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 39 :كاريكاتير
*** 

 
 ف "إسرائيل" ضمن القائمة السوداءصن   ي  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  .1

السوداء  أدرج مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، "إسرائيل"؛ ضمن القائمة": الرأي" –جنيف 
 دولة، بسبب انتهاجها سياسات انتقام ضد نشطاء حقوق اإلنسان. 29التي تضم 

دولة قالت إنها تمارس إجراءات انتقامية ضد  29وأصدر مجلس حقوق اإلنسان، قائمة سوداء تضم 
 ناشطي حقوق اإلنسان الذين يتعاونون مع األمم المتحدة.

يران والهند والصين وباكستان وبورما )ميانمار( وتضم القائمة عدة دول بينهما، "إسرائيل" وا لسعودية وا 
وفنزويال وتركيا، بينما نشر المجلس تقريره السنوي الثامن حول اإلجراءات التي تنفذها الدول ضد 

 ناشطي حقوق اإلنسان.
وصّرح نائب األمين العام لألمم المتحدة لشؤون حقوق اإلنسان، أندرو غيلمور، بأن مجلس حقوق 

ان "قلق من الحاالت التي تعرض فيها أفراد نعمل معهم للخطف واالعتقال واالحتجاز بدون أي اإلنس
 اتصال مع العالم الخارجي أو االختفاء".

دول من بين  9وقد عرض غليمور التقرير على مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، ويضم 
 دولة. 47الدول األعضاء في المجلس، والذي يضم 

” استغرابها“دولة، هي أعضاء في المجلس، فيما أبدت الصحافة العبرية  47التقرير لتسع من  وتطرق 
 ، إلدراجه تل أبيب في هذه القائمة.”بالمشبوه“من هذا التقرير ووصفته 

وذكر موقع "واي نت" اإلسرائيلي، أن "إسرائيل" وجدت نفسها بجانب ديكتاتوريات ودول متهمة بشكل 
ق اإلنسان، بما في ذلك بلدان تعدم المجرمين وتعتقل نشطاء المعارضة كأمر دائم بالمس في حقو 

 عادي.
مجلس حقوق اإلنسان منظمة تابعة لألمم المتحدة المنحازة باستمرار “وزعم الموقع اإلسرائيلي أن 

تبنت إلى ما ال نهاية من القرارات والتوصيات ضد “، متهًما األمم المتحدة بأنها ”ضد إسرائيل
 ”.ئيل( بمبادرة الدول العربية واإلسالمية، وهي دول معروفة بانتهاكها الدائم لحقوق اإلنسان)إسرا

 21/9/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 

 



 
 
 
 

 

 5 ص             4410 العدد:             9/22/2017 جمعةال التاريخ: 

                                    

 في الجمعية العامة يبدأ في موضوع المصالحة عباسزقوت: اختبار خطاب جمال  .2
إناه يمكان اعتباار  ،طني الفلساطينيعضاو المجلاس الاو  ،قال جماال زقاوت فادي أبو سعدى: –رام هللا 

خطاااب الاارئيس محمااود عباااس "وثيقااة جاارد حساااب للمجتمااع الاادولي وفشااله فااي تطبيااق قاارارات األماام 
إال أنااه أيضااًا وفااي هااذا المعنااى دلياال علااى فشاال الرهانااات  ...المتحاادة الخاصااة بالقضااية الفلسااطينية

وهر التحارك السياساي يتمثال فاي نعتماد الفلسطينية ذاتها، ولكناه ال يؤشار لخطاة مختلفاة إذا اساتمر جا
 دونالد ترامب". األمريكيعليكم" للرئيس 

ن أ إلااىن "مااا حملااه الخطاااب ماان أفكااار مهمااة تشااير أ ،فااي حاادي  مااع "القاادس العربااي"زقااوت، وأكااد 
مرحلة التحرر الوطني هي األساس، تستدعي اساتراتيجية مختلفاة، فاالتحرر الاوطني لاه قوانيناه وأولهاا 

زالاة كال  أن". وأضاف ...ة الوطنيةقانون الوحد "هاذا يساتدعي أيضاًا تساريع خطاوات إنهااء االنقساام وا 
العراقيل أمام الشراكة السياسية في تحمل مسؤولية مجابهة تحديات الاذهاب نحاو خياارات بديلاة وأكثار 

هاض وأضاف زقوت إذا كانت القيادة الفلسطينية ستسير نحو هذه الخيارات بما في ذلك استن فاعلية".
جدي، وليس مجرد شاعارات موسامية "للمقاوماة الشاعبية بطابعهاا السالمي والجمااهيري الواساع" وتاوفير 
كاال العناصاار المطلوبااة لهااذه المقاومااة، مؤكاادًا أن هااذا مااا سيتضاا، فااي األيااام القادمااة، فاا ن االختبااار 

مااا ساامي  غاااءوضاارورة إلاألول هااو كيااف ستتصاارف القيااادة وحكومتهااا إزاء متطلبااات إنهاااء االنقسااام 
 باإلجراءات "العقابية" اإلدارية منها والمالية.

