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 40 :كاريكاتير

*** 
 

 حماس تعلن حل اللجنة اإلدارية في قطاع غزة استجابة للجهود المصرية .1
أعلنت حركة حماس، حل اللجنة اإلدارية في قطاع غزة، داعيًة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غززة  

 ارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا.لمم
وقالت الحركة في بيان صحفي، يوم األحد، إن هذا اإلعالن يأتي استجابة للجهود المصرية الكريمة، 
بقيزززادة جهزززاز الم زززابرات العامزززة المصزززرية والتزززي جزززالت تعبيزززرًا عزززن الحزززر  المصزززري علزززى تحقيزززق 

نهال االنقسام.  المصالحة الفلسطينية وا 
 ذلك يأتي حرصًا على تحقيق أمل شعبنا الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية.وأضافت إن 

 وبينت الحركة موافقتها على إجرال االنت ابات العامة.
كمززا أبززدت اسززتعدادها لتلبيززة الززدعوة المصززرية للحززوار مززآ حركززة فززتح، حززول هليززات تنفيززذ اتفززاق القززاهرة 

ار حزززوار تشزززارك فيززز  الفصزززاةل الفلسزززطينية وملحقاتهزززا، وتشزززكيل حكومزززة وحزززدة وطنيزززة فزززي إطززز 2011
 م كافة.2011الموقعة على اتفاق 

 وجال في ن  البيان ان  استجابة للشروط المصرية تلعن حماس عن التالي: 
 حل اللجنة اإلدارية في قطاع غزة. :أوالً 
 ًا.دعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة  لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فور  :ثانياً 
 الموافقة على إجرال االنت ابات العامة. :ثالثاً 
استعداد الحركة لتلبيزة الزدعوة المصزرية للحزوار مزآ حركزة فزتح، حزول هليزات تنفيزذ اتفزاق القزاهرة  :رابعاً 

وملحقاتهزززا، وتشزززكيل حكومزززة وحزززدة وطنيزززة فزززي إطزززار حزززوار تشزززارك فيززز  الفصزززاةل الفلسزززطينية  2011
 م كافة.2011الموقعة على اتفاق 

إن وفزد الحركزة أرجزأ سزفر  مزن  قال السبت عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدرانوكان 
 القاهرة إلعطال مجال للمصريين إلقناع حركة فتح للقدوم إلى القاهرة والبدل بحوار جاد وحقيقي.
وقزز  وأوضزح مسزلول العالقزات الوطنيزة بالحركززة فزي سلسزلة تبريزدات عبززر تزويتر يزوم السزبت، أن الم

مزززن اللجنزززة الحكوميزززة اإلداريزززة واضزززح ومعلزززن وهزززو أن الحركزززة مسزززتعدة لحلهزززا فزززورا، وأن المصزززريين 
 يعرفون ذلك ويقدرون ، لكن المسألة مرتبطة برد إيجابي من حركة فتح.

 17/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 



 
 
 
 

 

 5 ص             4405 العدد:             9/17/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 
 دمعريقات بذكرى "صبرا وشاتيال": حق ضحايا فلسطين أينما كانوا لن يسقط بالتقا .2

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صاةب عريقات، أن حق الضحايا : رام هللا
شعبنا الفلسطيني، أينما كانوا لن يسقط بالتقادم، وأن دولة فلسطين ستالحق مجرمي الحرب  أبنالمن 

عن حقوق شعبها ، ولن تتوانى عن الدفاع اإلنسانيةاإلسراةيليين وستحاسبهم على جراةمهم ضد 
نصا وحمايت    ضحايا ، طال الزمن أو قصر. وا 

لمجزرة صبرا وشاتيال، إن عقلية االقتالع  35وقال عريقات في بيان صحفي لمناسبة الذكرى الز
القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي التي قامت على أساسها دولة إسراةيل، ما زالت 

هذا، وتتجلى ذكراها في كل عملية اقتالع وهدم وقتل وتهجير قسري  متواصلة منذ قيامها حتى يومنا
واعتقال، ولكن هذ  المجزرة البشعة هي تذكير للعالم اليوم ببياب المساللة والعدالة، وبكونها وصمة 

والقانون الدولي الذي لم يقاض الجناة المسلولين عن هذ   اإلنسانعار في عصر مبادئ حقوق 
، وشجعهم على ارتكاب اإلنسانيةشهد على ترقياتهم على فعلتهم المشينة بحق المجزرة وغيرها، بل 

 المزيد من المجازر، وزودهم بالحصانة واالستثناةية".
اليومية بحق شعبنا حافزا  إسراةيلوأضا : "لذلك فالمطلوب أن تشكل هذ  المجزرة وغيرها من جراةم 

القانونية في جلب إسراةيل، السلطة القاةمة للمجتمآ الدولي من أجل تحمل مسلوليات  السياسية و 
نهال احتاللها، واالعترا  الكامل بدولة  إلىباالحتالل،  المساللة الدولية ورفآ الحصانة عنها وا 

وعاصمتها القدس، والعمل الجاد على حظر منتجات المستوطنات،  1967فلسطين على حدود عام 
 واالستعمار والفصل العنصري في فلسطين".ومقاطعة الشركات التي تنتفآ من وجود االحتالل 

 16/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مطالب في خطاب عباس أمام الجمعية العامة : ثالثمسؤولون فلسطينيون .3
تشهد القضية الفلسطينية العام الحالي ثالث مناسبات يتوقآ أن تلقي بظاللها : محمد يونس -رام هللا 

محمود عباس في الجمعية العامة لألمم المتحدة، وهي مرور  السلطة الفلسطينية رةيس على  طاب
 عامًا على النكسة. 50عامًا على النكبة، و 70عام على وعد بلفور، و 100

وقال مسلولون فلسطينيون إن الرةيس عباس سيطلب في هذ  الدورة من األمم المتحدة والتي ستعقد 
حدودًا بين دولتي فلسطين  1967الرابآ من حزيران )يونيو( عام   الل أيام، االعترا  بحدود

سراةيل، وسيطالب الدول التي لم تعتر  بفلسطين بأن تفعل، كما سيطلب من اإلدارة األميركية  وا 
 إطالق عملية سياسية تقوم على حل الدولتين وتبدأ بوق  االستيطان.
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«: الحياة»ينية الدكتور أحمد مجدالني لز عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسط وأوضح
االعترا  الدولي بفلسطين يساهم في نشر االستقرار واألمن في المنطقة، في ظل حكومة يمينية »

 «.فاشية تحاول العبث بأمن واستقرار الشرق األوسط، وتمارس إرهاب دولة منظمًا ضد أبنال شعبنا
في األمم المتحدة ترمي  إسراةيليةي لمواجهة محاوالت في هذ  األثنال، يعد الفلسطينيون العام الحال

 تبيير مكونات القضية الفلسطينية ومكانتها على الحلبة الدولية. إلى
الدورة المقبلة  أهميةإن « الحياة»الدكتور ناصر القدوة لز « فتح»وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 

لباللتبيير تفويض وكالة البوث،  ةاإلسراةيليلألمم المتحدة تكمن في مواجهة المحاوالت  البند  وا 
، والحصول على عضوية مجلس األمن، والتصدي لمحاولة اإلنسانالسابآ من ميثاق مجلس حقوق 

 .األفريقيةاالنفتاح على القارة  إسراةيل
 اإلسراةيليةوالعالم سيتصدون للمحاوالت  أوروبافي  وأصدقالهافلسطين  إنمن جانب ، قال مجدالني 

لن تنجح المحاوالت التي تقوم بها حكومة )بنيامين( »تفويض الوكالة. وأضا :  إلنهال يركيةواألم
لحاقها بالمفوضية  األميركيةنتانياهو من إلصاق التهم بوكالة البوث، والعمل مآ اإلدارة  لتفكيكها وا 

فقضية الالجةين تبير التفويض الممنوح لها،  إلىالسامية لشلون الالجةين وحملتها السياسية الرامية 
 «.جوهر الصراع والشاهد الحي على نكبة شعبنا

 17/9/2017، الحياة، لندن
 

 المخابرات الفلسطينية تحقق مع العجرمي والفصائل بغزة تندد بتصريحاته .4
أدانت فصاةل المقاومة في غزة، مسال السبت، تصريحات ُنسبت إلى وزير األسرى : محمد وتد

 قال فيها إن دفآ رواتب األسرى "يشجآ العن ".األسبق أشر  العجرمي، والتي 
إلى ذلك، قام جهاز الم ابرات العامة باستدعال العجرمي لالستيضاح من  حول ما نسب إلي  من 
تصريحات نشرها مركز القدس للدراسات السياسية في إسراةيل، حيث نسب المعهد إلى العجرمي 

تزم بدفآ رواتب األسرى ألن ذلك يشجآ على عندما كنت وزيرًا لشلون األسرى لم أكن أل“قول : 
 ”.العن ، وهو مالم أرغب ب ؟

وكان العجرمي شارك إلى جانب ضباط متقاعدين في الجيش اإلسراةيلي في ملتمر بمناسبة مرور 
 عاًما على اتفاق "أوسلو" ُنّظم في مدينة القدس المحتلة. 24

مي ونفى ما أورد  على لسان  المركز وبعد إحداث التصريح س ًطا شعبيا وفصاةليا، عاد العجر 
 اإلسراةيلي، وقال إن  لم يتحدث بذلك.

 16/9/2017، 48عرب 
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 القدس أهلالهباش من البرازيل يدعو المسلمين لمساندة  .5
قال محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرةيس للشلون الدينية والعالقات  :القدس

 أسرةتكون طبقا يوميا على ماةدة كل  أنالمبارك يجب  قصىاألإن قضية القدس والمسجد  اإلسالمية
سيدنا محمد صلى هللا علي  وسلم  أمان وتحفظها فهي  األجيالتتناقلها  العالم، أنحالمسلمة في كافة 

في  اإلسالميةوالمقدسات  األقصىجميعا وان الفلسطينيين يقومون بالدفاع عن  اإلسالميةلالمة 
 األمة.القدس نيابة عن 

. لقاها بمسجد البرازيل في مدينة ساوباولوأالهباش  الل  طبة الجمعة اليوم التي  أقواللت جا
التواصل مآ القدس وزيارتها بشتى  إلىوطالب الهباش  الل  طبة الجمعة المسلمين في كل مكان 

في القدس  اإلسراةيليودعمهم ومساندتهم في مواجهة سياسة االحتالل  أهلهاالطرق والتواصل مآ 
المقدسيين من بيوتهم وتفرض حصارا على المسجد  أهلهاتهويد المدينة المقدسة وطرد  إلىالتي ترمي 

 الدولية.المبارك وتمنآ حرية العبادة للمسلمين التي كفلتها كافة الشراةآ والقوانين  األقصى
 16/9/2017، وكالة معًا اإلخبارية

 

 يًدا لفصلها عن القدسوزير فلسطيني: االحتالل ُيخطط لعزل "الولجة" تمه .6
اتهم وزير شلون القدس، عدنان الحسيني، سلطات االحتالل اإلسراةيلي بز "الت طيط : القدس المحتلة

لعزل" قرية الولجة الفلسطينية )جنوبي القدس المحتلة(، عن محيطها وفصلها عن القدس والمناطق 
 الفلسطينية.

إلى م طط استيطاني إسراةيلي يستهد  قرية ونو  الحسيني في تصريحات صحفية ل  اليوم السبت، 
 الولجة، جنوبي القدس، عبر تحويلها لكنتونات ومعازل.

وصّرح بأن  "باستكمال إغالق القرية من جهة ما تعر  بعين جويزة، يكون االحتالل قد حصر د ول 
لى القرية من جهة مستوطنة هار جيلو".  و روج السكان من وا 

لية الحالية في قرية الولجة، تستهد  مواصلة الضبط على األهالي وأوضح أن الم ططات اإلسراةي
 وتعكير صفو حياتهم، الذي كان قد بدأ منذ أن وضآ االحتالل حاجًزا عسكرًيا على مد ل البلدة".

وأشار إلى أن سلطات االحتالل قد بدأت بالفعل عزل الولجة عن مدينة القدس من الجهة البربية 
لحم، عبر الحاجز العسكري المذكور، "بعد عملية العزل للمدينتين من  الجنوبية وعن مدينة بيت

 جبل أبو غنيم". -الجهة الجنوبية بواسطة مستوطنة هارحوما
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وأرد  الوزير الفلسطيني: "حكومة االحتالل ماضية في سياستها االستيطانية وسياسة التوسآ 
وهي تعمل على إغالق أي نافدة يمكن  والتطهير العرقي ألبنال الشعب الفلسطيني والعزل واإلغالق،

 من  اللها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
منزل فلسطيني بالهدم، بالتزامن مآ الم ططات االستيطانية اإلسراةيلية  200وتابآ: "إ طار أكثر من 

في التي كانت مجمدة في السنوات الماضية، وا  راجها إلى حيز التنفيذ من قبل حكومة االحتالل، و 
 ظل عدم وجود أي ضبوطات أميركية ودولية وعربية لوق  االستيطان".

 2017/9/16، قدس برس
 

 أبو مرزوق: المرحلة الحالية بحاجة لثورة حقيقية .7
قال موسى أبو مرزوق، ناةزب رةزيس المكتزب حمزاس، مسزال يزوم السزبت، أن المرحلزة الحاليزة  :القاهرة

 ثورة حقيقية. التي تشهدها القضية الفلسطينية بحاجة إلى
عامزا مزن  24وأشار أبو مرزوق في تبريزدة لز  عبزر موقزآ )تزويتر( إلزى "أن قضزايا الحزل النهزاةي بعزد 

 اتفاق أوسلو لم تعد قاةمة".
 وأضا  "المرحلة االنتقالية تحولت إلى واقآ يصعب تبيير ، ولذلك نحن نحتاج إلى ثورة حقيقية".

عامززا مززن  24ادات حززادة التفززاق أوسززلو، ملكززدًة أنزز  بعززد ووجهززت العديززد مززن الفصززاةل الفلسززطينية انتقزز
 االتفاق لم يحقق الفلسطينيون أي من أهدافهم.

 16/9/2017القدس، القدس، 
 

 بشأن األسرى والشهداء مجردة من القيم واألخالق الوطنية العجرميحماس: تصريحات  .8
ريحات وزيززر شززلون األسززرى اللطيزز  القززانوع، تصزز اعتبززر المتحززدث باسززم حركززة "حمززاس" عبززد: رام هللا

 السابق، أشر  العجرمي بشأن األسرى والشهدال مجردة من القيم واأل الق الوطنية.
وأكد أنها "تنكر سافر لتضحيات شعبنا الفلسطيني العظيم وأسزرا  األبطزال وشزهداة  الميزامين واسزتفزاز 

 لمشاعر  اإلنسانية".
الحتالل اإلسراةيلي في مواجهة ومحاربة الشزعب وشدد على أن التصريحات تتوافق تماما مآ مواق  ا

 الفلسطيني.
 16/9/2017القدس، القدس، 
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 تأتي في سياق السعي الحثيث لكسب رضا االحتالل العجرمي"الجهاد": تصريحات  .9
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن العبارات التزي وردت علزى لسزان وزيزر شزلون : رام هللا

  العجرمي بشأن األسرى والشهدال تأتي في سياق السعي الحثيزث لكسزب رضزا األسرى السابق، أشر 
 االحتالل.

