للمسوق

سعالنات م لمن دونوا في صفحات م الشتصية عل  فيسبوك عبارات مثل  كاره للي ود  في التانة 
 وأكدت فيسبوك ما أوردتو بروبابليكا. المتصصة لمجال الدراسة أو الصمل.
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وقالت فيسبوك سن بمجرد أن يكتب المستتدمون تلك الصبارات عل  صفحات م الشتصية عل  
و وعات المصادية للسامية تلقائيا سل  منصة اإلعالن التابصة للشركة وكأن ا فيسبوك تنتقل الم

وقالت فيسبوك في بيان التميس  مصلومات عن التصليم أو مجال الصمل يمكن أن تفيد المسوقين.
 . سنحذف مجاالت االست داف من هذا القبيل سل  أن نتتذ التطوات المناسبة لمنع هذه المشكلة 

يكون فيسبوك مكانا  منا لرفراد والشركات وسنواصل بذل كل ما في وسصنا إلبصاد  نريد أن وأ افت 
 . الكراهية عن فيسبوك

 16/9/217القدس العربي، لندن، 
 

 للمحادثات إلنهاء األزمة الخليجية ةمستعد: الدوحة أمير قطر .43
ده عل  استصداد سن بال ،قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد  ل ثاني يوم الجمصة في برلين: برلين

وقال اكمير تالل مؤتمر  للجلوس عل  طاولة التفاو  لمحاولة سن اأ النزاا مع جيران ا الصرب.
اآلن أكثر من  نحنكما تصلمون،  صحفي مشترك مع المستشارة اكلمانية أنجيال ميركل في برلين 

طاولة لحل هذه يوم من الحصار عل  دولة قطر. وتحدثنا عن استصداد قطر للجلوس عل  ال 100
 . الق ية

 15/9/2017لألنباء،  رويترز وكالة
 
 عن أعين اإلعالم أزمة قطر بعيداً  لحلميركل تدعو لمفاوضات  .44

يال ميركل سل  مفاو ات لحل اكزمة القطرية، بصيدا  عن أعين اإلعالم، جدعت المستشارة اكلمانية أن
 تاللوقالت ميركل يوم الجمصة. برلين، تالل زيارة كمير قطر الشيخ تميم بن حمد  ل ثاني سل  

يوم عل  بدأ اكزمة ال  100مؤتمر صحافي مع أمير قطر:  نشصر بقلق حيال حقيقة أنو بصد مرور 
يوجد حل في اكفق ، م يفة:  ناقشنا  رورة أن تجلس كل اكطراف حول طاولة واحدة في أقرب 

بلغ ا أن بالده ستصمل كل ما في وسص ا وأعلنت المستشارة اكلمانية أن أمير قطر أ وقت ممكن .
ن اكمير أبلغ ا أي ا  بأنو  لمكافحة اإلرهاب. وقالت سن ما اتفقا عل  دعم الوساطة الكويتية، وان
سيصمل ما يستطيع لدفع مساعي حل اكزمة التليجية، مصبرة عن أمل ا في أن تكون هناك سرادة 

 سيجابية في سن اأ اكزمة من قبل كل اكطراف.
 16/9/2017رق األوسط، لندن، الش
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 من "األزمة الخليجية" قلقماكرون  .45
 . ساعة جولة زار تالل ا تركيا وألمانيا وفرنسا 24أن   أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في 

وفي المحطة اكتيرة من الجولة عر  الشيخ تميم في قصر اإلليزيو تداعيات اكزمة مع الرئيس 
 ي أعرب عن  قلقو من تبصات اكزمة عل  االستقرار اإلقليمي .الفرنسي سيمانويل ماكرون الذ

وقال قصر الرئاسة الفرنسي في بيان وزعو عقب اللقاأ،  سن ماكرون وأمير قطر تطرقا سل  اكزمة 
ن الرئيس الفرنسي أعرب عن قلقو حيال تداعيات اكزمة عل  صصيد االستقرار اإلقليمي  القائمة، وان

مكان عرقلت ا مكافحة   فاعلة ل رهاب .وان
وأ اف البيان أن  ماكرون أكد مجددا  استصداد فرنسا، التي تربط ا عالقة صداقة وثقة مع الدول 
المصنية باكزمة، للصب دور في سطار الوساطة الكويتية من أجل التوصل سل  متر  سريع . ودعا 

 بأسرا وقت ممكن . سل  رفع اإلجراأات التي تؤثر في مواطني قطر، تصوصا  في اكسر والطالب
 16/9/2017الحياة، لندن، 

 
 مصر: مقاطعة "الرباعية" قطر حق سيادي بسبب دعمها اإلرهاب .46

رد مندوب مصر الدائم في اكمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رم ان عل  مزاعم وفد القاهرة: 
هذه الدول  وقال سن قطر في ماااااجلس حقوق اإلنسان بتصر  بالده لحاااااااصار من الدول اكربع، 

اتتذت سجراأات بمقاطصة بص  أوجو التصاون مع قطر، ردا  عل  دعم ا اإلرهاب وسقوط ش داأ 
سطاااار الحق السيادي ل ااااذه  فيوهو ما يدتل  . ومصابين من الجانب المصري نتيجة هذا الدعم

أن  دعم قطر التنهيمات  سل ت ولف الدول في اتتاااااذ ما تراه من سجااااراأات لحماية أمن ا القومي .
اإلرهابية متالف للقااااانون الدولي ولحقوق اإلنسان وقرارات مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة، بااااما 

 في ا قرارات تبنت ا قطر نفس ا تجرم الدعم السياسي والمالي واللوجستي للتنهيمات اإلرهابية .
 16/9/2017الحياة، لندن، 

 
 ي عز شبابهالموت يخطف "أوسلو" ف .47

 علي الصالح
يوم اكربصاأ الما ي، مرت الذكرى الرابصة والصشرين لتوقيع اتفاق أوسلو، واسمو الرسمي  سعالن 
المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي االنتقالي  بين دولة سسرائيل ومنهمة التحرير الفلسطينية، بتالف 

مثيل، احت نتو حديقة الورود في البيت  اإلعالن عنو الذي تم في أجواأ  عرس عالمي  لم يسبق لو
اكبي ، تحت رعاية الرئيس االمريكي السابق بيل كلينتون، ولفيف من كبار المسؤولين في الصالم، 
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يتقدم م ممثلون عن روسيا االتحادية واالتحاد االوروبي، وزعماأ عرب من م الصاهل اكردني الراحل 
مبارك وجمع من كبار المسؤولين في الصالم وممثلي الملك حسين والرئيس المصري المتلوا حسني 