 22/9/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 السلطة جدل فلسطيني حول نية عباس حل   .3
محمود عباس، في خطابة أمام الجمعياة  السلطة الفلسطينية أثار تلوي، رئيس :محمد يونس -رام هللا 

الساالطة الفلسااطينية،  ، وحاالّ "إسرائيلا"االعتااراف باا العامااة لألماام المتحاادة مساااء أول ماان أمااس، بسااحب
وفيماا رأى الابعض  حل الدولاة الواحادة، نقاشاًا واساعًا باين الفلساطينيين. إلىالدولتين  واالنتقال من حلّ 

ظهاار يأساه أماام العاالم مان السياساات  "،إسارائيل"تلوي، عباس بهذه الخيارات جااء بهادف تهدياد  أن وا 
تهدياادات جديااة بساابب عاادم  أنهاااالاادولتين بصااورة منهجيااة، رأى  خاارون  حاالّ  التااي تقااّوض ،اإلساارائيلية

وجود خيار  خر في ظل النهب اإلسرائيلي المتواصل لألرض، وزرعها بالمستوطنين، وطارد وحصاار 
 المعازل. إلىقرب أالفلسطينيين في تجمعات 

السالطة مان خطااب  حالّ علاي الجربااوي: "تحويال  .العلاوم السياساية فاي جامعاة بيرزيات د أساتاذوقاال 
خياااار سياساااي أمااار ممكااان، لكااان لاااه ثمااان كبيااار، والساااؤال هااال قياااادة السااالطة مساااتعدة لااادفع هاااذا  إلاااى
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هااذا الخيااار، فااال  إلااىقيااادة الساالطة سااتتجه  أنبااوادر علااى  أيالااثمن.". وأضاااف لااا"الحياة": "ال يوجااد 
 وال توجيه". إعداديوجد استعداد وال 

 أن إلااىلاام تبااق لهاام خيااارًا  خاار، مشاايرين  "إساارائيل" إنظمااة يقولااون لكاان المسااؤولين فااي الساالطة والمن
 الزحف االستيطاني اليومي على األرض الفلسطينية لم يبق أماًل وال أرضًا إلقامة دولة فلسطينية.

أحمد مجدالني: "دخلنا في مرحلاة جديادة، فاال يمكنناا  .وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د
وضع القائم ألنه في مصلحة إسرائيل التي تستولي كل يوم على مساحات جديدة تضيف االستمرار بال

عليهااا بناااء اسااتيطانيًا جدياادًا ومسااتوطنين جااددًا". وأضاااف: "ساانعقد المجلااس الااوطني الفلسااطيني قريبااًا 
 لمراجعة كل االتفاقات وااللتزامات، ورسم السياسات والخيارات للمرحلة المقبلة".

السااالطة، قاااال مجااادالني: "إسااارائيل تعمااال علاااى تقاااويض السااالطة، وهاااي تقاااوم  ر حااالّ وعااان واقعياااة خياااا
 بتوسيع اإلدارة المدنية )أحد أذرع الجيش اإلسرائيلي(، وهذا دليل على نيتها تقويض السلطة".

نظااام سياسااي، نظااام حكاام  إلااىفيساابوك": "الحركااة الوطنياة تحولاات الالمعلقااين علااى موقااع " أحاادوكتاب 
وعة لها مصاال، كبيارة ممتادة ومتشاعبة، وهاو ماا ال يؤهلهاا لقياادة مواجهاة شااملة ماع ذاتي، تقوده مجم

تسااااحب االعتااااراف ب ساااارائيل وتوقااااف العماااال  أنوأضاااااف: "ال يمكاااان للساااالطة الفلسااااطينية  إساااارائيل".
الشااوارع والحااواجز والمسااتوطنات، وقيااادة  إلااىعناادما تكااون قيادتهااا قااادرة علااى الناازول  إالباالتفاقااات 

 ة مع االحتالل وقواته ومؤسساته". المواجه
 22/9/2017 ،الحياة، لندن

 
 وزير األوقاف الفلسطيني: المسجد اإلبراهيمي إسالمي خالص وال عالقة لليهود به .4

، 21/9/2017 رفااااض وزياااار األوقاااااف الفلسااااطيني يوسااااف ادعاااايس، الخماااايس :أيساااار العاااايس - رام هللا
براهيمي بمدينة الخليل، معتبرًا أنه "إسالمي خال،، اإلجراءات اإلسرائيلية المفروضة على المسجد اإل

خاااالل احتفالياااة نظمتهاااا وزارة األوقااااف بمناسااابة ذكااارى الهجااارة  ،ودعاااا ادعااايس وال عالقااة لليهاااود باااه".
النبوياااة وحلاااول رأس السااانة الهجرياااة فاااي المساااجد اإلبراهيماااي، الفلساااطينيين إلاااى التوافاااد علاااى الحااارم 

 الخليل، لحمايتهما ومنع تنفيذ المخططات اإلسرائيلية االستيطانية فيهما. اإلبراهيمي والبلدة القديمة في
 21/9/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ت شكل خطرًا على العدالة اإلنسانية "إسرائيلـ"قراقع: النزعة العسكرية ل .5