وقززال المتحززدث باسززم الحركززة داوود شززهاب فززي تصززريح صززحفي، أن هززذ  العبززارات تتسززاوق تمامززًا مززآ 
الضززبوط األمريكيززة والصززهيونية الراميززة لمحاصززرة القززوة الحيززة والحززرة واستنسززا  وجززو  مطبعززة ت ززدم 

 حتالل وم ططات .أهدا  اال
ودعززا شززهاب، القززوى الحيززة المقاومززة والمناضززلة لتوحيززد جبهتهززا فززي مواجهززة هززذا الززنه  الززذي يضززر 

 الشعب الفلسطيني ومصالح  العليا. بأهدا 
 16/9/2017القدس، القدس، 

 
 التطبيعيةبسبب تصريحاته  العجرمي" تدعو لمحاكمة الشعبية" .11

زيززززر شززززلون األسززززرى السززززابق، أشززززر  و فلسززززطين لمحاكمززززة  دعززززت الجبهززززة الشززززعبية لتحريززززر: رام هللا
 العجرمي التصريحات التي نسبت الي  ووص  األسرى  اللها باإلرهاب.

واعتبزززرت الجبهززززة الشززززعبية فزززي بيززززان لهززززا، أن هزززذ  التصززززريحات واللقززززالات التطبيعيزززة والهجززززوم علززززى 
فززي الهيةززات الفلسززطينية  المقاومززة هززو إرضززال للكيززان الصززهيوني، ملكززدة أنهززا سززتطرح هززذا الموضززوع

وأكززدت الجبهززة علززى ضززرورة امززتالك جمززاهير الشززعب الفلسززطيني الززوطني. ل طورتزز  علززى المشززروع 
 زمام المبادرة للتصدي ومالحقة ومحاسبة تلك النماذج.

عامزًا علزى  24وكان قد نسب للعجرمي ان  قال  الل ملتمر عقزد فزي القزدس المحتلزة بمناسزبة مزرور 
شززاركة ضززباط متقاعززدين فززي جززيش االحززتالل، أن دفززآ رواتززب لألسززرى يشززجآ علززى اتفززاق "أوسززلو" بم

 العن .
 16/9/2017القدس، القدس، 

 
 ون الالجئين في حماس تحذر من مساعي االحتالل لاللتفاف على حقوق الالجئينؤ ش .11

ون الالجةزين فززي حركزة "حمززاس"، مزن سزعي الكززونجرس األمريكزي لصززياغة ل حزذرت داةززرة شز: الناصزرة
عات تُنهزي توريزث صزفة الجزك بشزكل تلقزاةي عزن أحفزاد الالجةزين الفلسزطينيين الزذين هجزروا مزن تشري

 ، بضبوط من اللوبي الصهيوني.1948أراضيهم عام 
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وقالززت الززداةرة فززي بيززانم لهززا يززوم السززبت، تعقيبززًا علززى مززا نشززرت  صززحيفة "معززاري " العبريززة، عززن بززدل 
ة األمريكيزززة مزززن أجزززل تفكيزززك وكالزززة غزززوث وتشزززبيل حملزززة "إسزززراةيلية" تسزززتهد  الضزززبط علزززى اإلدار 
 الالجةين "أونروا"، وتبيير التفويض الممنوح لها.

وأشارت إلى أن رةيس حكومة االحتالل سيتوج  للكونجرس األمريكي بهذا الطلب مستباًل "تولي إدارة 
قليميززة والدوليززة أمريكيززة جديززدة بقيززادة ترمززب تتمززاهى تمامززًا مززآ السياسززة الصززهيونية، إضززافة للبيةززة اإل

 التي تسمح لالحتالل إنفاذ سياسات  التعسفية ضد الفلسطينيين".
وأضزززا  البيزززان: "ال يززززال االحزززتالل الصزززهيوني يسزززعى السزززتبالل كزززل فرصزززة للقضزززال علزززى قضزززية 
الالجةين الفلسطينيين، ويحاول مرارًا شطب حق العودة لمزا يزيزد عزن ثلثزي الشزعب الفلسزطيني المشزرد 

  ارجها".دا ل أرض  و 
 16/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 صبرا وشاتيال جرح فلسطيني نازف في الذاكرةمجزرة "فتح":  .12

قالزززت حركزززة "فزززتح"، إن مجززززرة صزززبرا وشزززاتيال، جزززرح فلسزززطيني نزززاز  فزززي الزززذاكرة الجمعيزززة : رام هللا
ال ليسزززت المجززززرة الفلسززطينية ال يمكزززن بزززأي حزززال مزززن االحزززوال نسززيانها، مشزززيرة إلزززى أن صزززبرا وشزززاتي

األولى أو األ يرة، التي ارتكبها االحتالل بحق شعبنا، مستذكرة مجازر الطنطورة وقبيزة وديزر ياسزين، 
باإلضافة لمذبحة م زيم جنزين وغيرهزا مزن المجزازر، واالعتزدالات االسزراةيلية المتكزررة تجزا  أهلنزا فزي 

والثقافزة والتعبةزة الفكريزة، لمناسزبة قطاع غزة. وأضافت الحركة في بيان صادر عن مفوضية االعزالم 
شزهيد معظمهزم فلسزطينيون، فيمزا قُزدر  3500، لمجزرة صبرا وشاتيال، التزي راح ضزحيتها 35الذكرى الز

وجزززود مةزززات اللبنزززانيين بيزززنهم، أن مجزززازر سزززلطات االحزززتالل مزززا زالزززت مسزززتمرة، وأبرزهزززا اإلعزززدامات 
 تنم عن تبيير ذهني ومسلكي للجندي اإلسراةيلي. الميدانية للفلسطينيين بتهم واهية وتافهة، والتي

وطالبززت "فززتح"، المجتمززآ الززدولي واالمززم المتحززدة بتحمززل مسززلولياتهما التاري يززة والقانونيززة واال القيززة 
تجا  ابنال شعبنا وحقوق  الوطنية، ومعاقبة دولة االحتالل على كافة الجزراةم التزي ارتكبتهزا ومزا زالزت، 

 انين والمواثيق والقرارات الدولية.والزامها باحترام القو 
 16/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الكشف عن اعتقال عميل مسؤول عن استهداف غزة األخير .13

ذكزززر موقزززآ المجزززد األمنزززي المقزززرب مزززن المقاومزززة فزززي غززززة أن االسزززتهدا  اإلسزززراةيلي : الزززرأي –غززززة 
اومزة بأنز  مزدروس وم طزط لز  بعنايزة مزا اسزتدعاهم لعمزل مسزح األ ير للقطاع أثار شكوك قيادة المق
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أمني لمنطقة االستهدا ، والبحزث عزن معلومزات، وجمزآ االشزارات والزدالةل التزي قزد توصزلهم ل يزوط 
 أو معلومات تجيب على شكوكهم.

ويقول الموقآ "بعد جهدم مضاع  مزن البحزث والتحزري تمكنزت أجهززة أمزن المقاومزة مزن القزبض علزى 
 ل  صلة مباشرة باالستهدا  األ ير على غزة".عميل 

وأضا  "من  الل إجرالات التحقيق معز  تبزين أنز  ارتزبط بالم زابرات الصزهيونية قبيزل العزدوان علزى 
إلى أن تم القبض علي  منتص  الشزهر الماضزي، حيزث قزدم  زالل هزذ  الفتزرة الكثيزر  2014غزة عام 

 تها وعناصرها ومنازلهم".من المعلومات عن المقاومة الفلسطينية وأنشط
وبزززين أن التحقيزززق معززز  أظهزززر أيضزززًا أنززز  أدلزززى بمعلومزززات مهمزززة وحساسزززة عزززن المكزززان المسزززتهد ، 
باإلضزززافة إلزززى أنززز  قزززام بتصزززوير المكزززان قبيزززل وبعزززد االسزززتهدا  بنزززاًل علزززى طلزززب ضزززابط الم زززابرات 

 اإلسراةيلية.
أبلبززز  صزززباح يزززوم الثالثزززال الموافزززق  وأفزززاد العميزززل  زززالل اعترافاتززز  أن ضزززابط الم زززابرات الصزززهيوني

 بأن  سيتم استهدا  المكان، طالبًا من  مراقبة المكان بعد االستهدا  وجمآ المعلومات. 8/8/2017
وتابآ الموقآ "هنا يبقى التسالل، من الذي أطلق القذيفة الصارو ية نحو االحتالل؟ وهل فعاًل أطلقت 

 ل لتمرير م ططات ".قذيفة صارو ية؟ أم أنها مناورة من االحتال
 16/9/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 
 تستبق لقاء ترمب ونتنياهو بتقديم تسهيالت للفلسطينيين "إسرائيل" .14

غزة: استبقت إسراةيل االجتماع المقرر عقد  االثنين المقبل بين الرةيس األميركي دونالد ترمب 
هو في نيويورك على هامش مشاركتهما في اجتماعات ورةيس الوزرال اإلسراةيلي بنيامين نتنيا

 الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلعالن عن تسهيالت تنوي تقديمها لصالح الفلسطينيين.
وتسعى إسراةيل من  الل اإلعالن عن هذ  اإلجرالات والتسهيالت إلظهار نفسها أمام المجتمآ 

الفلسطيني، وأنها تقدم باستمرار تسهيالت من  الدولي بأنها ال تمانآ في تطوير الوضآ االقتصادي
أجل تحسين حياة السكان، في وقت تشهد في  األحداث على األرض مزيدا من الحواجز والتضييق 
على السكان، حيث يحرم اآلال  من الحصول على تصاريح للعمل، ويتم منآ بنال منازل وهدم 

 بحجة أنها أراضم إسراةيلية.أ رى بحجة أنها غير مر صة، وتهجير سكان من منازلهم 
وبحسب القناة العبرية الثانية فإن إسراةيل ستقدم تسهيالتها بشكل رسمي للسلطة الفلسطينية  الل 
اجتماع الدول المانحة الثاني، الذي سيعقد في نيويورك يوم االثنين المقبل، بمشاركة مسلول منسق 

ين فلسطينيين، مشيرة إلى أن تلك المناطق في الحكومة اإلسراةيلية يلا  مرد اي ومسلول
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المساعدات تتضمن مشاريآ تتعلق بالبنية التحتية والميا  والكهربال في غزة، باإلضافة لمشاريآ أ رى 
 ستنفذ في الضفة.

ووفقا للقناة، فإن هذ  التسهيالت عبارة عن حزمة مساعدات اقتصادية تسمح بإنشال منطقة صناعية 
ل، والمصنفة ضمن اتفاق أوسلو بمنطقة )ج(، حيث ستنشأ على قرب ال لي« ترقوميا»في منطقة 

دونم، كما سيسمح بإنشال مستودع للوقود وم ازن عديدة لحفظ المعدات  1200مساحة ال تقل عن 
إلى أن يتم تحريرها من الجمارك. وباإلضافة إلى ذلك سيتم العمل على تنفيذ  طة لمعالجة ميا  

نشال مرافق تنقية على الجانبين اإلسراةيلي المجاري في منطقة وادي النار )نه ر كادرون(، وا 
والفلسطيني، واستعراض االتفاق ال ا  بالطاقة الكهرباةية الذي تم التوقيآ علي  مل را بين الجانبين 
الفلسطيني واإلسراةيلي من أجل كسب دعم الدول المانحة لبنال شبكة كهربال فلسطينية متطورة، إلى 

دعم بنال اقتصادي قوي، وتحسين العمل على المعابر، وتسهيل حركة جانب مشاريآ أ رى ل
 الفلسطينيين على الحواجز.

ونقلت القناة عن مصادر سياسية إسراةيلية قولها إن هذ  المساعدات تأتي بعد ضبوط أميركية 
لمساعدة الرةيس دونالد ترمب ومساعدي  كي يضبطوا على الرةيس محمود عباس للت في  من حدة 

  أمام األمم المتحدة ودفع  نحو المفاوضات، باإلضافة إلى الدفآ باقتصاد الضفة البربية  طاب
بشكل أقوى إلى األمام. وأشارت القناة أيضا إلى أن االجتماع المرتقب بين ترمب ونتنياهو، ثم ترمب 

 وعباس سيبحث عملية الدفآ بمشاريآ اقتصادية من أجل التبادل التجاري بين الطرفين.
ييد من م تل  أحزاب االةتال  الحكومي، بزعامة بنيامين نتنياهو، وقوى اليمين اإلسراةيلي، وبتأ

تحاول إسراةيل التوصل إلى تفاهمات اقتصادية مآ الفلسطينيين، أو كما يطلق علي  اليمين المتطر  
ر من ، محاولة بذلك استبالل الوضآ اإلقليمي في المنطقة من  الل التقارب أكث«سالم اقتصادي»

دول الجوار في الشرق األوسط للتطبيآ وا عادة العالقات االقتصادية على األقل في المرحلة الحالية 
مآ دول م تلفة. لكن السلطة الفلسطينية ترفض باستمرار أن تكون أي مبادرات أميركية ودولية قاةمة 

دولة فلسطينية على على السالم االقتصادي، ملكدة على ضرورة أن تقوم عملية السالم على إقامة 
 .1967حدود 

 17/9/2017، الشرق األوسط، لندن
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 نتنياهو يرفض طلبا للقاء رئيس الوزراء السويدي في نيويورك .15
رةيس الوزرال اإلسراةيلي  أنذكرت القناة العبرية الثانية، مسال اليوم السبت،  :رام هللا ز ترجمة  اصة

يدية لعقد لقال مآ نظير  ستيفان لوفين في نيويورك على بنيامين نتنياهو رفض طلبا من الحكومة السو 
 هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة.