 ال يئات الدولية مثل االمم المتحدة.
وال ننس  طبصا الرئيس الفلسطيني المغدور بو ياسر عرفات، الذي ال يزال المسؤول عن رحيلو عن 
هذه الدنيا حرا طليقا، وليس هناك كما يبدو محاوالت للكشف عما توصلت لو لجنة التحقيق 

نية برئاسة توفيق الطيراوي ع و اللجنة المركزية لحركة فتح مدير متابرات ال فة الغربية الفلسطي
سابقا، ورئيس الوزراأ االسرائيلي اكسبق اسحق رابين الذي ق   اغتياال أي ا عل  يد متطرف 
ة ي ودي، النو جنح للسلم، أو هكذا شبو ل م. وش د عل   عقد الصلح  وارين كريستوفر وزير التارجي

 اكمريكية وأندريو كوزريف ممثال عن روسيا االتحادية.
وسمي باتفاق اوسلو نسبة ال  الصاصمة النرويجية اوسلو التي احت نت المفاو ات الثنائية السرية 
بين منهمة التحرير ودولة االحتالل، وكانت تسير في تط مواز للمفاو ات المتصددة االطراف، التي 

 .1991الدولي للسالم في اكتوبر  اتفق علي ا في مؤتمر مدريد
واالن وقد مرت اربصة وعشرون عاما عل  اعالن المبادئ، من حقنا أن نتساأل، ماذا بقي منو؟ أو 
باكحرى هل مات وشبع موتا؟ أم أنو ال تزال هناك بقايا من هذا االتفاق الذي فاقت مساوئو، 

فقط، وهناك من ال يصتبرها كذلك،  فلسطينيا، حسناتو سن كان لو حسنات تذكر، عدا حسنة واحدة
وهي عودة عشرات  الف الفلسطينيين ال  وطن م، مصهم م من مسؤولي منهمة التحرير، وبص  
الفصائل وأفراد عائالت م وعسكريي المنهمة، الذين تحولوا من  ثوار  ال  رجال أمن وشرطة بموجب 

 االتفاق.
، 2000جو التصول منذ فشل قمة كامب ديفيد الحقيقة أن سجراأات االحتالل اإلسرائيلي، وعل  و 

وزيارة ارييل شارون لساحة الحرم القدسي الشريف، التي فجرت ما أصبح يصرف بانتفا ة اكقص ، 
أو االنتفا ة الثانية التي سرعان، ومن دون متطط أو استراتيجية او تنسيق ما، تحولت ال  

وأجنحت ا الصسكرية، في محاوالت لكسب انتفا ة مسلحة جراأ التنافس بين الفصائل المتتلفة 
 الشارا.

سجراأات سلطات االحتالل هذه وممارسات ا، عل  االر  لم تبقِّ من اوسلو سوى االسم، وسلطة 
فلسطينية محاصرة وعاجزة، ليس أمام ا تيارات عديدة للترو  من هذا المأزق، بصد ان سحبت دولة 

رها اتفاق اوسلو للسلطة الفلسطينية، بإعادة احتالل االحتالل كل مقومات السيادة المحدودة التي وف
والتراجصات اإلسرائيلية،  واإلتفاقاتال فة الغربية بالكامل. ولن نتو  في جميع تفاصيل االتفاق 
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فقط عل  بص  اهم تراجصات سلطات  اك واأال  مجلدات، ولكن سنحاول تسليط   ف ذا يحتا
 االحتالل.

رية بين السلطة الوطنية وسلطات االحتالل. سيادة السلطة الفلسطينية، تقسيم السيادة اكمنية واإلدا
دارياأمنيا  من أرا ي ال فة الغربية، س افة  %18عل  المناطق المصنفة  أ  وهي مناطق تصادل  وان

من مساحة فلسطين التاريتية. وبموجب االتفاق كان  %22ال  قطاا غزة طبصا، التي تساوي فقط 
لمصنفة  ب  التي تت ع سداريا للسلطة يصني سدارة الشؤون البلدية، وأمنيا يفتر  نقل المناطق ا

من أرا ي ال فة وهذا لم يتم. وانت   هذا البند وهو عماد  %22لقوات االحتالل، وتصادل حوالي 
 .2002وملحقاتو وبروتوكوالتو، بإعادة احتالل مناطق )أ و ب( عام  أوسلواتفاق 

السنوات اكول  من االتفاق بص ا من اكمن واكمان للمواطن، لكن  اكمن واكمان للمواطن: ش دت
ذلك لم يدم طويال، بل تالش  بالمطلق وعادت اكمور سل  ما كانت عليو ما قبل االتفاق بل اسوأ.. 
وأصبحت عمليات القتل بالجملة، واستتدمت قوات االحتالل قوت ا الصسكرية الجبارة، بما في ا 

اغتيال وتصفيات قادة فلسطينيين من حماس والج اد اإلسالمي والجب ة  المروحيات في عمليات
الشصبية، وحت  حركة فتح. ونذكر عل  سبيل المثال ال الحصر الشيخ ياسين وعبد الصزيز الرنتيسي 

( وقبل ما ابو علي مصطف  اكمين الصام للجب ة، الذي استتدمت في عملية اغتيالو 2004و  2003)
. طبصا است دفت 2001وصاروتان، بينما كان في مكتبو في رام   في اكتوبر طائرتان مروحيتان 

اسرائيل بمروحيات ا قادة ميدانيين من فتح.. وال تزال التحقيقات في عملية تصفية الرئيس عرفات عام 
مفتوحة. أ ف سل  ذلك انت اك حرمة مناطق السلطة واتتطاف مصتقلين من سجون ا عل   20004

ا حصل في سجن أريحا واتتطاف أحمد سصدات اكمين الصام للجب ة وع و المجلس نحو م ين، كم
التشريصي.. وهدم المنازل في مناطق  أ  بزعم مصاقبة منفذي الصمليات، ليس هذا فحسب بل استباحة 

 كل مناطق  أ  واقتحام منازل مطلوبين مزعومين في ا وتصفيت م.
التي كانت تدير شؤون الفلسطينيين تحت االحتالل مؤترا، * تصزيز دور اإلدارة المدنية االحتاللية 

 وتالشي دورها مع قيام السلطة، وهذا دليل عل  عدم االعتراف االسرائيلي بوجود السلطة.
وافترا  سعالن الدولة الفلسطينية، من دون أن يتحقق حلم  1999انت اأ المرحلة االنتقالية عام 

 الدولة.
مة: فوفق اتفاق أوسلو وبروتوكوالتو تكون للسلطة الفلسطينية المسؤولية * المصابر السيما مصبر الكرا

عن المصابر، السيما مصبر الكرامة )الملك حسين/ اللنبي( بمصن  أن رجال أمن السلطة هم الذين 
يتصاملون مع الداتلين والتارجين من الفلسطينيين، عل  أن يراقب اإلسرائيليون التحركات من وراأ 

 بت هذه السيادة وعادت السيطرة االحتاللية سل  المصبر.زجا . وقد سح
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 مطار رفح في جنوب قطاا غزة: دمرتو قوات االحتالل بالكامل.
البناأ االستيطاني ومصادرة اكرا ي: بدال من توقف البناأ االستيطاني ت اعف مرات وزاد عدد 

مصانا في ذلك  المستوطنين ال  نحو ثالثة ارباا مليون مستوطن. كما ت اعفت مصادرة االرا ي. وان
 أصدر الكنيست قوانين تسمح بمصادرة أرا  فلسطينية تاصة من اجل البناأ االستيطاني.

القدس ومسلسل الت ويد المتواصل، رغم ان هذه الق ية وفق اتفاق أوسلو متروك البحث في ا، أو 
انب الحدود والمياه سحداث اي تغييرات عل  الو ع القائم في ا، لق ايا الو ع الن ائي، ال  ج

والدولة والمستوطنات والالجئين، سال أن عملية الت ويد واالستيالأ القسري عل  المنازل بمساعدة 
  اشقاأ عرب  وتغيير مصالم المدينة تسير عل  نحو أسرا مما هو متوقع.
من  %80وتشكل مساحت ا  H1بروتوكول التليل: وفقا ل ذا البروتوكول تقسم المدينة ال  منطقة 

 2Hمساحة المدينة اإلجمالية، وتت ع للسيطرة اكمنية واإلدارية الفلسطينية مناطق  أ ، ومنطقة 
ألف فلسطيني، وأقل من ألف من المستوطنين، وتتركز في البلدة القديمة وتت ع أمنيا  40وت م 

لتطوات إلعادة إلسرائيل، واإلدارة المدنية للسلطة. و من ذلك أكد الطرفان التزامات ما باتتاذ كل ا
الحياة سل  طبيصت ا، بما في ذلك فتح الحسبة كسوق بالمفرق، حيث تباا الب ائع بشكل مباشر 
للمست لكين من تالل المتاجر الحالية، وانعادة حركة السيارات عل  شارا الش داأ بشكل تدريجي 

 ا المستوطن باروف )مجزرة الحرم التي ارتكب 1994تالل أربصة أش ر سل  ما كانت عليو قبل فبراير 
غولدشتاين، لكن الجانب االسرائيلي لم ينفذ التزاماتو. وامصانا في فر  السيادة االسرائيلية عل  الحرم 

أغسطس  31االبراهيمي ومحيطو، وفي متالفة صريحة لالتفاق، اصدرت قوات االحتالل في
سلطات سدارية بلدية مطلقة الما ي، أمرا  عسكريا  بإنشاأ مجلس محلي للبؤر االستيطانية، ومنح ا 

لتقديم التدمات المحلية وإلدارة شؤون مستوطني ا بنفس ا، ويصني هذا القرار أن أقل من ألف 
ألف فلسطيني، ما من شأنو تصزيز الوجود االستيطاني من تالل تطوير  40مستوطن سيتحكمون با 

ية التي تتدم وجودها عل  نحو التدمات المقدمة للبؤر االستيطانية والصمل نحو تحسين البن  التحت
منفصل عن الفلسطينيين، باإل افة ال  منع البناأ الفلسطيني داتل أحياأ البلدة القديمة، وزيادة 

صدار رتل بناأ لتصزيز البؤر االستيطانية وتوسيص ا.  ال رائب علي م وان
التفاق عل  بص  من مسلسل التنكر اإلسرائيلي  لر واأكل ما تقدم غي  من في ، وتسليط 

أوسلو، التي يمكن اتتصارها باربع كلمات فقط  سعادة احتالل ال فة الغربية  وتصريحات المسؤولين 
بدأا من نتنياهو فنازال عن عدم التزام م باالتفاق، الذي لم يتبق منو عمليا سوى بندين  اإلسرائيليين

االقتصادي. ولم يبق من اثنين يصبان في مصلحة االحتالل، وهما التنسيق اكمني واتفاق باريس 
 السلطة الفلسطينية سوى االسم وبص  االمتيازات التجميلية.
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واتتتم بالقول بأن الموت اتتطف منا اتفاق اوسلو في عز شبابو، فرحم   أوسلو وال م اهلو الصبر 
 والسلوان.

 16/9/2017القدس العربي، لندن، 
 
 من أزماتها بالهروب "إسرائيل"أوهام  .48

 يبرهوم جرايس
ثارت  جة في سسرائيل في اكيام القليلة الما ية، في أعقاب صدور قرار عن المحكمة الصليا، يلغي 
قانونا أقره الكنيست قبل عامين، ي من استمرار سعفاأ الشبان الي ود المتدينين المتزمتين،  الحريديم ، 

التدمة عل   الحريديم . ومن من تأدية التدمة الصسكرية االلزامية. كما يلزم القرار بسن قانون يفر  
شأن هذا أن ُيدتل الحكومة سل  أزمة. سال أن اكزمة اككبر، التي باتت قنبلة موقوتة في وجو 
المشروا الص يوني، هي التنامي السريع في أعداد  الحريديم ، الذين سيصبحون بصد سنوات، القوة 

 عب الص اينة.الم يمنة عل  الساحة، وهذا السيناريو المستقبلي الذي ُير 
ومجتمع الحريديم، هو مجتمع ديني أصولي متزمت ال  أقص  الحدود، يرف  الص يونية ويصتبرها 
حركة كافرة، كن الحريديم يتمسكون بما جاأ في التوراة، بأن من يقيم  مملكة سسرائيل ، هو المسيح 

بصكس الحريديم في الصالم، حينما يأتي ال  الصالم كول مرة. ولكن غالبية الحريديم اإلسرائيليين، 
وا الطرف  قررت التماشي مع الكيان اإلسرائيلي بوصفو كيانا عابرا. وفي المقابل فإن الص اينة غ  

 سنة، نسبة هامشية جدا. 70عن طبيصة مجتمع الحريديم، كون م شكلوا قبل 
صدالت والدة عالية سال أنو مع السنين، بات الص اينة يشصرون بالتكاثر المتسارا للحريديم، فلدي م م

، هي النسبة الثالثة في الصالم، مقابل نسبة تكاثر %3.8والدات لرم، ونسبة تكاثر طبيصي  7جدا، 
من  %13لدى الصلمانيين الي ود. وتقول دراسات، سن الحريديم يشكلون اليوم حوالي  %1.4تقل عن 

 %33حو عقدين، سيشكلون نسبة من اجمالي الي ود اإلسرائيليين. وأنو بصد ن %16اجمالي السكان، و
من المتدينين من التيار الديني الص يوني. ما  %27أكثر من  سلي ممن الي ود اإلسرائيليين، ي اف 

يصني أنو بصد نحو عقدين، ستكون الغالبية الساحقة من الي ود اإلسرائيليين، من المتدينين، وهذا 
 ت ديد كبير للمجتمع الصلماني.