 نتنياهو رفض الطلب بسبب عدم دعم السويد إلسراةيل في األمم المتحدة. أنالقناة،  وأوضحت
اي بالرغم من أن هناك توجها لدى وأشارت إلى أن نتنياهو لن يلتقي رةيسة الوزرال البريطانية تيريزا م

 بريطانيا وهولندا من اجل تبيير الموق  من إسراةيل في الهيةات الدولية.
 16/9/2017، القدس، القدس

 
 "القانون العبري" العنصريـ"قانون القومية": صيغة معدلة تلزم باالستناد ل .16

عنصري، الذي يدفآ إلى سن  تشمل الصيبة المعدلة لمسودة مشروع "قانون القومية" ال: بالل ضاهر
اةتال  رةيس الحكومة اإلسراةيلية بنيامين نتنياهو، مطالبة المحاكم بحسم القضايا التي تنظر فيها 
"على ضول مبادئ القانون العبري"، عندما ال تكون هناك نصو  في القوانين التي سنتها الكنيست 

 أو ال توجد سوابق قضاةية.
  وتعرض النتقادات شديدة العام الماضي، على ضول التمييز ويعتبر هذا قانون عنصري ومجح

 الماثل في القانون العبري ضد غير اليهود، وكذلك ضد النسال ومجموعات أ رى بينهم المثليون.
، صيبة أكثر ضبابية، ون  على أن 1982ويشمل قانون "أسس القضال"، الذي تم سّن  في العام 

حرية، العدالة، االستقامة والسالم الماثلة في تراث إسراةيل" في القضاة ملزمون باالستناد "مبادئ ال
 الحاالت التي فيها القوانين أو السوابق القضاةية ال تشمل حلوال للقضايا أمام المحاكم.

وفي موازاة ذلك، يدفآ رةيس لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، نيسان سلوميانسكي، من كتلة 
نية المتطرفة، بقانون "القضال العبري"، بهد  تبيير صيبة قانون "أسس "البيت اليهودي" اليمي

القضال" إلى صيبة مطابقة لتلك التي تظهر بمسودة "قانون القومية" الجديدة. ومّر القانون الذي 
يدفع  سلوميانسكي بالقرالة التمهيدية في الكنيست، وأعدت  لجنة القانون والدستور للتصويت علي  

 ولى.بالقرالة األ
وكان ال بير القانوني وناةب رةيس "المعهد اإلسراةيلي للديمقراطية"، البروفيسور مرد اي كرنيتاسر، 
كتب في مقال نشر  في نهاية العام الماضي، حول "قانون القومية" أن "مشروع القانون ليس فقط 

نما يشكل مرحلة في  طوات أوسآ تسعى فيها الدولة إلى التديي  ن".ضار بحد ذات ، وا 
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وأكد طاقم المستشارين القانونيين للجنة القانون والدستور، في حزيران/يونيو الماضي، أن تبني 
القانون العبري سيثير توترا " اصة بكل ما يتعلق بمفهوم القانون العبري للنسال وغير اليهود، وهو 

 مفهوم م تل  عن المفهوم الساةد في نظام ديمقراطي عصري".
 متردد حيال مكانة اللبة العربية في "قانون القومية".وال يزال االةتال  

 16/9/2017، 48عرب 
 

 جنرال إسرائيلّي: التحّدي األعظم أمامنا هو توحيد اإلسرائيليين أنفسهم وليس إيران .17
في جيش االحتالل اإلسراةيلّي، ” شعبة القوى البشرية”قرر القاةد السابق لز زهير أندراوس: -الناصرة

وبولنسكي، الذي كان قد ُأقيل من منصب  قبل تسعة أشهر عقب سرقة حاسوب  الجنرال حباي ط
العسكرّي، الظهور ُمجّدًدا امس كجنرالم في االحتياط لُيدلي بدلو ، وُيواّج  انتقادات حاّدةم إلى 
المستويين األمنّي والسياسّي في تل أبيب، حيث قال إّن التحّدي األعظم أمام إسراةيل هو توحيد 

 يليين أنفسهم.اإلسراة
لصحيفة )يديعوت أحرونوت( فقد ظهر طوبولنسكي في ملتمرم ُعقد في  اإللكترونيوبحسب الموقآ 

عسقالن )أشكلون(، في جنوب الدولة العبرّية، مهاجًما القيادتين السياسية واألمنية في إسراةيل، حيث 
كإسراةيليين، إنّما تق  إسراةيل  اعتبر أّن الجمهورّية اإلسالمّية في إيران ليست تهديًدا على وجودنا

أمام تحدٍّ أعظم يتمثل في قدرتها على جسر الهّوة بين أبنال الشعب اإلسراةيلّي، وتوحيد أجزاة ، على 
 حّد تعبير .

وعلى الرغم من أّن  ليس أول المسلولين الذين تناولوا  طورة ال الفات بين اإلسراةيليين أنفسهم، إاّل  
 مثابة التحّدي األعظم، بحسب أقوال .أّن  شدد على أّنها ب

طوبولنسكي الذي أقيل من منصب  في أعقاب سرقة حاسوب  العسكري ووثاةق مبّوبة ومعلومات  
سرية عن جنود الجيش، انتقد السياسيين من اليمين واليسار الذين يهاجمون بعضهم بعًضا، معتبًرا 

لمّس بأمن إسراةيل، الفًتا في الوقت عين  أّن هذ  المشاحنات وتهجم أحدهم على اآل ر من شأنها ا
 إلى أّن  في حال استمرار ذلك سيأتي يوم ال نكون في  ُهنا. 

، فيبدو أّنها كانت كفيلة بإقناع  أّن هناك مجموعة ”شعبة القوى البشرية“أّما فيما يتعّلق بتجربت  في 
إسراةيلّيةم )إثنية أْو قومية أْو دينية( من اإلسراةيليات دا ل إسراةيل نفسها، إْذ اعتبر أّن كّل مجموعةم 

تشعر بأّنها في حالة حرب يومًيا. كما أشار في سياق حديث  إلى أّن المسلولين يتحدثون عن 
 التحّديات األمنّية ال ارجّية، لكنهم ال يتطرقون إلى التهديد الحقيقّي في الدا ل، وفق تعبير .
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د البدو في الجيش، معتبًرا أّن البدو )كمجموعة من ومن  الل تجربت  أيًضا، تناول موضوع الجنو  
المجموعات(، ال يشعرون مطلًقا باالنتمال إلى الدولة، والسبب أّنهم يعيشون من دون كهربال أو مال 

 ”.نحن ُنواج  صعوبة في تجنيدهم للجيش“وحتى بيوت، ُمشّدًدا على أّن 
قبل أيام إعفال اليهود المتدينين من ال دمة في وبالنسبة إلى قرار المحكمة العليا الذي بموجب  ألبت  

الجيش، رأى طوبولنسكي أّن   الل فترة واليت  عمل على حّل هذ  األزمة. فبالنسبة إلى المتدينين أهّم 
ما عندهم هو الذهاب إلى العمل، لكنهم تقبلوا فكرة أّن من ال يذهب إلى العمل أْو لدراسة التوراة علي  

، أّكد الجنرال في  االنضمام إلى الجيش، موضًحا أّن  بعد قرار المحكمة لن نسمآ تفهًما من أحدم
 االحتياط.

 16/9/2017، ، لندنرأي اليوم
 

 في خوف دائم من التعرض للترحيل "إسرائيل"الالجئون األفارقة في  .18
تل أبيب: يعيش عشرات اآلال  من المهاجرين األفارقة الذين فروا من البلس في بالدهم في حالة 
قلق مستمر و و  من الترحيل من إسراةيل، رغم أن بعضهم مقيم فيها من أكثر من عشر سنوات، 

 بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
مهاجرًا أفريقيًا في البالد  43ألفًا و 38يونيو )حزيران( أن هناك  30وأعلنت الحكومة اإلسراةيلية في 

هاجرًا من السودان، بينما قدم الباقون من دول أفريقية م 7869ألفًا من إريتريا و 27بينهم أكثر من 
 غير محددة.

أفراهام أن بين طالبي اللجول في إسراةيل  -وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أكدت دروري 
«. بعضهم ينتظر منذ سنوات»من دارفور ما زالوا بانتظار رد على طلباتهم، مشيرة إلى أن « هالفاً »

تدفق بأعداد كبيرة عبر الحدود التي لم تكن  اضعة لحراسة مشددة بين إسراةيل وبدأ المهاجرون بال
ش  ، بحسب أرقام صادرة عن  5000، مآ د ول قرابة 2007وشب  جزيرة سينال المصرية عام 

 وزارة الدا لية اإلسراةيلية.
اةيلية أنهت في ألفًا، لكن الحكومة اإلسر  17، ارتفآ عدد المهاجرين األفارقة إلى 2011وبحلول عام 

العام التالي إقامة سياج أمني على الحدود، ونشرت أجهزة استشعار إلكترونية، ما أدى إلى تراجآ 
 عدد المهاجرين.

وال ُيسمح سوى لليهود بالهجرة إلى إسراةيل. وتم ترحيل هال  المهاجرين من إسراةيل بشكل طوعي، 
 لبي اللجول أن  تم ترحيلهم باإلكرا .بحسب الحكومة، بينما تلكد منظمة العون لالجةين وطا
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سبب »ويقول تسجانس جويتيوم، وهو مهاجر إريتري في الثالثين، ومعروفي في الحي باسم جوني: 
وجودنا هنا هو أنها المنطقة الوحيدة التي نعرفها. لم ن ترها. ال يوجد أي إسراةيلي يرغب بالوجود في 

 «.هذا الحي
المهاجرين في تل أبيب. وكان بين المتحدثين العضو في ، تظاهر أل  ش   ضد 2012في عام 

حزب الليكود اليميني الحاكم ميري ريبي ، التي أصبحت فيما بعد وزيرة في حكومة بنيامين نتنياهو 
، بينما كان بعض المشاركين «المتسللون سرطان في أجسادنا»اليمينية. وقالت ريبي  في التجمآ: 

 .«ا رجوا أيها األفارقة!»يصر : 
للضبط « جبهة تحرير جنوب تل أبيب»قبل مهاجمة محالت يملكها أفارقة، قام اإلسراةيليون بتشكيل 

 على الحكومة من أجل ات اذ إجرالات أكثر قسوة ضد الوافدين الجدد.
دوالر أميركي، ويتم تهديدهم باالحتجاز  3500وبحسب دروري أفراهام، يعرض على المهاجرين مبلغ 

في حال رفضوا ذلك. وكل من يقبل بهذ  الشروط يجد نفس  في دولة ال يعر  إلى أجل غير مسمى 
 عنها شيةًا.

وأصدرت المحكمة العليا اإلسراةيلية الشهر الماضي قرارًا يمنآ االحتجاز إلى أجل غير مسمى 
يومًا. وتعهد نتنياهو بالعثور على طريقة  60للمهاجرين األفارقة، وال يسمح باحتجازهم ألكثر من 

 لتفا  على هذا القرار، وتم إعداد مشروع قانون سيسمح بترحيل المهاجرين في حال إقرار .لال
 17/9/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 إسرائيليان إلى هوليوود لزيادة اإلسهام في اإلنتاج األميركي .19

يونيين بعدما كانت صناعة التلفزيون اإلسراةيلية مصدر إلهام المسلسلين التلفز : رويترز –تل أبيب 
تعك  إسراةيل على زيادة صادراتها من الترفي  باالستعانة « إن تريتمنت»و « هومالند»الراةدين 

 بديبلوماسي ووكيل موهوب كمبعوثين إلى هوليوود.
مليون دوالر،  268وعلى رغم ضآلة إسهام صناعة التلفزيون في الصادرات اإلسراةيلية، والتي بلبت 

ي، إال أنها تفتح نافذة إلسراةيل التي اشتكت من التبطية اإل بارية في المةة العام الماض 0.2أو 
 لصراعها مآ الفلسطينيين.

القنصل العام اإلسراةيلي في لوس أنجليس والرةيس المشارك لوحدة « إنتر سان جروندفيرج»ويروج 
حتوى مناسب التلفزيون في وكالة الفنانين اإلبداعيين األميركية أدام بيركوفيتس إلسراةيل كمصدر لم

 للشاشة، وقابل لتعديل  ليناسب الجمهور األميركي أو بث   ارجيًا مصحوبًا بالترجمة.
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على حبكتين أميركيتين، لكن جروندفيرج قال إن حقيقة « إن تريتمنت»و « هومالند»واعتمد مسلسال 
سراةيل في أنهما اعتمدا على عروض إسراةيلية يبني عالقة مآ هوليوود يمكن أن تساهم في مكانة إ

 القطاع.
دولة في ملتمر بتل أبيب  20ش صية تنفيذية من  100واستضا  االثنان هذا األسبوع أكثر من 

رعت  الحكومة، إذ تنافست شركات إسراةيلية وكتاب على مشترين. وكانت األفكار المعروضة ألفالم 
 وثاةقية وأعمال درامية مجهزة سلفًا بأسمال وترجمة إنكليزية.

هذا شيل سيقدر  رةيس الوزرال )بنيامين نتانياهو( بشدة، كش   «: »رويترز»دفيرج لز وقال جرون
 «.من اإلعالم يفهم تشكيل الرأي

وال يفيد مآ اآل رين. هذا )التواصل  ال يفيد بالنسبة إليّ »وتابآ يقول إن الدفاع السياسي عن إسراةيل 
 «.آ إسراةيل على مستوى تجريبي وعاطفيعبر الترفي ( هو ما ينت  بالنسبة إلى الناس ارتباطًا م

في المةة من أعمال  تنطوي على محاوالت لجذب هوليوود وصناعتي الرياضة  40قال جروندفيرج إن 
والموسيقى. وقال إن  وبيركوفيتس اصطحبا تسعة من كبار الش صيات في قطاع التلفزيون في جولة 

 زة.استمرت  مسة أيام، شملت زيارة جبهتي سورية وقطاع غ
وقال بيركوفيتس الذي رأس الملتمر، إن ستة عروض على األقل من أصل إسراةيلي تعرض حاليًا 

 على شبكات أميركية.
وت طط حكومة نتانياهو لعرض ت فيضات ضريبية لمثل هذ  األعمال، فيما يجري اإلعداد لسن 

 تشريآ في هذا الشأن.
 17/9/2017، ، لندنالحياة

 مي حول األسرى مغالطات فاضحةمركز حقوقي: تصريحات العجر  .21
قالت جمعية "نادي األسير الفلسطيني" الحقوقية، إن التصريحات التي صدرت عن وزير : رام هللا

األسرى األسبق أشر  العجرمي،  روج عن موق  اإلجماع الوطني والشعبي بشأن قضية األسرى 
يحات العجرمي فيما يتعّلق بشأن وأفادت الجمعية الحقوقية في بيان لها اليوم السبت، تصر  وحقوقهم.

رواتب األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل  باّدعال أنها تدعم ما يسّمى بالعن ، "مبالطات 
وأشارت إلى أن العجرمي اّدعى بأن القانون ال ا  باألسرى، ُأقّر بعد انت اب حماس،  فاضحة".

من قبل  2004لمصادقة علي  في العام ، وتمت ا1996"في حين أن  ُأقّر في المجلس التشريعي عام 
 رةيس السلطة الفلسطينية".