هي مع الحريديم، كون م يصيشون في مجتمصات منغلقة عل  نفس ا، وبحياة أزمة سسرائيل اكشد، 
تقشفية شديدة، ورجال م بغالبيت م ال ينترطون في سوق الصمل، ويرف ون االنتراط في التدمة 
الصسكرية، من منطلقات دينية، ويبتصدون عن الجم ور الصلماني، عل  الرغم من توج ات الحريديم 

 اليمينية المتشددة.
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قول الدراسات واكبحاث اإلسرائيلية المتصددة، سن الحريديم يشكلون منذ اآلن عبئا اقتصاديا عل  ت
التزينة الصامة، كون م يتلقون متصصات اجتماعية، مقابل بقائ م في المصاهد الدينية. وعبئا أشد 

ما يقلل من  عل  االقتصاد الصام، كون م ليسوا منتجين، وال مست لكين بمف وم االست الك الصصري،
 القدرة الشرائية الصامة، وهذا كلو مجتمِّصا، ينصكس سلبا عل  نسب النمو االقتصادي.

ما يرعب الص اينة أكثر، هو أن هؤالأ حينما يصبحون نسبة هائلة جدا، فإن م سيحاصرون المجتمع 
في ال فة  مستوطنات 9الصلماني، لذا فإن الُحكم الص يوني يقيم مستوطنات تاصة بالحريديم، من ا 
 المحتلة، تاصة في محيط مدينة القدس، كي يكونوا قريبين من المدينة. 

كثيرون من التبراأ يدقون  نواقيس التطر ، أمام الحركة الص يونية والساسة اإلسرائيليين، سال أن 
أحدا ال يقبل بالدتول في صدام مع الحريديم. فحكومة نتنياهو السابقة، أبقت كتلتي الحريديم 

لمانيتين، تار  االئتالف، وسنت قوانين وأنهمة تقلل ميزانيات الحريديم، وتفر  التدمة البر 
الصسكرية علي م، ولكن سرعان ما سقطت الحكومة، ليشكل نتنياهو حكومتو الحالية بصد انتتابات 

 ، مرتكزا أساسا عل  كتلتي الحريديم، اللتين باتتا  صمام اكمان ، لكل حكومة يتم تشكيل ا.2015
ما تفصلو الحكومات اإلسرائيلية منذ سنين، هو دحرجة اكزمة، دحرجة كتلة النار، في سبيل تأجيل 
اكزمة؛ متوهمين بنشوأ هروف تمنع الوصول ال  ما تستنتجو سلسلة أبحاث، بأن ارتفاا نسبة 
 ور المتدينين ليصبحوا أغلبية السكان، وبنسبة أكير بين الي ود، سيكون عامال  اغطا عل  الجم

الصلماني الي ودي، الركن اكساس لالقتصاد وللمشروا الص يوني، ما سيدفص م سل  ال جرة، كما دل  
، وأكدت استنتاجاتو سلسلة 2010عل  هذا بحث أساسي في جامصة حيفا، صدر في ن اية الصام 

 أبحاث أترى الحقا.
السنة الصبرية، وسنرى أن نسبة  في اكيام القليلة المقبلة، ستصدر احصائيات سسرائيلية بمناسبة رأس

، بفصل التكاثر بين الي ود، سال أن هذا %18شبو مجم دة منذ سنوات، وهي تالمس  48فلسطينيي 
ن يلجم تكاثر الصرب، سال أنو تكاثر سيكون  ربة مرتدة عل  الص اينة ومشروع م،  التكاثر وان

 ، ستنفجر في وجو المشروا الص يوني واكزمة قادمة ال محالة. والقنبلة الموقوتة المسماة  حريديم
 ليغير صورتو كليا.

 16/9/2017عّمان،  الغد،
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 " للوضع في الضفة ودالالتهالشاباكتقدير " .49
  ياسر الزعاترة

  نداف أرغمان ؛  الشاباك في سيجاز أمني قد مو للحكومة اإلسرائيلية قبل أيام، وصف رئيس ج از 
 حتلة بال ل والحساس للغاية.الو ع اكمني في ال فة الغربية الم

الو ع اكمني في ي ودا والسامرة هل للغاية ويتميز بحساسيتو المفرطة تجاه أحداث  وقال أرغمان 
طالق النار،  ذات طابع ديني، ويتمتع بمستوى  ثابت تقريبا من الصمليات من قبيل الطصن والدهس وان

نذارات اكمنية وعمليات اإلحباط الوقائية فيما يشير حجم اإلرهاب من حيث الصمليات المسلحة، واإل
ال  مستوى  عاٍل من الت ديد من قبل المنهمات االرهابية )المنهمة( وكذلك من قبل أفراد أو ج ات 

 . ميدانية مستقلة
سنو   أرغمان في مجال سحباط الصمليات الفلسطينية واعتقال التاليا؛ قال   الشاباك وعن نشاط ج از 
عملية ذات مغزى؛ بين ا عمليات انتحارية، وعمليات سطالق نار،  200صام الحالي أحبط منذ بداية ال

محلية تطط عناصرها لتنفيذ عمليات   سرهابية تلية  70وعمليات تطف، وأحبط منذ تموز الما ي 
  د أهداف سسرائيلية.

مالحقة  الحق أننا سزاأ توصيف يتسم بقدر عاٍل من اكهمية، ومن مصدر يمثل الج از اكبرز في
 الو ع الفلسطيني، والذي ال يتردد في استتدام كل الوسائل من أجل الحفاه عل  اكمن الص يوني.

فلسطينيا، أكثرهم لم يثبت عليو شيأ، ف ذا  522حين يصتقل الص اينة تالل ش ر  ب المنصرم 
باطات، يصكس حجم المتاوف اكمنية من ج ة، كما يفسر حجم ما يصف ا المسؤول الص يوني باإلح

أي سحباط الصمليات. ف و محتل مجرم حقير، يصتقل ويصذب وينتزا مصلومات، حت  دون أن تتوفر 
لديو أية أدلة، ومن تالل ا يتوصل لمن يفكرون في تنفيذ عمليات، وكل ذلك يجري بالطبع دون أن 

الص اينة يكون للسلطة أي موقف، فالغزاة يدتلون ويترجون ويصتقلون دون أن يزعج م أحد، بل سن 
يتصلون ب ذا أو ذاك، فيذهب طائصا سل  مكاتب التحقيق، رغم أنو يصيل في مناطق )أ( بحسب 
تصنيفات أوسلو، وهي مناطق ُيفتر  أن السلطة تسيطر علي ا سداريا وأمنيا، ويمكن ا لو توفرت 

للغزاة ما يسمونو اإلرادة أن تمنع المحتلين من دتول ا، لكن ا ال تفصل، وال تفكر في ذلك، وتوفر بذلك 
 بحسب تصبيرهم.  احتالل ديلوكس 

تشير سل  أمر  تر بال  اكهمية،   الشاباك أرقام المصتقلين، واكرقام اكترى التي كشف ا مسؤول 
التي نفذت ا القيادة الحالية منذ عام   المحمومة ف ي تؤكد أنو رغم عمليات سعادة تشكيل الوعي 

تبصد الناس عن برنامج المقاومة، سال أن النجاا كان محدودا،  ، ولغاية اآلن، وبالطبع كي2004
قبال الشبان عل  المواج ة كبير، وجاأت هبة اكقص  اكتيرة رف ا للبوابات  وبقيت اإلرادة قوية، وان
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اإللكترونية كي تؤكد ذلك، سذ شارك في ا أناس من كل الفئات واكعمار، كانوا يرابطون أمام 
حت  تحقق النصر، في حين كان موقف تجار المدينة وفصاليات ا مشر ف اكقص ، وهلوا صامدين 
 أي ا في دعم المرابطين.

، ف و يتحدث عن هشاشة الو ع  الشاباك وهنا تحديدا يبرز الجانب اآلتر الم م في تقدير زعيم 
)أي قابليتو لالنفجار من ج ة(، وحساسيتو لرحداث ذات البصد الديني من ج ة أترى، وفي هذا 
ذا فصل، فلزمن قصير،  السياق تح ر مسألة القدس واكقص ، والتي لن يتراجع االحتالل حيال ا، وان

 ثم يصاود الكرة، وقد بدأ ذلك بالفصل.
عاما عل  أوسلو الذي صنع سلطة في تدمة  24التالصة أن كل ما جرى ويجري، ومرور 

أن سمكانية تجدد االنتفا ة كبيرة، االحتالل، لم يغير في حقيقة أن الشصب الفلسطيني لم يستسلم، و 
وهي وحدها القادرة عل  سترا  الق ية من حالة التيو الراهنة، والتي يريدون تكريس ا من جديد 
بتثبيت أوسلو ومترجاتو والحديث عن انتتابات جديدة، لن تزيد الشصب سال انقساما، والو ع سال 

د للجميع في ميدان المقاومة  تي ا، وذلك بدل الحديث عن سلطة سدارية ال غير ُتدار بالتوافق، مع توحُّ
ذا كانوا مصنيين باالنتتابات، فلتكن من أجل سعادة تشكيل منهمة التحرير ك جصية مر  د االحتالل، وان

 سياسية للشصب الفلسطيني في الداتل والتار . نكرر؛ في الداتل والتار .

 16/9/2017عّمان،  الدستور،
 
فريقيا وغياب  .50  الدور العربي"إسرائيل" وا 

 د. ناجي صادق شراب
تزداد الدبلوماسية  اإلسرائيلية  تغلغال  في القارة اإلفريقية في سطار ج د متواصل للوصول سل  مواقع 

 كان للصرب في ا تأثير ملحوه.
ومنذ البداية تشكل سفريقيا ل  سسرائيل  منطقة للوثوب سل  الصالم الصربي. وهذا االهتمام ليس وليد 

، وتصود بجذورها لنشأة الحركة الص يونية 1948بل يصود سل  ما قبل نشأة  سسرائيل  عام اللحهة، 
والبحث عن وطن بديل للي ود، وكان الحديث عن أوغندا، التي لم تلَق القبول كن اكساس هو 
ب التوجو نحو فلسطين. ولذا فإن اهتمام  سسرائيل  بإفريقيا مرتبط ببقائ ا وقوت ا واستمرارها في قل
عليا  ةالصالم الصربي جغرافيا . وبقيت القارة اإلفريقية منذ القرن التاسع عشر بؤرة اهتمام وأولوية سياسي

ل  سسرائيل  لتتحول من فكرة الوطن البديل سل  قارة الصمق االستراتيجي والحزام اكمني الذي من 
ام جاأ في كتاب  ص يون تاللو يمكن تطويق الصالم الصربي وكسر أي مقاطصة عربية. وهذا االهتم
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في سفريقيا  الذي وجو فيو جوزيف تشمبرلين وزير المستصمرات البريطانية في القرن التاسع عشر 
 اهتمام هيرتزل بالتحرك نحو شرق سفريقيا. 

 اإلسرائيلية  بمراحل متصددة صصودا  وهبوطا  وصوال  لدرجة من الشراكة  -مرت الصالقات اإلفريقية 
، والفترة التي برز 1967سل   1948ة. فمن مرحلة التأسيس والتشكل التي تمتد من والتحالف الواسص

في ا دور حركة عدم االنحياز وه ور قيادات سفريقية مثل نكروما وسيكوتوريو، ودور مصر بقيادة 
، وصوال  سل  مرحلة اكبواب المفتوحة 1991سل   1982الرئيس عبد الناصر، ثم مرحلة التق قر من 

، وحاليا  مرحلة الشراكة والتحالف، والتي تبرز في الصديد من زيارات 2002غت ذروت ا عام التي بل
القيادات اإلفريقية ل  سسرائيل ، وزيارات نتنياهو لصدد من دول القارة اإلفريقية ولقاأ القمة بين 

  سسرائيل  وقادة الدول اإلفريقية الذي كان مقررا  أواتر الصام الحالي وتقرر تأجيلو.
زاد االهتمام بالقارة اإلفريقية بصد مرحلة االستقالل وتحرر الدول اإلفريقية من االستصمار، ودتول ا 
اكمم المتحدة كتلة تصويتية يحسب ل ا حساب، وقادرة عل  سنجاا أو سفشال أي قرار في اكمم 

ل  التأييد المتحدة، وهذا أحد أهم محددات وأهداف السياسة التارجية  اإلسرائيلية  الحصول ع
السياسي إلفريقيا في اكمم المتحدة إلحباط أي ج د دبلوماسي عربي وفلسطيني في المنهمة الدولية، 

 ومحاولة فر  الرؤية  اإلسرائيلية  للسالم عل  الدول الصربية. 
ال دف هنا وا ح ويتمثل بإج ا  الشرعية الدولية بالنسبة للق ية الفلسطينية. وال تتوقف أهمية 

ا في قوت ا التصويتية في اكمم المتحدة، فالقارة تشكل سوقا  اقتصادية واسصة أمام المنتجات سفريقي
 اإلسرائيلية  االقتصادية والصسكرية. وتحاول  سسرائيل  أن تسو ق نفس ا في قلب القارة اإلفريقية، مما 