 16/9/2017، قدس برس
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 منذ بداية العام الجاري أطفالشهيدا فلسطينيا بينهم ستة  19"اوتشا":  .21

قال تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشلون اإلنسانية "أوتشا"، أمس الجمعة، إن قوات 
 فلسطينًيا، بينهم ستة أطفال. 19آ العام الحالي االحتالل قتلت منذ مطل

( طفاًل، بجروح  الل 11( فلسطينًيا، من بينهم )64قوات االحتالل أصابت ) أن إلىالتقرير  وأشار
 إصابة( وغزة )ثالث إصابات(.  61المواجهات التي وقعت في الضفة البربية )

نال ضد مبانم سكنية وتجارية في أمر هدم ووق  ب 25وأصدرت سلطات االحتالل ما ال يقل عن 
 أربعة تجمعات سكانية تقآ في المنطقة )ج( كذلك.

وُسجلت  الل الفترة التي يشملها هذا التقرير أربآ هجمات نفذها مستوطنون إسراةيليون وأدت إلى 
إصابات في صفو  الفلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم. فقد اعتدت مجموعة يقرب عدد 

عاًما( وجردت   15مستوطًنا إسراةيلًيا بالضرب على طفل فلسطيني يبلغ من العمر ) 20أفرادها من 
من مالبس  وأصابت  بجروح، بينما كان يلعب بالقرب من منزل  في قرية برقة التي تقآ على مقربة 
 من مستوطنة "حومش" الم الة )نابلس(. وقد ُعثر على الطفل وهو فاقد للوعي وُنقل إلى المستشفى.

معبر رفح الذي ي ضآ للسيطرة المصرية ُفتح لمدة ثالثة أيام وفي اتجا  واحد،  أن إلىفت التقرير ول
( حاًجا فلسطينًيا بالعودة إلى قطاع غزة. 2,055 الل الفترة التي يبطيها هذا التقرير، حيث ُسمح لز)

لبيانات فإن ما يزيد على . وبحسب ا2017يوًما  الل العام  26وقد ُفتح المعبر جزةًيا لفترة لم تتجاوز 
 ( ش  ، من بينهم حاالت إنسانية، مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر.20,000)

 16/9/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 احتجاجات ضّد سياسة "أونروا" لتقليص خدماتها في الضفة الغربية .22
اليوم السبت، وقفتين احتجاجيتين في  نظم العشرات من الفلسطينيين،": العربي الجديد"نابلس ز 

مدينتي نابلس وقلقيلية شمال الضفة البربية المحتلة، ضد سياسة التقلي  المتعمدة التي تنفذها وكالة 
 "أونروا".

وفي مدينة نابلس، تجمآ العشرات أمام مقر وكالة البوث في المدينة، وكانت قد دعت لالعتصام 
كالة البوث في نابلس، التي تنفذها الوكالة منذ سنوات، وتتعمد اللجنة الوطنية لمواجهة سياسيات و 

 تقلي  ال دمات والمرافق التي يستفيد منها هال  الالجةين الفلسطينيين.
ودعا المشاركون في الوقفة، إلى رحيل مدير عمليات الوكالة في الضفة البربية المحتلة، سكوت 

نهال عمل  والت لي عن منصب ، موجهي ن ل  تهما على رأسها تنفيذ م ططات وأجندات اندرسون، وا 
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زالة الشاهد األول والوحيد على  االحتالل اإلسراةيلي وأميركا التي تسعى لتصفية قضية الالجةين وا 
 نكبة فلسطين.

إلى ذلك، شارك العشرات في الوقفة االحتجاجية بمدينة قلقيلية، حيث أكدوا  اللها على رفضهم 
تقلي  ال دمات في م تل  المرافق التابعة للوكالة  اصة المرافق  القاطآ للسياسة المتبعة في

ودعا المشاركون الوكالة لاللتزام وعدم التقصير في تطبيق القرارات التي وجدت من أجلها،  الصحية.
 واالبتعاد عن تنفيذ م ططات االحتالل الهادفة إلنهال وتصفية قضية الالجةين.

سمين في مستشفى قلقيلية، مطالبين الوكالة بتطوير ال دمات وشددوا على رفضهم القاطآ إلغالق ق
 في المستشفى والعمل على إضافة أدوات ومعدات جديدة، بدال من التقلي  من ال دمات.

وشارك في الوقفتين ممثلون عن لجان  دمات الم يمات وملسسات وقوى وفعاليات المدينتين، في 
رافضة لسياسات الوكالة، وأعالم فلسطين، كما رددوا  حين رفعوا الالفتات التي  طت عليها عبارات

هتافات إليصال الرسالة لوكالة البوث والضبط عليها من أجل التراجآ عن التقليصات وعدم 
 الرضو  لم ططات االحتالل وأميركا.

 16/9/2017، العربي الجديد، لندن
 

 مساعدات من األونروا لمتضرري عين الحلوة .23
صر   أقرتمن مصدر مسلول في وكالة األونروا في لبنان أن الوكالة « المستقبل»علمت : صيدا

مساعدات مالية عاجلة للعاةالت التي تضررت بيوتها كليا جرال االشتباكات التي شهدها م يم عين 
 الحلوة في هب الماضي.

رًا دوال 54ليها إدوالر للعاةلة الواحدة مضافا  600زحددت ب أقرتالمساعدات التي  إنوقال المصدر 
نحو ماةتي عاةلة متضررة معظمها ممن تضررت بيوتهم كليًا  أولىللفرد، وانها ستشمل في مرحلة 

في حي الطيري وبعض األحيال المجاورة واضطروا لتركها، وان  ستتم المباشرة بصر  هذ  
 الجاري.  أيلولالمساعدات المالية قبل نهاية 

جزةيا،  أوبنال األحيال المتضررة كليا  إعادةا في ككل ومساهمة األونرو  األضرارالتعويض على  أما
هذا األمر رهن بتجاوب الدول المانحة والملسسات الدولية مآ طلب األونروا  أن إلىفيشير المصدر 

يضًا يبقى رهنًا باستتباب الوضآ األمني نهاةيًا وبحصول الجهات الدولية المانحة أبهذا الشأن، وهو 
 داث األمنية في الم يم. على ضمانات بعدم تكرار األح

منزاًل متضررًا في منطقة  120في هذا الوقت، باشرت حركة فتح ومنظمة التحرير بأعمال ترميم نحو 
 الطيري ومحيطها في الم يم ليتسنى ألصحابها العودة لإلقامة فيها قبل حلول الشتال. 
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دوالر لكل  200اجلة قدرها وكانت المنظمة قامت على أثر األحداث األ يرة بتوزيآ مساعدة مالية ع
 عاةلة. 550عاةلة متضررة وشملت المساعدات نحو 

 17/9/2017، المستقبل، بيروت
 

 يافا: مسيرة حاشدة احتجاجًا على عنف شرطة االحتالل اإلسرائيلي .24
شارك المةات من أهالي يافا، اليوم السبت، في التظاهرة التي دعت إليها : يافا زز رامي صايغ

ياسية والهيةات الناشطة بالمدينة، رفضًا لعن  شرطة االحتالل اإلسراةيلي المفرط مآ الفعاليات الس
المواطنين العرب في الدا ل المحتل عامة وفي يافا  اصة والتي كان ه رها مقتل الشاب مهدي 

 السعدي قبل نحو شهر ونص .
ألساسّي، أي في توجي  ونّددت التظاهرة بسياسة شرطة االحتالل، التي ما زالت تتقاعس في عملها ا

لواةح اتهام ضد كل من قتل شباب يافا، وضد الشرطي الذي قتل مهدي السعدي بعد مطاردت  من 
 قبل دوريات في شوارع المدينة وذلك تحت حّجة إطالق النار عليها.

وشارك بالتظاهرة، كاًل من الحركة اإلسالمية الجنوبية، الشيخ إبراهيم صرصور، وأعضال البرلمان، 
 حمد طيبي، ويوس  جبارين، وعبد الحكيم، وغيرهم من النشطال المحليين والقطريين.أ

ووق  المشاركون نحو نص  ساعة في ميدان الساعة هاتفين شعارات ضد سياسة الشرطة، ومن ثم 
انطلقت المسيرة االحتجاجية، التي انضم إليها العديد من المارة العرب فتحولت إلى مسيرة حاشدة 

 يث مّرت من ميدان الساعة باتجا  مركز الشرطة في شارع سلمة المحاذي لحي النزهة.وغاضبة، بح
وفي نهاية المسيرة، تجّمآ المشاركون في ساحة شرطة يافا وأعطي المجال للقيادات الُقطرية في إلقال 
الكلمات على المشاركين، والتي تل صت بهد  واحد وهو محاكمة رجال الشرطة المتورطين بمقتل 

 عدي.الس
 16/9/2017، العربي الجديد، لندن

 
 إصابة شاب بالرصاص "المطاطي" في مواجهات مع االحتالل جنوب نابلس .25

أصيب شاب بالرصا  المعدني المبل  بالمطاط، مسال اليوم السبت،  الل مواجهات مآ : نابلس
 قوات االحتالل اإلسراةيلي في قرية عراق بورين، جنوب نابلس.

ستيطان شمال الضفة البربية، غسان دغلس، لز"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين وأفاد مسلول مل  اال
األهالي وقوات االحتالل في قرية عراق بورين، ما أدى إلصابة الشاب جابر قادوس بالرصا  

 المعدني المبل  بالمطاط في يد ، وجرى نقل  للمستشفى.
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جرال إطالق جنود االحتالل قنابل وأضا  دغلس أن عددا من األهالي أصيبوا بحاالت ا تناق، 
 الباز المسيل للدموع.

 16/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مستوطنون وجنود يعتدون على سبعة متضامنين أجانب جنوب الخليل .26
اعتدى جنود االحتالل ومستوطنون بالضرب، اليوم السبت، على سبعة نشطال سالم في : ال ليل

  ير بمسافر يطا جنوب ال ليل.قرية أم ال
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب ال ليل، راتب الجبور، لز"وفا"، إن 
جنود االحتالل ومستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على سبعة متضامنين أجانب اجتازوا السياج 

أراض فلسطينية لصالح مستوطنة الذي أقام  المستوطنون قبل عدة أيام، بهد  االستيالل على 
 "كرمةيل" المقامة على أراضي القرية في مسافر يطا، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات.

 16/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مركز األسرى يطالب المجتمع الدولي بحماية األسيرات .27
حمدونة الملسسات اإلقليمية والدولية التي رأفت « مركز األسرى للدراسات»طالب مدير : وكاالت

تعنى بشلون المرأة، أن تحمي القوانين واالتفاقيات التي تحفظ لألسيرات كرامتهن، والضبط لإلفراج 
نسانيًا.  عنهن، وحمايتهن ورعايتهن ضمن شروط وحقوق تم االتفاق عليها دوليًا وا 

للحفاظ على حقوق المرأة والسالم الدولي، تنتهك دعوة األمم المتحدة « إسراةيل»وقال حمدونة: إن 
والقضال على العن ، وأن االحتالل لم يراع هذ  الحقوق في معاملت  مآ األسيرات ويمارس بحقهن 
الضبوط النفسية والجسدية، ويحتجزهن في أماكن ال تليق بهن وال يراعي ظروفهن الصحية والنفسية 

 أثنال الحمل والوالدة.
 17/9/2017الخليج، الشارقة، 

 
 تظاهرة احتجاجية في الناصرة ضد بيع أراضي األوقاف األرثوذكسية .28

بدعوة من مجلس الطاةفة العربية األرثوذكسية، تظاهر العشرات ظهر اليوم السبت، في : محمد أسامة
ساحة العين بالناصرة، احتجاجا على تسريب وبيآ أراضي األوقا  في القدس وأنحال م تلفة من 

 البالد.
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ورفآ المتظاهرون شعارات مندد  بتصرفات البطريركية، منها "الدفاع عن األوقا  األرثوذكسية، دفاع 
 عن الكنيسة، الوطن، االنسان والوجود" و" لن نسكت ولن نهدأ حتى يتوق  بيآ وتسريب األمالك"

لتعر   وتأتي هذ  التظاهرة ضمن سلسلة نشاطات أعلن عنها مجلس الطاةفة العربية األرثوذكسية،
البطريركية في القدس المحتلة، أن الفرمانات إياها، التي تمنحها الوصاية على هذ  األوقا ، ال 
تعني التفريط بها من حيث المبدأ، ويزيد على هذا، تسريبها وبيعها لجهات استيطانية  طيرة، تضمر 

 الشر لشعبنا وبضمن  طاةفتنا العربية األرثوذكسية كما قال المجلس.
 16/9/2017 ،48عرب 

 
 االحتالل يوقف تأهيل طريق زراعي ممول أوروبيا في بيت لحم .29

، اليوم السبت العمل، بتأهيل طريق زراعية في بلدة اإلسراةيليةأوقفت سلطات االحتالل : بيت لحم
 .إسبانية"ال ضر" جنوب بيت لحم، ممول من منظمة 

 ضر"، أحمد صالح، لوكالة "قدس وأوضح منسق اللجنة الوطنية لمقاومة االستيطان في بلدة "ال
برس" أن جيش االحتالل أوق  هليات كانت تعمل على تأهيل طريق زراعي في البلدة، وهدد 

 بمصادرة المعدات واآلليات واعتقال العاملين.
الزراعية الفلسطينية بتمويل من وكالة "الباسك"  اإلغاثةوبين صالح أن المشروع منفذ من قبل 

، والذي يهد  لمساعدة المزارعين من الوصول ألراضيهم في المناطق سبانيةاإلللتعاون والتنمية 
 الوعرة بالبلدة.

ُيذكر أن ثلثي منطقة بيت لحم تصن  "منطقة ج" )تصني  جال وفق اتفاقية أوسلو والتي وقعت بين 
ملة(، ، وت ضآ تلك المناطق للسيطرة اإلسراةيلية الكا1993أيلول/ سبتمبر  13السلطة واالحتالل في 

 مستوطنة وبلرة استيطانية. 27وتتعرض لمصادرة األراضي واالستيطان، فيما يحيط بها 
 16/9/2017، قدس برس

 
 قذيفة هاون مصدرها األراضي المصرية تسقط بالخطأ جنوبي غزة .31

قال مصدر أمني فلسطيني، السبت: إن قذيفة هاون مصدرها األراضي المصرية سقطت، عن : رفح
 مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.طريق ال طأ، وسط 

وأضا  المصدر، لوكالة "األناضول"، مفضال عدم الكش  عن هويت : "سقطت عصر اليوم، عن 
طريق ال طأ، قذيفة هاون في أرض فارغة بحي الجنينة، وسط مدينة رفح، مصدرها الجانب 

 المصري، م ّلفًة أضرارًا مادية في المكان، دون إصابات".
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ات انفجارات عنيفة تحدث دا ل المناطق المصرية الحدودية ُيسمآ صداها وأوضح المصدر أن أصو 
 في المناطق الفلسطينية، فيما تتصاعد أعمدة د انية من تلك المناطق.