بية. وتدرك ي يئ ل ا تشكيل تحالف جديد مع دول القارة، وتفكيك أي تحالفات مع الدول الصر 
 سسرائيل  اكهمية االستراتيجية للقارة مائيا  وتصوصا  بالنسبة لن ر النيل وأهميتو لمصر والسودان، 
وهذا ما يفسر لنا الصالقات  اإلسرائيلية  مع سثيوبيا، ودعم دولة الجنوب في السودان لتشكل منطقة 

ة القارة في التحكم بالمالحة البحرية وثوب وتغلغل سل  قلب القارة اإلفريقية. وتدرك  سسرائيل  أهمي
وتصوصا  في باب المندب والبحر اكحمر، وهذا ما يفسر لنا أي ا  الصالقات مع دول شرق سفريقيا 
ل  جانب ذلك هناك اكهمية  وال دف وا ح وهو س صاف التأييد اإلفريقي للق ايا الصربية. وان

 صمار أوروبا للقارة. االقتصادية والتجارية إلفريقيا والتي كانت وراأ است
وتصتمد  سسرائيل  في عالقات ا مع الدول اإلفريقية عل  حاجت ا للتكنولوجيا في مجال الزراعة، 
والطب، والسالا، وكل ا مغريات قوية لدعم عالقت ا بالدول اإلفريقية، وتقديم المساعدات الصلمية 

فريقي، وحرمان ا من دعم القارة والتدريسية، وكل هذا ب دف تطويق الدول الصربية في عمق ا اإل
السوداأ الذي هل مستمرا  في تمسينات وستينات القرن الما ي. وال شك أن التحوالت في موازين 
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القوى اإلقليمية والدولية، وتراجع الق ية الفلسطينية، ومص ا الدور الصربي بصد ما يسم   الربيع 
ية، كل ذلك منح  سسرائيل  الفرصة لتقديم الصربي  وما تلفو من انشغاالت وانقسامات وحروب داتل

 نفس ا للدول اإلفريقية التي تحتا  المساعدات في المجاالت التي تتفوق في ا  سسرائيل . 
سالمي ممن ج  هذه االستراتيجية التي تنت ج ا  سسرائيل  تجاه سفريقيا تحتا  سل  تحرك عربي وان

سالمي، وتحتا  سل  تحرك دبلوماسي نشط ومدروس من قبل الجامصة الصربية ومنهمة المؤتمر اإل
 من قبل مصر، باعتبارها الدولة المحورية والمركزية في قلب القارة.

ال ينبغي للدول الصربية اكع اأ في منهمة الوحدة اإلفريقية مثل مصر وليبيا وتونس والجزائر 
ة ساحة مفتوحة للدبلوماسية والمغرب وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي، أن تترك القارة اإلفريقي

  اإلسرائيلية ، فالقارة اإلفريقية بكل مصايير القوة تشكل عمقا  استراتيجيا  وأمنيا  واقتصاديا  لرمة الصربية.
 16/9/2017الخليج، الشارقة، 

 
 !اإلسرائيلي الجيش في العسكرية األوامر" خصي" .51

 فيشمان أليكس
 التلوية ال واتف سدتال اكسبوا، هذا انت ت التي ، دغان رنو   الشمالي، الفيلق مناورة مديرية منصت
 ت ديد – سيران أساسا   ولكن أي ا ،    حزب  – الصدو لدى السايبر فقدرات القتال، مناطق سل 

 أج زة تجمع أن تقرر فقد وعليو. للصدو المصلومات تبث محطة كمثل مثلو النقال وال اتف مركزي،
. اكمر الوحدات كل تنف ذ لم لكن. المناورة ن اية في أصحاب ا سل  وتصاد التجمع، منطقة في ال واتف
 في ال واتف ندتل فلماذا. دونو نأتي الحقيقية الحرب في هاتف، كل ا مناورة، كل ا حصل؟ ماذا
 ؟   حزب  هزيمة عل  فيو نتدرب الذي الوقت
 قادة ألزم هياكل، ومناورة أوامر مناورة أساس ا في كانت التي  المناورة، مديرية عن صدر  تر أمر

 في مكان م هو ف ذا. تاصت م القيادية المجنزرات في بالتحرك البصيدة، الوحدات مثلوا الذين الكتائب،
 التحكم لغر  االتصال ووسائل اكركان مساعدي يفص لوا أن يفتر  هناك ومن الحقيقي، القتال
 الكتيبة قائد جيب يكون فيما صاتبة، مجنزرة لدات يتصرقوا أن علي م يتصين لماذا ولكن. بقوات م
 سيقرر ما ليس هذا حصل؟ ماذا. ينفذ لم والبص  اكمر نفذوا بص  م سذن، بكثير؟ ألطف المكيف
 متتلفة؟ تصليمات قرروا فوق من القادة كان سذن فماذا للحرب، جاهزيت م مستوى
. تنفيذها عناأ نفسو الجميع يكلف لمو  المناورة هذه في صدرت التي اكوامر عل  مثالين مجرد هذان
 الميدان في ال باط نهر في اعتبرت كن ا وربما للقف ، تغطية اعتبرت اكوامر من جزأا   الن ربما
 حلوتس، دان اكسبق، اكركان لرئيس سبق لقد. المناورة قوة هي هذه ولصل يكفي، بما م مة غير
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 بمثابة هي البري الجيل في اكوامر: قال أن لياإلسرائي الجيل قيادة سل  الجو سالا من جاأ الذي
 .توصية
 ت تم يجصلك الذي ما: باإلهانة يشصرون يكادون الجيل قادة مسمع عل  التساؤالت هذه تصر  عندما

 كوماندو، قوات مع مسبوق، غير بحجم عسكرية مناورة فيو نجري الذي الوقت في بالترهات
. وصغيرة كبيرة طيار دون طائرات عليا، تكنولوجيا را،اكذ مع تنسيقات الصدو، كعماق اقتحامات
 .الميدان في مكان ل ا يكون ال قد التي الصغيرة التصليمات بص  يتجاهلون القادة أن تجد سذن،
 القتال في واإلتفاقات اكوامر تجاهل بين وثيقة صلة هناك بأن ليصترفوا مستصدين غير الجيل قادة

 المنصة عل  جلست الثانية لبنان حرب عل  سنوات عشر إلحياأ عقد مؤتمر ففي. الحقيقي
 ورئيس حلوتس، دان حينو، في اكركان رئيس ووجو. القتال في شاركوا ممن الفرق قادة من مجموعة
 لقادة ات امات الحرب، زمن في الصمليات شصبة رئيس كان الذي  يزنكوت، جادي الحالي، اكركان
 جبال سلسلة في فرقتين من هجوم في للترو  اكمر مثل رب،الح في اكوامر ينفذوا لم ممن الفرق

 أو اكسباب ل ذه ال جوم لتنفيذ جاهزين يكونوا لم بأن م الندوة في جلسوا الذين القادة ورد. تماميس
 جاهزين؟ غير بأنكم الحقيقي الزمن في تبلغوا لم فلماذا كذلك كان سذا:  يزنكوت فقال. تلك
 أن يمكنو كيف  يزنكوت تسأل وعندما. لواأ رتبة سل  الحرب بصد فصار  هذه الفرق قادة من اثنان
 لواأين، اصبحا الحرب زمن في اكمر ينفذا لم اللذين ال ابطين هذين أن حقيقة مع بسالم يتصايل
 نقيل ما؟ أن تريد؟ ماذا عام،  وبشكل. لرركان كرئيس واليتي في يرفصا لم هما: المرتقب الجواب يأتي
 اكركان هيئة تصدرها التي اكوامر تنفيذ عدم بين صلة هناك تكون أن يحتمل هل:  تر سؤال ثمة

 القتل ساحة سل  دتلت مثال  الصامد الجرف  في أنو وحقيقة البري للجيل المصنية والج ات
 ولكن الجيل، في يجيبوننا مشاكل، توجد أنو من بد ال اكوامر؟ بتالف محصنة غير مجنزرات
 قياس بال جيدة الجيل في يجري عما المسؤولة القيادات ورقابة اكوامر تنفيذ المج في اليوم الو ع
 الصلة؟ ما ولكن عفوا،. الجيل في للجنود تمردات عن نسمع نصد لم: والدليل بالما ي، مقارنة
 وفي. الجنوب في تيمان سديو مصسكر من سالا سرق اش ر عدة قبل: أترى بأمثلة الجيل يأتي

 بشأن تصليمات صدرت الغداة وفي استنتاجات، استتلصت تحقيق، ىجر  ساعات ست غ ون
 بل  قصيرة زمنية فترة ففي ذلك، سل  وان افة. اإلسرائيلي الجيل مصسكرات في عرب مقاولين تشغيل
 جيد شيأ كل. رقابة وأجريت أي ا عندهم انكشف الذي التلل سصالا عن المصسكرات قادة كل

 وكذا المقاولين، أولئك تشغيل عن مسؤوال كان الذي تيمان، سديو رمصسك في سياه القائد أن لو وجميل
 تشغيل بشأن والمكتوبة القائمة اكوامر نفذوا السالا، متزن حراسة عن مسؤولين كانوا الذين القادة
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 مقاول كي شاحنة أي كانت ما – الحراسة وأنهمة اإلسرائيلي الجيل مصسكرات في الصرب الصمال
 .واالنصراف بالسالا وتحميل ا المصسكر ل س الدتول من ستتمكن

 طالما ولكن. اإلسرائيلي الجيل كسنوات تقريبا وسنوات ا جديدة، ليست اكوامر تنفيذ  عدم هاهرة سن
 السبطانة تنهيف – أساسية استتدم ا التي التكنولوجيات وكانت الب اعة يوفر البري الجيل كان

 نتائج: والدليل ينجح، يصد لم ف ذا اليوم أما. اكمر طمسوا فقد – الحرب سل  والترو  وتشحيم ا
 الفرصة بتفويت بإحساس اكحوال بأف ل انت ت والتي اكتيرة السنوات في الكبرى الصسكرية اللقاأات
 تستوجب البري الجيل سل  تدتل التي الصليا التكنولوجيا. تحقيق لجان مع جودة اكقل الحالة وفي

 لن التكنولوجية التحديثات فإن وأال – والبحر الجو – التكنولوجية سلحةاك في مثلما حديديا ان باطا
 .قوة م اعفات تصبح
 

 المراقب ضدّ  المراقب
 تقرير طاولتو عل  و ع حت  سنة، قبل منصبو م ام ليبرمان، أفيغدور الدفاا، وزير تسلم أن ما

 هناك انكشفت التي التلل وموا ع. القتال لساحات اللوجستية بالمراكز يصن  اكمن لج از رقابة
 ومن ال واأ، من فارغة عجالت عل  تجثم وجدت التي الشاحنات مئات مثال،. دراماتيكية كانت
 ولكن م. الجب ة في للقوات منتهما تموينا ينقل من هناك يكون لن هذه حالت ا في أنو تماما الوا ح
 الكتلة هذه تفتر  ال اليوم قتالال ساحات كن تغير الجيل أولويات سلم أن الدفاا لوزير يشرحون

 وأن أصلح، شيأ كل أن الحقا اإلعالن من اللوجستي الج از قادة يمنع لم وهذا. الشاحنات من
 . كبرى باستثمارات حديثة شاحنات شراأ يصتزم الجيل
 الصتاد نقل تستوجب التي الطبيصية حالت ا سل  الجب ات عادت هل الوسط؟ في حصل الذي ما سذن،
 الجيل لو يقول ا التي الجب ات قصة أن ليبرمان ف م لقد المتتلفة؟ القتال ساحات سل  بيرةك بحجوم
 الجيل يسصد واآلن. الطاولة وقرا السياسية، القيادة أملتو الذي الت ديدات وتصريف تتطابق ال

 .مثالي اللوجستي الج از وان مرتب شيأ كل أن اإلعالن
 لجنة قالت الثانية لبنان حرب فبصد. تال نحو عل  طويلة ليست الصسكرية الذاكرة أن يبدو

نو للحرب، جاهزا يكن لم الجيل سن: فينوغراد ن المتازن، في الصتاد في نقل هناك كان وان  وان
 تسلح مشروا في ودتل شيكل ملياري عل  حينو في الجيل فحصل. شابو وما عليلة كانت الصيانة
 شيأ كل بدأ حت  المشروا انت   أن وما. تاليةالق الوسائل في الفوارق بو سد 2012 الصام حت 
 بالصيانة تتصلق أوامر هنالك سن سذ. واحد مثال مجرد وهذا. الصيانة مشاكل بسبب جديد من ين ار
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 الج از تدهور يمنصا أن ب ما يفتر  اللذين اإلشراف وأين الرقابة أين سذا ،. االحتياطات وحفه
 اللوجستي؟

 مدرسة هو والذي ،460 المدرعات لواأ في رقابة سجراأ الدفاا وزير ررق الصام هذا من  ب، بداية في
 يبدو ما عل  ليبرمان وبدأ. للحرب عملياتية تطة مع الكلمة، مصن  بكل دبابات ولواأ المدرعات
 الصرو  في أنو رغم للجيل، الحقيقية القدرات عل  الكفاية فيو بما مطلصا ليس بأنو يشصر

 الرقابة بإجراأ لو، التابع اكمن، ج از مراقب يقوم أن الوزير وطلب. رائصا شيأ كل يبدو اإللكترونية
 في  روريا هذا كان سذا ذلك، نفسو  الجيل مراقب يفصل أن وطلب الجيل فصار . اللواأ في