 16/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مصر مصممة على إنجاح جهودها إلنهاء االنقسام الفلسطيني ":الشرق األوسط" .31
، إن مصر مصممة على «الشرق األوسط»قالت مصادر فلسطينية مطلعة لز: كفاح زبون -رام هللا

« فتح»إنجاح جهودها إلنهال االنقسام الفلسطيني هذ  المرة، وتعمل جاهدة على جمآ وفدي 
في القاهرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهاةي، مضيفة أن السلطات المصرية تريد أن « حماس»و
 «.اقي رج الوفدان من أرضها باتف»

، الذي كان يهم للمبادرة قبل أيام بعد اجتماع  مآ «حماس»وكانت مصر قد طلبت من وفد 
مسلولي الم ابرات، االنتظار على أمل عقد لقال بين الوفدين، وذلك على الرغم من أن رةيس وفد 

 عضو اللجنة المركزية للحركة أعلن أن وفد  لن يلتقي بحركة حماس.« فتح»
ل أول من أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة، وضم مفوض العالقات مسا« فتح»ووصل وفد 

 الدولية روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية رةيس الهيةة العامة للشلون المدنية حسين الشيخ.
وجال التحرك المصري الجديد بعد تطور في العالقات بين مصر وحركة حماس. وقد وصل أعضال 

إلى القاهرة  الل اليومين الماضيين، بينهم حسام بدران « اسحم»ه رون من المكتب السياسي لز
 الذي انت ب مسلوال للعالقات الوطنية، وماهر عبيد.

، إن حماس ا تارت روحي مشتهى، وهو أسير «الشرق األوسط»وقالت مصادر مقربة من الحركة لز
 مآ مصر. في غزة، من أجل تمثيل الحركة« حماس»محرر ومقرب جدا من يحيى السنوار قاةد 

وأكدت المصادر أن مشتهى سيتحرك بين مصر وقطاع غزة بحسب الحاجة، وضمن هلية متفق 
 عليها بين الطرفين.

 17/9/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 القاهرة تنفي تدريس "القدس عاصمة إسرائيل" بأي منهج .32
نبال التي تتردد عن نفت وزارة التعليم المصرية، اليوم الجمعة، صحة األ: القاهرة/ حسين القباني

 تدريس أن "القدس عاصمة إلسراةيل" في منه  مدرسي بالبالد.
وقالت الوزارة، في بيان اطلعت علي  األناضول، إن  "غير صحيح ما تم تداول  بشأن ما أثير على 
بعض المواقآ اإللكترونية والتواصل االجتماعي حول ورود عبارة القدس عاصمة إسراةيل، بكتاب 
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وأضا  البيان المصري أن  "ال يوجد كتاب  ".اإلعداديلوطنية المصري بالص  الثالث التربية ا
وأشار إلى أن  "بالبحث تبين أن ما تم نشر   اصا بكتاب  منفصل للتربية الوطنية في هذا الص ".

 يدرس بفلسطين، وليس للمناه  المصرية أي شأن ب ".
فلسطيني حول هذا الكتاب، غير أن وزارة  ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر تعليمي

سبتمبر/ أيلول الجاري، ما أوردت  الكتب المدرسية  7التربية والتعليم العالي الفلسطينية، استنكرت يوم 
 اإلسراةيلية، حول توصي  القدس كعاصمة لها وشطب الهوية الوطنية العربية.

بآ لمجلس الوزرال المصري )حكومي( يشار إلى أن  في قضية مشابهة، نفى مركز المعلومات التا
ألحد الكتب  الدا ليأمس ال ميس، ما تم تداول  من أ بار عن وضآ علم إسراةيل على البال  

 .اإلعدادي الثانيالدراسات االجتماعية لطالب الص  ال ارجية لمادة 
 15/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 مصر تدخل الوقود إلى غزة .33

المصرية أول من أمس وأمس السبت، بإد ال عدة شاحنات من الوقود سمحت السلطات : وام
المصري الالزم لتشبيل محطة توليد الكهربال الوحيدة في قطاع غزة عبر معبر رفح البري. وقالت 

أل  لتر وقود لمحطة توليد الكهربال إلعادة تشبيلها  600مصادر إن  تم إد ال عدة شاحنات تحمل 
 ال ال ميس الماضي.بعد توقفها عن العمل مس

وأعلنت سلطة الطاقة في غزة أنها أعادت تشبيل المحطة بعد إد ال كميات كبيرة من الوقود 
ميجاوات فقط، بينما حاجتها  115المصري، فيما قالت شركة الكهربال إن ما يتوفر لديها من كهربال 

 ميجاوات.  600االعتيادية تصل إلى 
 17/9/2017الخليج، الشارقة، 

 
 الواليات المتحدةين تتجه للتطبيع مع "إسرائيل" بمبادرة للحوار في البحر  .34

أعلنززت البحزززرين عزززن إطزززالق مبززادرة للحزززوار بزززين األديزززان بأمريكزززا، عبززر مركزهزززا الرامزززي "للحزززوار بزززين 
 Simonاألديزززززان والتعزززززايش السزززززلمي"، وذلزززززك بالتعزززززاون "مركزززززز سزززززيمون وايزنتزززززال الصزززززهيوني" )

Wiesenthal Center  عزززادة بنزززال وعزززي عزززالمي نحزززو ( الهزززاد للزززدفاع عزززن الكيزززان اإلسزززراةيلي، وا 
 اليهود.

وأعلزن ممثزل الملزك البحرينززي لألعمزال ال يريزة وشززلون الشزباب الشزيخ ناصزر بززن حمزد هل  ليفزة عززن 
 المشروع أول أمس ال ميس، بوالية كاليفورنيا، برفقة عميد وملسس المركز الحا ام مارفن هاير.
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لززك مكاتًبززا لزز  بالقززدس المحتلززة، مززن أبززرز المعارضززين إلجززرالات الحكومززات ويعتبززر المركززز الززذي يم
والمنظمات الدوليزة ضزد "إسزراةيل"، كمزا أنز  يهزاجم الش صزيات األجنبيزة المدافعزة عزن حقزوق الشزعب 

"، ويتبنززى تشززوي  BDSويعمززل أيًضززا علززى محاربززة حركززة المقاطعززة للكيززان اإلسززراةيلي " الفلسززطيني.
 الفلسطيني من م تل  الفصاةل واتهامهم بمعاداة السامية.سمعة ممثلي الشعب 

ويعد المركز أحد أذرع االحتالل و"الصهيونية العالميزة"  لتشزوي  التزاريخ، حيزث يسزتثمر مبالًبزا  ياليزة 
دارة المتاح  حول العالم وتقديم العروض المتطورة كاألفالم الوثاةقية والعروض السينماةية.  لبنال وا 

لحا ززام هززاير  ززالل حفززل إطززالق المبززادرة إن: "تجربززة البحززرين بقيززادة الملززك المفززدى مززن جهتزز ، قززال ا
تعتبر لحظة مهمة في التاريخ والتزي تبزرز قاةزًدا فزي العزالم العربزي يحزث جميزآ المسزلمين والمسزيحيين 

 واليهود على التسامح والتعايش السلمي بعيدا عن الكراهية أو التمييز على أساس مذهبي أو ديني".
 16/9/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 الدوحة عرضت تسليم رفات جندي إسرائيلي محتجز في غزة: مجلة فوربس األمريكية .35

واشززنطن: قززال الكاتززب األمريكززي ريتشززارد مينتززر فززي مجلززة فززوربس األمريكيززة أمززس: إن قطززر تسززت دم 
، علزى الزرغم مزن وفاتز  منزذ «إسراةيل»مآ  هدار غولدن، كورقة مساومة« اإلسراةيلي»جثمان المالزم 

ثالث سنوات، وذلك في أغرب وأببض محاولة قطرية غير مسزبوقة لفزتح  زط تواصزل مزآ الجماعزات 
 اليهودية بالواليات المتحدة.

وأشار الكاتب إلى أن  في حال وافقت منظمات اليهود غيزر الربحيزة علزى الجلزوس مزآ األميزر الحزاكم 
ه زر مفقزود « إسزراةيلي»ادة اليهود يقولون إنهم قيل لهم، إن جثمزان غولزدن، وفي قطر، فإن هلالل الق

 «.إسراةيل»إلى « حماس»في قطاع غزة، سو  تعيد  
لقززد تززم تحززذيري مززن أن حملتنززا اإلعالنيززة ضززد قطززر قززد تنفجززر فززي »وقززال الحا ززام شززمولي بززوتيتش: 

 «.تحت ضبط قطري« اإلسراةيليين»ستطلق قريبًا جثث الجنود « حماس»وجوهنا ألن 
ويززرى الكاتززب األمريكززي أن عقززد اجتمززاع ش صززي يظهززر مززدى يززأس قطززر هززذ  األيززام  ألنزز  كقاعززدة 
عامزززة، يلتقزززي أميزززر قطزززر فقزززط مزززآ رلسزززال الزززدول ووزرال الحكومزززة وأمنزززال الزززوزارات، فهزززو يعتبزززر أي 

تحدة في نيويزورك ش   ه ر أقل من  منزلًة. واآلن،  الل زيارت  الجتماع الجمعية العامة لألمم الم
 هذا األسبوع، انحدر لتحية رلسال الجماعات اليهودية غير الربحية.

 17/9/2017الخليج، الشارقة، 
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 كيلومتراً  70إبعاد ميليشيات إيران  "إسرائيل"روسيا ترفض طلب  .36
كشزززفت مصزززادر سياسزززية فزززي تزززل أبيزززب أمزززس، أن روسزززيا رفضزززت طلزززب إسزززراةيل أن تبعزززد  تزززل أبيزززب:

كيلومترا من  ط فك االشتباك في الجزوالن،  70 – 50نية والميليشيات التابعة لها لمسافة القوات اإليرا
 كيلومترات فقط من هذ  الحدود. 5وأنها أبلبتها بأنها ستمنعها من االقتراب على مسافة 

وكانززت إسززراةيل طلبززت مززن روسززيا، وكززذلك مززن الواليززات المتحززدة، أن تهتمززا بززأال يكززون هنززاك وجززود 
رانيززة أو ميليشززيات تعمززل تحززت النفززوذ اإليرانززي غززرب الشززارع الززذي يززربط بززين دمشززق ومدينززة لقززوات إي

 السويدال في الجنوب، وذلك في إطار اتفاق وق  النار في جنوب سوريا.
 16/9/2017، لندن، الشرق األوسط

 

 تبرز قبضتها العسكرية لفرض شراكتها في التسوية السورية "إسرائيل" .37
التهديدات التي أطلقها القادة اإلسراةيليون، في ملتمر مكافحة : ال شحادةأم -القدس المحتلة 

اإلرهاب، الذي عقد في هرتسليا، لم توج  إلى إيران وحزب هللا وسورية فحسب، بل وجهت مباشرة 
إلى الواليات المتحدة، عشية اللقال المرتقب بين رةيس الحكومة بنيامين نتانياهو والرةيس األميركي 

رامب، وفي مركزها أن إسراةيل لن تق  مكتوفة األيدي أمام أي نشاط في سورية، يهدد أمنها دونالد ت
ويتيح ترسيخ الوجود اإليراني واستمرار الدعم لحزب هللا. جميآ المشاركين طالبوا ترامب واإلدارة 

سراةيل في األميركية بالقيام بدور فاعل، في كل ما يتعلق بالحفاظ على المصالح األمنية القومية إل
أي اتفاق في سورية، وعدم ترك الملعب إليران وأذرعها، وفق تعبير الوزير يسراةيل كاتس، الذي اتفق 

 مآ غير  من القياديين بأن واجب اإلدارة األميركية صد إيران في شكل فوري عن الحلبة السورية.
لرةيس الروسي فالديمير هذ  المطالب سيحملها مع  نتانياهو إلى ترامب، بعد أن فشلت جهود  مآ ا

 بوتين، بالتجاوب مآ مطلب إدراج بند في أي اتفاق حول سورية، يضمن إبعاد إيران وحزب هللا.
ملتمر مكافحة اإلرهاب، الذي عقد على وقآ البارة اإلسراةيلية على مركز األبحاث في سورية، تحول 

ن لم يعتر  أي من الوزرال والقياديي ن، مباشرة، بوقو  إسراةيل  ل  إلى منصة تهديد متصاعد. وا 
هذ  البارة إال أن تهديداتهم وما حملت  من رساةل تحدثت في شكل ال يقبل التأويل، عن تنفيذ سالح 
الجو اإلسراةيلي لهذ  البارة، بل أشار بعضهم إلى احتمال تكرار هذ  البارات إذا عاد نتانياهو من 

 األ ير مآ بوتين.لقاة  مآ ترامب، ب في حنين، كما عاد من لقاة  
الوزير أفيبدور ليبرمان كرر الموق  اإلسراةيلي بعدم الصمت إزال ما اعتبر  تجاوز ال طوط الحمر، 
أما الوزير كاتس فكان أكثر وضوحًا، إذ أكد أن إسراةيل تنتظر أن تت ذ اإلدارة األميركية قرارًا بعدم 

ير »ترك الموضوع السوري في أيدي روسيا قاةاًل:  ان تناقشان حاليًا اتفاقًا طويل المدى سورية وا 
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لترسيخ الوجود اإليراني في سورية والسماح إليران بإقامة قاعدة عسكرية فيها، كما فعلت روسيا. 
ويمكن إيران أن تحضر إلى سورية صواريخ من م تل  األنواع، ويمكن أن ترابط في سورية في 

ة وحزب هللا، سيكون هدفها تهديد ومحاربة شكل داةم، قوة كبيرة ومسلحة جيدًا من عناصر إيراني
 «.إسراةيل

ولم تقتصر المطالب اإلسراةيلية على منآ ترسيخ وجود إيران، بل العمل على إلبال االتفاق النووي 
مآ إيران، الذي تجري اإلدارة األميركية محادثات دا لية حول مستقبل ، تمهيدًا لموعد ال امس عشر 

يث يفترض بالرةيس ترامب إبالغ الكونبرس ما إذا كانت إيران تلتزم من تشرين األول )أكتوبر(، ح
باالتفاق أو ت رق . ومن شأن إعالن الرةيس عن  رق إيران لالتفاق أن يشق الطريق أمام إعادة 
فرض العقوبات األميركية على المشروع النووي اإليراني، وانسحاب الواليات المتحدة من االتفاق، 

روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ويرى اإلسراةيليون ضرورة إلزام إيران الذي وقعت ، أيضًا، 
بتوقيآ اتفاق جديد ال يسمح لها بالتقدم نحو إنجاز السالح النووي ويشمل الصواريخ والدعم اإليراني 

 لحزب هللا وسورية.
  