 هو الصسكرية، وحدتو مع سيرز، تننباوم حجاي الدفاا، ج از مراقب كان المطاف ن اية وفي. اكصل
  .الفحل نفذ  الذي
 من رمزية كمية أطلق الرقابة طاقم أن تبين. للواأ الصملياتية بالجاهزية تتصلق اكتطر النتيجة وكانت
 المئة في 50 بتأتير فوصلت الطوارئ، في استصدادها مناطق سل  اللواأ وحدات تمثل التي الدبابات
 من  اللواأ لكل هذه تترجم عندما ولكن. ساعات ب ع مو وا اكمر، في ه ر الذي الزمن من
 اللواأ يكون قد. جيدة غير عملياتية جاهزية: والمصن . كيام تأتيرا أي ا تكون أن النتيجة شأن
 وجدوا عميقا   الرقابة رجال حفر وعندما. الصملياتية والتطط لروامر وفقا ليس ولكن للحرب، جاهزا  
 اكثر تتوقف فالدبابات. ستمراريةواال التواصل مشاكل توجد اللواأ يجري ا التي المناورات في حت  أنو
 .يكفي بما جيدة غير لصيانة نتيجة وذلك تصليحات، تجري كي ينبغي مما
 ينامون الجنود من الكثير. سشكالية نتائج انكشفت أي ا وهناك الجنود، تدمة شروط فحصوا ذلك بصد
 الذي القوة زمرك في تلل هناك لسنوات سذ الغرف، تار  شيزفون منطقة في الحار  الصيف أثناأ
 مئات ب ع لت م مصدة اللواأ في ا يوجد التي المنشأة. المنطقة في للمصسكرات الطاقة يوفر

 يقولون بأس، ال. االحتياجات يلبي ال الطاقة ومركز  الف، ب صة في ا سنين منذ ولكن اكشتال،
 تستحق سلحاحا أكثر أماكن هناك. أولويات سلم يوجد. التار  في ويناموا تياما فليقيموا اللواأ، في

 بوجود الرقابة من اكقل عل  سنة نصف قبل اكركان رئيس عرف ماذا؟ ولكن. منطقي. المكيفات
 أصل ومن. مكيفات توجد ال اكركان رئيس أمر رغم. المكيفات لمشكلة حل بإيجاد وأمر المشكلة،

 في الريا ة عاتلقا الصهم  اكغلبية ذهبت للجيل، مكيفات شراأ لغر  صرفت شيكل مليون 12
 أن يمكنو مناور كلواأ بل حسم كلواأ تصرف ال المدرعات ومدرسة الجيل، في النهامية الحسم ألوية
 االنتركوت ستأكل الوحدات بص  سن: الجيل في التفاوت سطار في قيل أن سبق لقد. ين بط
 أن يجب  كذاف اكركان رئيس يملي ا التي السياسة هي هذه كانت سذا. الشنيتل ستأكل واكترى
 .يكون
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  ب، في شيزفون في المكيفات عل  الصمل بإن اأ التزم بمقاول بالفصل اتصلوا أن م يتبين؟ ماذا ولكن 
 كحد ملحا يكن ولم بتص ده، يلتزم لم المقاول أن غير. الرقابة سل  الدفاا وزير وصل عندما بال بط

 جانبو سل  يقف كان الذي البري، الذراا قائد وسمع طوره، عن ليبرمان هذا اتر  وقد. عليو يصر أن
 في اللواأ لتجد الرقابة ستصود اكول كانون حت : وا ح وأمر جدا صصبة كلمات منو الرقابة، في

ال جوهريا، متتلف و ع  .اكول كانون حت  ننتهر سذن،. النتائج ستستتلل وان
 

 رهاناً  يصبح الخطر
. الشمال في الحدود تط عل  عليلة عملياتية يةجاهز  عن نبأ ليبرمان سذن وصل اكتيرة اكش ر في

 الجيل أما. الجيل عل  استف ام عالمات يطرا أن قبل المصلومة مصداقية فحل الوزير وطلب
 التقويمات، يجري الذي هو فالجيل. الدفاا وزير عل  عر ت التي اكنباأ هذه قاطع بشكل فرف 
 .الحلول يه ما يصرف الذي وهو المتاطر، هي ما يقرر الذي وهو
 عل  بعليتين للتحرك الجيل باراك، أي ود الدفاا، ووزير الوزراأ رئيس وجو عندما ،2000 الصام في
 . سلي ا أشار التي ال صف نقطة في بال بط الثالثة الجنود اتتطاف وتم بو، استتفوا التط، عل  اكقل
 يمكن أنو لو يباا أن فيمكن مانليبر  أما. سابقا أركان رئيس عسكريا، رجال يزال ال كان باراك أي ود
 الو ع هو هذا كان فإذا اتتطاف، ت ديد هناك يصد لم كنو واحدة بمركبة التط عل  الليل في التحرك

 ال باط تدفصوا ال. أي ا اكوامر فغيروا – تغيرت والقدرات تغيرت، واالحتياجات تغيرت، والت ديدات
 رئيس تسلم لقد. بشرية قوى وا طرارات وجستيةل ا طرارات بسبب الزوايا وتدوير االرتجال سل 

 المتتلفة الت ديدات مع الصسكرية القوة لتكييف ثورية، مرتبة، تطة مع منصبو م ام  يزنكوت اكركان
 قدرة في أو القتالية الوسائل حجم في البشرية، القوة حجم في سواأ متاطر تفتر  والتي الساحة، في

 تكون أن يفتر  التي المتطورة التكنولوجية الوسائل تدامواست استيصاب عل  الصسكري الج از
 هنا يوجد الحجم، هذا بمثل مرتبة تطة كل ومثل. المقاتلة القوة تقليل عن وتصو  قوة م اعفات

 أعمال اكركان هيئة تجري وبالفصل،. متغيرة واالفترا ات متغيرة الساحة سن سذ محسوبة، لمتاطر أتذ
 نتذكر أن يجب ولكن. توقف بال يتدرب والجيل المفاجئة، الرقابة سل  تييأ اكركان ورئيس الرقابة،
 وصريح وا ح علم اكركان رئيس لدى يكون أن ينبغي .يصرقل عدو حقا   يوجد ال التدريبات في بأنو
 الج از هذا كان سذا. ونص ا التطة بروا يتم والقيادية، القتالية المستويات في تحتو، يجري ما بأن

 .كنا أن سبق الفيلم هذا وفي رهانا ، تصبح المحسوبة المتاطرة فإن يكفي، بما من بط غير ال تم
 "يديعوت أحرنوت" 

 16/9/2017هللا،  رام األيام،
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