 تعديل السياسة اإلسرائيلية
عمليات القص  التي نفذتها إسراةيل منذ اندالع الحرب  ت تل  عن جميآ األ يرة،البارة اإلسراةيلية 

في سورية، وركزت فيها على منآ وصول قوافل األسلحة اإليرانية والسورية، إلى حزب هللا. وكما 
القاةد السابق لسالح الجو، أمير إيشل فقد نفذت إسراةيل أكثر من مةة هجوم على  وأعلنسبق 

قل أسلحة متطورة و طيرة إلى حزب هللا. وقرار تنفيذ البارة سورية، في السنوات األ يرة، ومنعت ن
اإلسراةيلية األ يرة وتوقيتها، الذي صاد  مرور عشر سنوات ويوم واحد بالضبط، على الهجوم على 

، وبعد تهديد روسيا بفرض الفيتو على كل مشروع قرار في 7002المفاعل النووي السوري في 
، يشكل تعدياًل في السياسة اإلسراةيلية تجا  سورية، «إرهابية»ة ُيعر  حزب هللا كمنظم األمنمجلس 

 كما قال بعض المسلولين.
إسراةيل في ضربتها هذ  فرضت دورًا مشاركًا لها في أي اتفاق في سورية، وتسعى اليوم إلى بعض 
التفاهمات مآ روسيا. فالتهديدات التي أطلقها اإلسراةيليون وصلت أيضًا إلى موسكو، وأسرع 

إلسراةيليون إلى اإلعالن عن أن روسيا بعثت برسالة طمأنة لها، بعد توجي  الضربة على سورية، ا
إذا بالبت إيران وحزب هللا في التد ل في سورية، فستقوم موسكو »عبر مسلول روسي، أعلن أن  

 «.بكبح نشاطهم
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دير الزور. وفي ويقدر اإلسراةيليون أن روسيا تسعى إلى ضمان نجاحها في السيطرة على إدلب و 
الروسية على هاتين المحافظتين، ستعزز االفتراض بأن  –التقديرات اإلسراةيلية فإن السيطرة السورية

األسد سيواصل رةاسة سورية، ونتيجة كهذ  ستلزم إسراةيل على أن تكون شريكة، ولو في شكل غير 
إيران وحزب هللا في سورية،  مباشر، في عملية إنشال النظام السوري الجديد وفي النقاش حول مكانة

وستحتاج إلى ضمانات من روسيا في مواجهة التهديدات المحتملة، التي يمكن أن تنبثق من االتفاق 
 السياسي.

ويرى عسكريون وأمنيون إسراةيليون أن وضعية كهذ  تشير إلى أن زيادة التد ل العسكري اإلسراةيلي 
يز العالقات مآ المتمردين ستتعزز مكانتها في سورية، سوال من  الل عمليات القص  أو تعز 

 الل التوقيآ على أي اتفاق مستقبلي، ولكن، حذر هلالل األمنيون، من أن يكون وضآ كهذا سيفًا 
ذي حدين: يمنح إيران ذريعة لزيادة وجودها العسكري في سورية، ويمكن روسيا أن تقل  أو حتى 

، بينما يمكن حزب هللا أن «منطقة مبلقة»وري كز تلبي التنسيق الجوي وتعلن عن الفضال الجوي الس
 يحول هضبة الجوالن إلى جبهة مشروعة، كجزل من ميزان الردع أمام إسراةيل.

ال بير العسكري إيال زيسر يرى أن السياسة التي تبلورها إسراةيل في مواجهة التهديد اإليراني في 
مركزية روسيا في تصميم سورية.  سورية، يجب أن تستند إلى فرضيتين أساسيتين. أهمهما هي

روسيا، من جهتها، ترى في »والثانية هي أن روسيا، في الوقت الحالي، ودية تجا  إسراةيل. ويقول: 
إسراةيل دولة صديقة، واألهم من ذلك، العبًا إقليميًا هامًا، ل  مكانة سياسية واقتصادية تجب 

ى تعريض إنجازاتها في سورية لل طر بسبب مراعاتها. وبتقدير موسكو فإن إسراةيل تملك قدرة عل
قدرتها العسكرية المثبتة، إضافة إلى احتمال ان راطها كقوة ملثرة في المعسكر اإلقليمي الموج  ضد 

 «.النفوذ اإليراني المتعاظم في هذا المجال
  

 اللبناني -المجال السوري
يحذرون فيها من أ طار التد ل   برال إسراةيليون قدموا لمت ذي القرار في إسراةيل ورقة توصيات

اإلسراةيلي في سورية، ويدعون إلى بلورة سياسة تنظر إلى ثالث قضايا أساسية: عدم السماح بتثبيت 
إيران في سورية مما يجعل سورية دولة قاةمة برعاية إيرانية ويوسآ منطقة االحتكاك بينها وبين إيران 

ت مآ روسيا هي ذ يرة استراتيجية إلسراةيل تحتم وفروعها. القضية الثانية تنطلق من أن العالقا
بدال استعداد لضرب المصالح الروسية الحيوية في سورية، وبين  عليها المناورة بين تهديد جدي وا 
الرغبة في مواصلة التنسيق االستراتيجي المثمر مآ موسكو. والثالثة، وتركز على أن تنطلق المبادرة 

الحلي  المركزي إلسراةيل، لن تقوم بالعمل نيابة عنها. إضافة  من أن الواليات المتحدة، التي هي
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إلى ذلك، فإن إدارة ترامب ترى في الساحة السورية مكانًا لتحقيق التعاون مآ موسكو. بالتالي ال 
 توجد إرادة أميركية للتورط في المستنقآ السوري وفق النموذج الفاشل ألفبانستان والعراق.

أن صراع إسراةيل مآ النفوذ المتسآ إليران في سورية ستحسم  قدرة  ويرى معدو ورقة التوصيات
سراةيل على ممارسة روافآ التأثير الناجعة على روسيا.  إيران وا 

وجال في التوصيات أن روسيا ستحاول المناورة بين المطالب اإلسراةيلية وبين الحاجة إلى التعاون 
بالتالي، يوصي الباحثون إسراةيل أن تتعاطى  مآ إيران، من  الل إعطال وعود متضاربة للطرفين.

بحذر مآ وعود روسيا في هذا الشأن وتحسن جاهزيتها الست دام القوة بحكمة وعلى مستوى متدن، 
 في مواجهة أهدا  تثبيت الوجود اإليراني في سورية وبنال على عدة مبادئ:

كيلومترًا على  00على مسافة االتفاق مآ روسيا بالنسبة لتواجد إيراني مضبوط في شمال دمشق،  -
األقل عن هضبة الجوالن، يكون محدودًا بالزمن حتى إ راج كل القوات األجنبية من سورية، وذلك 
في ظل التشديد على الحاجة إلى الرقابة الروسية في الميدان، إلى جانب حرية عمل إسراةيلية في 

 ة الحيوية.اللبناني لبرض الحفاظ على المصالح األمني -المجال السوري
 دور إسراةيلي في المداوالت وفي القرارات المتعلقة بمستقبل سورية ونوعية النظام فيها. -
دور إسراةيلي في ما يجري في سورية، ال سيما في جنوبها، عبر مساعدة قوات الجيش السوري  -

األردن، وربما الحر، الذي تركت  وكالة االست بارات المركزية األميركية في حال ، مباشرة أو عبر 
حتى من  الل إقناع الواليات المتحدة بالعودة إلى دعم هذ  القوة. وذلك من أجل أن تكون مركز قوة 

 يمنآ تثبيت وجود القوات اإليرانية والتحال  المليد لألسد في جنوب الدولة.
ومن أجل إقناع است دام متزن للقوة اإلسراةيلية في المجال السوري واللبناني كوسيلة لتثبيت الردع  -

روسيا بفرض ال طوط الحمر التي وضعتها إسراةيل بالنسبة إليران. وفي الرد على ال طوات 
اإليرانية االستفزازية، على  طوات إسراةيل التنفيذية أن تتضمن إجرالات مفاجةة، تتجاوز المستوى 

وات والشبكات المعرو  من  صومها وتنقل رسالة تصميم لمنآ هيمنة إيرانية وتثبيت وجود الق
 اإليرانية في سورية.

يران، في سياق المنافسة على الهيمنة في سورية  - عمل متزن لزيادة مراكز االحتكاك بين روسيا وا 
 والتأثير في تصميم البنى السلطوية في الدولة.

 17/9/2017، ، لندنالحياة
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 العودة إلى دائرة عباس .38
 معين الطاهر

ومة اإلسالمية )حماس(، وعبر زيارة رةيس مكتبها السياسي إسماعيل قد يبدو للعيان أّن حركة المقا
هنية القاهرة، رمت الكرة ثانية إلى ملعب الرةيس الفلسطيني، محمود عباس، حين أعلنت بوضوح عن 
استعدادها لحّل اللجنة اإلدارية التي شّكلتها إلدارة شلون قطاع غزة، وهو القرار الذي أودعت  لدى 

  إلى اجتماع في القاهرة، ُيفتح في  مل  المصالحة الفلسطينية، وتألي  حكومة مصر. وستدعو هذ
وحدة وطنية، على أن يقترن هذا برفآ عقوبات الرةيس المفروضة على قطاع غزة. لكّن ذلك ليس 
سوى ظالل الصورة، أّما حقيقتها فإّننا ما زلنا ندور في الداةرة ذاتها، وداةرة الرةيس عباس ال تنفك 

ذا تعيد ك إلى النقطة التي بدأَت منها، لتبدأ دورة أ رى، وهكذا من دون أن تتجاوز ما أنت في ، وا 
 حدث وانتقلَت إلى نقط  أ رى، فهي في داةرة أصبر وأكثر ضيًقا وأقل أماًل.

مآ ذلك، ثّمة أمور باتت أوضح وأكثر جالًل، في طليعتها أّن الوهم الذي تسّرب إلى قطاع غزة حول 
حة "حماس" مآ مجموعة محمد دحالن واقتسام السلطة مع  قد  ّ  بريق ، وأّن ما قيل هفاق مصال

عن فك الحصار عن القطاع وفتح معبر رفح بصورة اعتيادية للمسافرين والبضاةآ بعد عيد األضحى 
اًل من قد تبّين َكِذُب ، وأّن البديل المصري لتزويد محطة كهربال غزة بالطاقة لم يتعدَّ ما كان مقرًرا أص

إسراةيل والسلطة الفلسطينية  فساعات الكهربال في غزة لم تزد إن لم تنق ، وأّن المصالحة 
مليون دوالر إلنجازها ما زالت أمامها عقبات  50المجتمعية التي وعدت اإلمارات، عبر دحالن، بدفآ 

ضمانة ذلك،  جّمة، وأّن عودة محمد دحالن ومساعدي  إلى القطاع لم تتّم، وليس بمقدور "حماس"
ن رغبت في .   حتى وا 

كانت بداية القصة باتفاق ُعقد بين النظام المصري وحركة حماس وما يسمى التيار اإلصالحي الذي 
يقود  محمد دحالن، وتضمن ترتيبات أمنية مآ مصر إلنهال الحصار المفروض على غزة، وتقاسم 

ق بقّشة، تفالل كل من ال يريد أن تبقى السلطة في القطاع، ودعم مالي إماراتي. وألّن البريق يتعلّ 
 غزة تحت المعاناة التي ُتكابدها، والتي ازدادت بفعل العقوبات الرةاسية التي ُفرضت عليها.

لم يكن مستبرًبا أن تتعاون "حماس" مآ النظام المصري لضبط الحدود مآ سينال، فهي، 
ة هناك، وليس من مصلحة قضيتهم والفلسطينيون عموًما، ليسوا معنيين بدعم الحركات التكفيري

اتهامها أو زّجها في أي شيل من هذا القبيل. لكّن الالفت كان إقحام دحالن في هذا التفاهم، بحيث 
ظهر وكأّن  عّراب هذا اللقال ووجود  شرط إلتمام ، وأّن الترتيبات األمنية على الحدود، ويجب 

صفقة شاملة  تشمل إعادة تثبيت دحالن  إنجازها في جميآ األحوال والظرو ، بدت كأّنها نتاج
مكّونا أساسيا في الحالة السياسية الفلسطينية عبر بوابة "حماس" وقطاع غزة، بعد أن فشل جهد 
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الرباعية العربية في فرض مصالحت  مآ الرةيس محمود عباس، بحيث أصبحت ال يارات أمام 
 الجميآ تنحصر باالصطفا  حول أحدهما.

لتداول حول ، إذ جال ذلك في ظّل النزاع ال ليجي وحصار قطر والحملة على ثّمة سياق ه ر جرى ا
"اإل وان المسلمين"، فُصّور بأّن  جزل من هذا كل ، ونجاٌح لإلمارات ومصر في الحد من نفوذ قطر 
بعاد حركة حماس عن جماعة اإل وان المسلمين، وبذلك  في قضية تلهب مشاعر الجمهور العربي، وا 

األم عماًدا أساسًيا من أعمدتها الكبرى. كما ُوص  الدور الذي يقوم ب  محمد دحالن تفتقد الحركة 
بأّن  جزل من هذ  المعركة الكبرى التي ت وضها المنطقة كلها، بحيث ُت ّير "حماس" بين رفآ 
الحصار وتقاسم السلطة أو إبقال الحصار وفرض عقوبات إضافية عليها في حال استمرارها في 

 سابقة. ياراتها ال
حسابات الحقل ال تتطابق أبًدا مآ حسابات البيدر، وأدرك العارفون بدوا ل األمور، منذ البداية، 
صعوبة تحقيق أجزال كبرى من هذ  الصفقة، إذ إّن موضوع رفآ الحصار عن غزة ال يقّرر  النظام 

ثّمة اتفاقا يحدد المصري وحد ، بل ال يستطيآ هذا النظام أن يقّرر فتح معبر رفح، متذرًعا بأّن 
شروط ذلك، وربط  ببرفة عمليات لالحتالل الصهيوني من  الل مراقبين دوليين، ووجود حرس 
الرةيس على الجانب الفلسطيني من . ولن توافق إسراةيل على فتح الحدود البرية مآ مصر كيفما 

رقابة األمنية على الحدود، اتفق، فهذا يعني إغالق المعابر والتجارة وعاةداتها معها، واألهم فقدانها لل
وهي لن ُتسّلم بذلك، حتى لو كان ضمن تنسيق  ا  مآ مصر، ولن يجرل نظام عبد الفتاح 
السيسي على تحّمل تبعات ذلك. ولعّل أبسط دليل على ذلك أّن جرعات الطاقة التي توّجهت من 

ةيل تقّرر ، وأّن مسألة مصر إلى غزة، بعد طلب السلطة من إسراةيل وقفها، لم تتجاوز ما كانت إسرا
 المسافرين عبر معبر رفح لم تتحّسن قيد أنملة، من حيث العدد والمعاملة.

ثّمة أمور أ رى ما يزال تحقيقيها صعبا، مثل المصالحة المجتمعية التي تسير ب طًى بطيةة للباية، 
ي منآ عودة كوادر على الرغم من توفر الموارد المالية لدفآ دّيات ضحايا االنقسام، وهو األمر الذ

من "التيار اإلصالحي" إلى غزة، حيث تصعب عودتهم ما لم تجر هذ  المصالحة. وهناك من يحاول 
 تشبي  المصالحة المجتمعية المنوي تنفيذها بالتي ُأنجزت بعد 

االنتفاضة األولى مآ ذوي الضحايا الذين تّمت تصفيتهم  اللها لالشتبا  بتعاونهم مآ االحتالل. 
ي الصديق فريح أبو مدين، وكان ل  دور مشهود في إنجازها، أّنهم في ذلك الوقت لم يواجهوا ويحّدثن

عقباتم ُتذكر، وأّن أهالي الضحايا كانوا فرحين ألّن الثورة قد سعت إلى تحقيقها، إذ كان همهم األكبر 
ما ُتصدر قراًرا تبييض صفحة أبناةهم باعتمادهم شهدال. وفي هذا السياق، أذكر أّن الثورة كانت عند
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بإعدام جاسوس ما فإّنها كانت في اليوم التالي تعتبر  شهيًدا سًدا ألبواب الفتنة، وحتى ال يتحّمل أهل  
 وزر ما اقترف .

في حوادث االنقسام، ذهب ضحايا كثيرون، وأحياًنا بطريقةم ت رج عن المألو ، في معارك االقتتال 
اقُترفت من الفريقين أدنى تبرير أ القي أو سياسي. من الدا لي، وال يوجد لبعض الممارسات التي 

حق عاةالت هلالل، قبل أن ُتعرض عليهم دّيات أو تعويضات مالية عن أحباةهم الذين قتلوا، أن 
يسمعوا أواًل كلمة اعتذار تصدر عن كل من شارك في تلك الحوادث الملسفة، لعّل ذلك يكون بلسًما 

 على جراحهم التي لم تندمل.
ى القول، كانت حصيلة األشهر الماضية تعزيز مواقآ أنصار دحالن في غزة أمام عباس  قصار 

نظًرا لإلجرالات التي قام بها األ ير، و روج الفلسطينيين من داةرة االتهام األمني في سينال، 
وتحّسن في عالقات "حماس" مآ مصر ضمن إطارها األمني، وانكشا  العجز العربي عن ات اذ أي 

يتعّلق برفآ الحصار عن قطاع غزة من دون موافقة إسراةيلية، وعودة مل  المصالحة إلى إجرالم 
داةرة محمود عباس، وهي داةرة، كما سبق القول، عاجزة عن التقّدم أي  طوة إلى األمام، حتى لو 
ُأّلفت حكومة وفاق جديدة، فإّن الحال، في ظّل فقدان الرلية السياسية الموحدة وغياب المشروع 

 لوطني الفلسطيني، سيبقى على ما هو علي .ا
 17/9/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 « حماس»وديعة  .39

 عبدهللا السناوي
شيل ما جوهري ينبك بإمكانية تجاوز االنقسام الذي استنز  القضية الفلسطينية ألكثر من عشر 

 سنوات، كأن  نزي  دا لي حاد.
اللجنة »، تلتزم حل «وديعة»السلطات المصرية من  لدى« حماس»أسباب التفالل ماثلة فيما أودعت  

، التي تدير قطاع غزة، لتتصر  فيها بالطريقة التي تراها، إذا ما وافقت السلطة الفلسطينية «اإلدارية
 على المضي قدمًا في مصالحة شاملة وفق  طوات متفق عليها.

ة األمر الواقآ، من ممارسة ، المجمدة بقو «الوفاق الوطني»االلتزام يعني بالضبط تمكين حكومة 
جرال انت ابات رةاسية «رام هللا»و« غزة»السلطة الفعلية على  ، قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية وا 

 ونيابية.
« فتح»وأسباب التحفظ ضاغطة بإرث التناقضات والصراعات والريب المتبادلة بين طرفي االنقسام 

 «.حماس»و
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أميل « فتح»لفكرة إنهال االنقسام والمصالحة الفلسطينية، و أكثر اندفاعاً « حماس»يستلفت االنتبا  أن 
بدال الشكوك في حقيقة ذلك االندفاع.  إلى التحفظ وا 

 لكل طر  أسباب  فيما يذهب إلي  من رهانات، أو يبدي  من شكوك.
للتقدم إلى المصالحة عبر البوابة المصرية ما يعاني  القطاع المحاصر من « حماس»من أسباب 

نسانية متفاقمة إلى حدود يكاد تحملها يكون شب  مستحيل. بحكم أزمات اق تصادية واجتماعية وا 
الضبوط الدا لية عليها، فإنها تحاول بقدر ما هو ممكن ت في  وطأة تلك األزمات، التي تشمل 
انقطاع الرواتب عن عدد كبير من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وقسوة الحياة بال وقود 

 ضاًل عن عدم فتح معبر رفح بصورة منتظمة أمام حركة البضاةآ والبشر.وكهربال، ف
ومن أسبابها ما تستشعر  من  طر على مستقبلها، ومستقبل القضية نفسها، إزال التطورات اإلقليمية، 

 وبعضها منذر ب راةط جديدة وصفقات محتملة على حساب ما تبقى من حقوق وأراضم فلسطينية.
قليمية متناقضة، في محاولة الستباق بسبب هذ  الم او ، تح اول أن تنفتح على أطرا  دولية وا 

 «.مقاومة مسلحة»سيناريوهات االنقضاض عليها وتصفية الحسابات معها ك
 وفق تلك الرلية، صاغت مل رًا وثيقة سياسية نحت إلى انقالبين في  طها السياسي والفكري.

(. والثاني، فض االرتباط 1967من يونيو/حزيران ) األول، االعترا  بحل الدولتين على حدود الرابآ
 التنظيمي مآ جماعة اإل وان المسلمين.

( 30بصورة أو أ رى، طويت صفحة التوترات الحادة بين القاهرة وغزة، التي ترتبت على تحوالت )
أمن »من السلطة في مصر، وعقدت صفقات كواليس في ملفي « اإل وان»يونيو و روج جماعة 

 «. في  الحصارت»و« سينال
معلومات شب  متكاملة عن تمركز جماعات العن  واإلرهاب في غزة وشمال « حماس»وقد وفرت 

سينال، ومستويات تسليحهم و راةطهم التنظيمية، وات ذت إجرالات صارمة على الشريط الحدودي 
 لوق  است دام القطاع كمنصة لنقل السالح واإلرهابيين، وتوفير مالذات همنة دا ل .

 بنظرتها االستراتيجية.« وديعة حماس»التداعي أوصل المد ل األمني إلى ب
جرالات، « الوديعة»يستلفت االنتبا  أن ما تطالب ب  السلطة هو نفس  ما تضمنت   من التزامات وا 

 غير أن أزمة الثقة تكاد تكون نسفت أية جسور.
، من أن تفضي التفاهمات ، الفصيل الفلسطيني الذي يهيمن على السلطة في رام هللا«فتح»ت شى 

إلى إسناد دور كبير لها في معبر رفح عند فتح  بصورة منتظمة « حماس»األمنية المصرية مآ 
 على عكس االتفاقيات الدولية الموقعة.
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والسلطة ومنظمة التحرير « فتح»هذ   شية أولى معلنة. هناك  شية ثانية شب  معلنة على مستقبل 
من أي مصالحات تد ل فيها ش صيات مثيرة للجدل تطمح ل الفت  « محمود عباس»بعد رةيسها 

إلى « حماس»وهناك  شية ثالثة من أن تفضي المقاربات الجديدة ل«. حماس»بتفاهمات  لفية مآ 
 «.فتح»إعادة تأهيلها كشريك محتمل في أية مفاوضات تسوية مقبلة ينازع 

ة مآ صفقة محتملة عبر القاهرة بين غزة يزكي تلك ال شية ترافق الكالم عن المصالحة الفلسطيني
( أسيرًا فلسطينيًا جرى اعتقالهم بعد اإلفراج عنهم ضمن 56وتل أبيب، يجري بمقتضاها اإلفراج عن )

عما إذا كان بحوزتها جنديان « حماس»جلعاد شاليط مقابل أن تكش  « اإلسراةيلي»صفقة الجندي 
 ه ران ال يعر  مصيرهما.« إسراةيليان»

ثقة العنوان األ طر في االنقسام الفلسطيني بين فصيلين مأزومين، وتجاوز  لن يكون هينًا أزمة ال
على أي نحو. تلك األزمة لم يستولدها االنقسام الفلسطيني بين غزة ورام هللا، لكن  أكدها وعّمق 

 شكوكها.
ال استثنال، كأنهما وقد أفضى حدثان كبيران إلى ما يشب  الهزة العميقة للفصاةل الفلسطينية جميعها ب

 إنذاران في الوقت بدل الضاةآ.
بصورة أكدت قدرة « مروان البرغوثي»بقيادة « اإلسراةيلية»األول، نجاح إضراب األسرى في السجون 

الفلسطينيين على التوحد ببض النظر عن الفصاةل التي ينتمون إليها. والثاني، نجاح انتفاضة 
لمقدسيين العاديين، مسلمين ومسيحيين، في تحدي اآللة األمنية المسجد األقصى بالندال العام وهبة ا

جبارها على التراجآ دون أن يكون ألي فصيل دور أساسي في تلك االنتفاضة.« اإلسراةيلية»  وا 
فرانسو »إسحاق رابين للرةيس الفرنسي « اإلسراةيلي»، أعرب رةيس الوزرال «أوسلو»قبل مفاوضات 

 ات يوم فال يرى غزة على ال ريطة، أو أن تكون غرقت في البحر.عن أمل  أن يستيقظ ذ« ميتران
، ويجب أن تظل كذلك وفق ما يتوافر من «اإلسراةيلي»كانت صداعًا مزمنًا في الرأس االستراتيجي 

 قدرة على بنال التماسك الوطني.
حرير غير أن لكل شيل شروط ، وفي صدارتها إنهال االنقسام الفلسطيني وا عادة بنال منظمة الت
« فتح»الفلسطينية وفق برنام  مرحلي محل توافق وطني يتسآ لكل الفصاةل الرةيسية من غير 

 كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد اإلسالمي.« حماس»و
 " طوة أولى على طريق طويل، وهي ضرورية تستحق اإلسناد.« وديعة حماس»

تزامات محددة لطر  ه ر عبر طر  ثالث ، التي يقر طر  بال«الوديعة»باستثنال إيحال عبارة 
 ليست دمها متى يشال وفق معطيات بعينها، فإن كل شيل ي تل  عند الجذور بين الوديعتين.
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هذ  المرة الطرفان المباشران من أبنال شعب واحد ومعاناة واحدة، والجانب الضامن أمن  القومي 
 يتوق  على ما يحدث في الشرق.

 إلنهال االنقسام الفلسطيني القاتل. أرجو أال تفلت تلك الفرصة
 17/9/2017الخليج، الشارقة 

 
 وعد بلفور وحدود مسؤولية بريطانيا عن الحق الفلسطيني .41

 كرم سعيد
بيكو التي قطَّعت أوصال المنطقة  -في العام الماضي كانت الذكرى المةوية إلبرام اتفاقية سايكس 

اآلنية والضيقة لالستعمار. وفي العام الجاري، تمر العربية على مذبح الطاةفية والعرقية والمصالح 
مةة عام على وعد بلفور الذي تضمَّن تأييد الحكومة البريطانية إنشال وطن قومي لليهود في 
فلسطين، ليقوم بذلك واقآ على األرض لم تفلح في تبيير  حتى اليوم المجادالت القانونية أو 

ي مكَّنت اليهود من بنال وطن لهم في فلسطين، أحداث األ القية. وت للت مةوية رسالة بلفور الت
 1947مللمة، تجاوزت التكهنات ووصلت إلى حد تهجير ما يزيد على مليون فلسطيني في عامي 

قسمًا كبيرًا « االنتداب البريطاني»، ليد ل الفلسطينيون في نفق مظلم تجاوز الحدود، فقد حرم 1948و
عقَّد قضايا المنطقة، وفي صدارتها « بلفور»إلى الشتات. وعد من الفلسطينيين من وطنهم ودفآ بهم 

قليمي ودولي، وما هو مجتمعي وديني وقومي،  القضية الفلسطينية، فتشابك ما هو دا لي و ارجي وا 
في المشهد الفلسطيني، وزاد موق  بريطانيا التاري ي من وتيرة الصراع وساهم في بقاة  واستمرار ، 

تحويل اليهود ِمن أقلية دينية إلى جماعة لها ثقلها العددي عبر تبذية   صوصًا مآ إصرارها على
 موجات الهجرة إلى فلسطين.

مستعمرات لليهود، إضافة إلى مستعمرات  110كانت بريطانيا شّيدت نحو  1927وبحلول العام 
ست زراعية أ ذت في التوسآ على حساب السكان األصليين.  الل تلك المةوية نفسها أقرَّ الكني

اإلسراةيلي مةات القوانين التي تهد  إلى ق  جذور الفلسطينيين، ه رها في شباط )فبراير( 
، ويقضي «قانون سلب األراضي الفلسطينية»، أو «قانون التسوية»الماضي، عندما صاَدَق على 

بإضفال الشرعية على أكثر من ألفي منزل مقامة على أرض  اصة في أنحال الضفة البربية في 
تعويض أصحابها ماليًا. كما يسمح بامتالك أراض تعود إلى فلسطينيين شيَّد إسراةيليون عليها  مقابل

، 1993أيلول )سبتمبر(  13في « 1أوسلو »مباني ِمن دون تر ي . وفي المةوية أيضًا حدث اتفاق 
يلول أ 28وهو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسراةيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ثم وقعت في 

 3، وبموجبها ُقسمت الضفة البربية إلى ثالث مناطق. المنطقة أ: وتشكل «2أوسلو » 199)سبتمبر( 
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في المةة. وتتحمل  21في المةة. المنطقة ب: وتشكل  18لتشكل  1999في المةة، وامتدت العام 
لسيطرة السلطة الفلسطينية مسلولية قطاعات التعليم والصحة واالقتصاد في هذ  المنطقة. لكن ا

الكاملة على األمن ال ارجي للمنطقتين أ و ب تتبآ إسراةيل، بمعنى أن لها حق د ول هاتين 
 المنطقتين في أي وقت.

التي تتبآ بموجب اتفاق أوسلو السيادة « ج»وقطعت إسراةيل شوطًا معتبرًا على طريق ضم المنطقة 
وتتركز فيها المستوطنات اإلسراةيلية الفلسطينية، لكنها عمليًا تقآ تحت سيطرة الجيش اإلسراةيلي، 

في المةة من أراضي الضفة وتحفل بالمناطق الزراعية  60ومناطق التدريب العسكرية. وهي تشكل 
في المةة ِمن جملة أراضي تلك المنطقة. ووفقًا لتقارير  70والموارد الطبيعية. وصاَدَر اإلسراةيليون 

في المةة من  22أل  مستوطن يمثلون  650ربية نحو إسراةيلية بلغ عدد المستوطنين في الضفة الب
وصول المستوطنين إلى نحو مليون، في محاولة  2020سكانها. وتستهد  إسراةيل بحلول العام 

لتجزةة المجزأ، وتصدير  طة جديدة لحل الدولتين تعتمد على تقسيم مساحة الضفة إلى دولتين 
يرة جرت في نهر القضية الفلسطينية التي صنعتها األولى للمستوطنين وأ رى للفلسطينيين. ميا  كث

بريطانيا، لعل أهمها انتفاضات ضد االحتالل انطلقت األولى ِمنها ِمن غزة في كانون األول 
 «.انتفاضة الحجارة»وحملت اسم  1987)ديسمبر( 

 من المسجد األقصى عندما تصدى فلسطينيون لد ول رةيس 2000واشتعلت شرارة الثانية في العام 
 13الوزرال اإلسراةيلي السابق هرييل شارون وحراس  إلى باحت . صحيح أن البرلمان البريطاني في 

صوَّت لمصلحة قرار يطالب الحكومة البريطانية باالعترا  بدولة  2014تشرين األول )أكتوبر( 
الن فلسطين، غير أن  غير ملزم، وليست ل  انعكاسات سياسية أو إحاالت قانونية، ناهيك عن إع

وزير ال ارجية البريطاني بوريس جونسون في هذار )مارس( الماضي أن بالد  لن تحيي مةوية 
ذا كان وعد بلفور في زمن  مثَّل األساس القانوني والمعنوي للم شمل اليهود، وكان مقدمة  بلفور. وا 

نية المتعاقبة في المةة من مساحة فلسطين التاري ية، فإن الحكومات البريطا 78إلقامة إسراةيل على 
ت بريطانيا الطر  عن عشرات  تتحمل مسلولية أكبر. فعشية إنهال االنتداب البريطاني، غضَّ
المجازر ضد الفلسطينيين. وفي الوقت الراهن، تتمظهر عشرات الجمعيات والكيانات المدنية في 

ت البريطاني الذي بريطانيا دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وفي الصدارة منها اتحاد أساتذة الجامعا
طالق الناةبة عن الحزب  2005ات ذ في العام  قرارًا بوق  برام  التعاون مآ الجامعات اإلسراةيلية، وا 

، 2016الليبرالي الديموقراطي جيني تونغ، مبادرة في مجلس اللوردات في تشرين الثاني )نوفمبر( 
الفلسطينية، واألثر االستعماري الذي  للضبط على الحكومة البريطانية، لالعترا  بدورها في المعاناة

 تركت  على المنطقة عمومًا.



 
 
 
 

 

 37 ص             4405 العدد:             9/17/2017 األحد التاريخ: 

                                    

غير أن جهود المجتمآ المدني البريطاني تبدو غير ملثرة في جوهر الصراع، ناهيك عن أن بريطانيا 
الرسمية لم تحرك ساكنًا تجا  القضية الفلسطينية طوال العقود التي  لت، بل أكدت حق إسراةيل في 

سوية مشكلة الالجةين تسوية عادلة، كما أنها لم تت ذ أي عمل رسمي تجا  العن  العيش بسالم، وت
اإلسراةيلي بحق الفلسطينيين والعرب. ربما فقط تكتفي بريطانيا بدعم مبادرات التسوية التي تطرح حل 

 وبما يتوافق مآ مصالح واعتبارات إسراةيل، ه رها تأييد المبادرة الفرنسية التي تقضي« الدولتين»
، مآ تبادل مناطق 1967بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح في حدود الرابآ من حزيران )يونيو( 

 بمساحات متفق عليها، مآ االعترا  بالطابآ اليهودي إلسراةيل.
يواج  الفلسطينيون  طرًا حقيقيًا ليس بسلب أراضيهم، وتشوي  الصورة الذهنية لحقوقهم التاري ية، 

نما بقتلهم جوعاً  ، وقتل الهوية ال اصة، واستمرار «ج»في قطاع غزة وقرى الضفة في المنطقة  وا 
بمصادرة المواقآ الفلسطينية التاري ية واألثرية. « بلفور»مسلسل طمس الذاكرة الفلسطينية الذي بدأ  

، ومحاوالت ابتالع الضفة «اإلرهاب»ويتصاعد اليوم بتدمير منازل الفلسطينيين تحت دعوات مقاومة 
 ربية، بينما تبض بريطانيا الطر ، وترى في بلفور بطاًل يستحق المجد.الب

 17/9/2017الحياة، لندن، 
 

 االستخبارات الجوية... عين إسرائيل على العالم العربي .41
 صالح النعامي
عادة ما تعنى وساةل اإلعالم بنتاة  عمليات القص  التي ينفذها الجيش اإلسراةيلي في عمق سورية 

دان وقطاع غزة، والتي تقوم بها، في البالب، طاةرات حربية نفاثة تحديدًا من طراز "إ  ولبنان والسو 
هي"، لكن لم يحدث أن تم تسليط األضوال على الطلعات الجوية التي ينفذها سالح الجو  15

اإلسراةيلي في أجوال هذ  الدول والمناطق ببية الحصول عن معلومات است بارية بشأن األهدا  
 لقص .المرشحة ل

وقد سلط تحقيق نشرت  صحيفة "يسراةيل هيوم"، الضول على منظومة االست بارات الجوية اإلسراةيلية 
التي تضطلآ بالدور األبرز في جمآ المعلومات االست بارية عن المواقآ المرشحة لالستهدا . 

تحقيق  وحسب التحقيق، فإن هذ  المهمة التي يضطلآ بها سربان من الطاةرات المأهولة، تشمل
هدفين أساسيين، وهما أواًل: الحصول على أدلة على أن هذ  األهدا  تهدد أو يمكن أن تهدد األمن 
اإلسراةيلي. وثانيًا: الحصول على معلومات وصفية تسهل على طاةرات سالح الجو اإلسراةيلي 

 المقاتلة مهمة مهاجمة هذ  المواقآ بشكل يضمن تحقيق األهدا  المرجوة من القص .
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سب التحقيق، الذي أعدت  الصحافية ليال  شوفال، فإن سربي التجسس الجوي، الذي يطلق على وح
أحدهما "الجمل المحمول" والثاني "مالةكة الجو"، يتمركزان في قاعدة "سدي  دو " الجوية التي تقآ 

سرب شمال تل أبيب. وحسب ما نقلت  شوفال، التي تفقدت القاعدة والتقت بقادتها، فإن طاةرات ال
تقوم في بعض األحيان بالتحليق ألشهر فوق األهدا  المرشحة للقص  من أجل توفير المعلومات 
االست بارية الضرورية بشأنها. وتشير إلى أن قص  المنشأة العسكرية السورية في منطقة مصيا  

ية لسالح القريبة من حماة قبل عشرة أيام يعد نموذجًا للدور المسبق الذي تلدي  األذرع االست بار 
أي" في قص  المنشأة بدقة متناهية يرجآ بشكل  ا   15الجو، إذ تلكد أن نجاح طاةرات "إ  

إلى المعلومات التي حصلت عليها مسبقًا طاةرات سربي االست بارات الجوية. وتشير إلى أن طاةرات 
بإنتاج صواريخ االست بارات الجوية أمنت بشكل مسبق أدلة دامبة تلكد أن المنشأة التي قصفت تقوم 

ذات دقة إصابة كبيرة، وفي الوقت ذات  منحت سالح الطيران معلومات تضمن إصابة الهد  بشكل 
 دقيق. 

وتشير شوفال إلى أن  إذا كان قاةد سالح الجو اإلسراةيلي السابق، أمير إيشل، قد أشار أ يرًا إلى أن 
قوافل سالح كانت في طريقها إلى  غارة  الل األعوام الثالثة الماضية ضد 100إسراةيل قد نفذت 

لبنان، فإن هذا يعني أن طاةرات االست بارات الجوية قامت بعمل مكث  من أجل ضمان نجاح هذ  
 العمليات. 

وتنقل شوفال عن العقيد أمير، قاةد القاعدة الجوية في "سدي  دو "، قول  إن المهمة الرةيسة أمام 
مات تساعد صناع القرار السياسي على ات اذ قرارات االست بارات الجوية تتمثل في تأمين معلو 

استراتيجية بشأن التعامل مآ األهدا  التي يتم جمآ المعلومات عنها. ويضرب أمير مثااًل على 
الجهد الذي تقوم ب  طاةرات االست بارات الجوية، مشيرًا إلى أن كل غارة تستهد  هدفًا لحركة 

جمل المحمول" أو "مالةكة الجو" عشرات أو حتى مةات حماس في غزة تتطلب من طاةرات سربي "ال
 الساعات من الطيران فوق الهد  المرشح للقص .

وحول طابآ المعلومات التفصيلية التي تحر  طاةرات االست بارات الجوية على جمعها حول 
  األهدا ، يشير أمير إلى أنها تشمل: جوهر الهد  ونوع  وطابآ الدفاعات التي تبطي . ويقر أن

من  الل عمل  تبين ل  أن كاًل من حزب هللا، حركة حماس قد طورا قدراتهما بشكل كبير مما جعل 
مهمة عملية جمآ المعلومات االست بارية عنهما صعبة بشكل  ا . ويشير أمير إلى أن طاةرات 

مات االست بارات الجوية تقوم بدور مهم أثنال الحروب والحمالت العسكرية من  الل تأمين المعلو 
االست بارية حول األهدا  التي يمنح المستوى السياسي اإلذن بضربها، مشيرًا إلى أن المعلومات 
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التي تحصل عليها طاةرات االست بارات الجوية تزود بها، في بعض األحيان، قطاعات سالح المشاة 
 لتوظيفها في تنفيذ العمليات الميدانية.

ية قد أدت دورًا رةيسًا في تأمين قص  المفاعل النووي ويمكن القول، إن طاةرات االست بارات الجو 
وتدمير مقر منظمة التحرير في "حمامات الشط" قرب العاصمة التونسية عام  1981العراقي عام 

1985. 
ن كان ما كشفت عن  صحيفة "يديعوت أحرنوت" بشأن نية الجيش اإلسراةيلي تكثي  عمليات   وا 

اس بهد  تقلي  قدرتهما على تعزيز قوتهما العسكرية، السرية ضد كل من حزب هللا وحركة حم
فإن  يمكن االفتراض أن هذا التطور سيزيد من األعبال على االست بارات الجوية، التي ستكون 

 مطالبة بتكثي  عملياتها.
 17/9/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 مفترق حماس.. ومقاومة السلطة الفلسطينية .42

لون بن دافيدأ  
جيش اإلسراةيلي المناورة الكبرى في الشمال، مثلما في كل مناورة، بانتصار ساحق على بينما ينهي ال

ال  اإلسراةيليين الذين هتشري. ف ليط عشرات  أعيادالمناطق مآ حلول  إلىالعدو، يعدو تركيز  
سيزورون القدس، بما في ذلك في الحرم، مآ  طاب كفاحي سيلقي  ابو مازن في الجمعية العمومية 

 األشهرالعن  والعمليات. لقد فقد عباس في  أجواليوقظ مجددا  أنمن شأن   –ألمم المتحدة في ا
الحالية أن  األمريكية اإلدارةالثوابت األ يرة التي كانت ال تزال ل . فهو ال يلمن بان بوسآ  األ يرة

على اسم  ، الذي يسمى"تايلر فورس“تشكل وسيطا نزيها بين  وبين إسراةيل وهو ي ا  جدا قانون 
الطالب األمريكي الذي قتل في عملية في يافا، ويفترض ب  أن يوق  الدعم األمريكي للسلطة والذي 

 مليون دوالر. 500يبلغ 
السلطة  وأجهزةالناجآ الذي كان بين إسراةيل  األمنيالحرم في تموز، لم يعد التنسيق  أحداثمنذ 

من الطرفين ومحافل الم ابرات بل مجرد  األلويةة الفلسطينية إلى حال . فلم تعد لقالات مباشرة لقاد
فأكثر الت و  من المواجهة. عباس نفس  غير  أكثرتنسيق محدود عبر مكاتب االرتباط، وهذا يزيد 

هناك تنشأ  أنمعني بمواجهة عنيفة في المناطق ولهذا فان  يشدد الضبط على غزة على أمل 
سراةيل  –مواجهة تدفآ  صمي    نز .إلى ال –حماس وا 
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مليار دوالر يحولها إلى القطاع كل سنة ويأمل بان  1.4نحو الثلث من  اآلنلقد قل  عباس منذ 
من ذلك حتى نهاية السنة الحالية. وفي إسراةيل واعون لمعنى ذلك، ولكن لسبب ما  أكثريقل  

 ينظرون إلى هذ  ال طوات دون أن يفعلوا شيةا.
المنظمة توجد اليوم على مفترق طرق. فهي تنظر  من يستمآ إلى حماس يمكن  أن يسمآ بان إن

مآ السعودية ومصر، المساعدة التركية  أزمةقطر في  –لها أب وأم  لم يعدحواليها وتتبين ان  
الُسنة في سوريا.  إ وانها إيرانحين يقتل رجال  إيرانتقلصت، وليس لطيفا لها أن تتواجد في حضن 
سارع إلى  اإلداريشهر في االعتقال  22حرر لتو  من زعيم حماس في الضفة، حسن يوس ، الذي ت

اقتراحا لوق  نار طويل المدى. أما في إسراةيل، كالمعتاد، فال ” جيروزاليم بوست“ينشر في  أن
 األردني، لم ينصتوا. في حين  رفآ الملك 1997 أيلول، في بداية أيضاينصتون. قبل عشرين سنة 

ن سنة مآ إسراةيل، ولكن عندنا كانوا مشبولين بالت طيط الحسين اقتراحا من حماس لهدنة لثالثي
 للتصفية الفاشلة ل الد مشعل.

صارو ا نحو إسراةيل. ثالث  أوحماس في غزة رصاصة  أطلقتمن ثالث سنوات منذ  أكثرمرت 
ما سرنا في  إذاتضآ سالحها جانبا.  –هي القاةدة لمقاومة الفلسطينيين  أنهاسنوات ومنظمة تدعي 

 فسيكون هذا بسببنا أكثر مما بسببهم. –وزاةدة في غزة  أ رىقريبة القادمة نحو مواجهة السنة ال
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