م حذر رئيس هيئة "شؤون األسرى والمحررين" الفلساطينية عيساى قراقاع مان باروز سامات نظاا :جنيف
وقانونيااًا  اً ، والااذي حّولهااا لدولااة دينيااة كولونياليااة، عنصاارية فاساادة أخالقياا"إساارائيل"الحكاام الفاشااي فااي 
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خااالل مشاااركته فااي  ،وقااال قراقااع بتفشااي النزعااة القوميااة المتطرفااة واالسااتهتار بقيمااة حقااوق اإلنسااان".
ش اجتماعاات مجلاس ندوة حول انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق األسرى فاي الساجون علاى هاام

، إن النزعااة العسااكرية الطاغيااة 21/9/2017 حقااوق اإلنسااان بمقاار األماام المتحاادة فااي جنيااف، الخماايس
 في "إسرائيل"، وقمع الحريات، يجعلها تشكل خطرًا على الثقافة والقيم والعدالة اإلنسانية.

فااي بعضااها لمسااتوى  ولفاات قراقااع النظاار إلااى أن انتهاكااات االحااتالل "الجساايمة" بحااق األساارى "ترتقااي
أساايرًا "استشااهدوا" داخاال سااجون  71بااأن  قراقااعوأفاااد  جاارائم حاارب وأبرزهااا، اعتقااال األطفااال الق ّصاار".

، باإلضاااافة إلاااى مئاااات  خااارين تسااابب 1967االحاااتالل اإلسااارائيلي، جاااّراء ممارساااة التعاااذيب مناااذ عاااام 
سااارائيلي" تحااات حجاااة وأوضااا، أن التعاااذيب "يحظاااى بغطااااء قاااانون إ التعاااذيب لهااام ب عاقاااات جسااادية.

مكافحة "اإلرهاب"، مبينًا أن ارتفاعًا حاّد قد سجل في ممارسة التعذيب خالل التحقيقات مناذ حزياران/ 
 .2016في  %400، وتضاعفت نسبته لا 2014يونيو 

 21/9/2017وكالة قدس برس، 
 

 التوقيع على اتفاقية تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين فلسطين وتشيلي .6
ريااااض الماااالكي ونظياااره وزيااار خارجياااة تشااايلي  الفلساااطيني وزيااار الخارجياااة والمغتاااربينوقاااع  :نيوياااورك

 يةفلساطينال نحكاومتيال، اتفاقية تشاكيل لجناة وزارياة مشاتركة باين 21/9/2017 هيرالدو مونوز الخميس
 تامّ  كماا. 72وجاء ذلك على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة لألمم المتحادة فاي دورتهاا  .ةتشيليالو 

 االتفاق على البدء ببح  إمكانيات توقيع اتفاق تجارة حرة ما بين فلسطين وتشيلي.

 21/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 التنفيذي للجان الشعبية يرفض أي مسمى جديد يحمل في طياته قضية الالجئين المكتبغزة:  .7
ت قطاع غزة التابع لمنظمة التحرير رفضه أي أكد المكتب التنفيذي للجان الشعبية لمخيما: غزة

 . مسمى جديد يحمل في طياته قضية الالجئين
وأوض، المكتب في بيان صحفي صادر عنه في ختام اجتماع طارئ لرؤساء اللجان الشعبية 

اإلعالن عنها في الصحف  م  تأن اللجنة التنسيقية التي  ،لالجئين لمخيمات لقطاع يوم الخميس
عالمية ال يوجد لنا فيها كمكتب تنفيذي في قطاع غزة أي تمثيل ولم يتم التشاور معنا والمواقع اإل

 بهذا المسمى.
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أي مسمى جديد يحمل في طياته قضية الالجئين يجب أن يتم دون  إيجادوأشار البيان إلى أن 
بدائرة شؤون المساس بوحدانية التمثيل الفلسطيني لقضايا الالجئين والتي ترعاه منظمة التحرير ممثلة 

 الالجئين ولجان المخيمات في الوطن والشتات.
 21/9/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 سالح المقاومة ليس للحوار ومستعدون لتقاسم مسؤولية الحرب والسالم :"الحياة"أبو مرزوق لـ .8

ى أبو مرزوق إنه لمس موس« حماس»قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة : رائد جبر –موسكو 
« إجاراءات مقابلاة»حماسة روسية للعب دور أنشط في ملف المصالحة، مشيرًا إلى أن حركتاه تنتظار 

لاان يكااون »ماان القيااادة الفلسااطينية لاادفع المصااالحة والحااوار. وشاادد علااى أن موضااوع سااالح المقاومااة 
مسااااتعدة لتقاساااام »ة الحركاااا أن، لكنااااه أكااااد «ال يمكاااان العباااا  بااااه»و« مطروحااااًا علااااى طاولااااة الحااااوار

مااع القيااادة الفلسااطينية وبمااا يخاادم المصاالحة « المسااؤولية عاان قاارار الحاارب والسااالم فااي شااكل إيجااابي
 الوطنية.

من جهة أخرى، قال إن الحركة طلبت من موسكو قطع الطريق على محاوالت أميركية لتثبيت وضاع 
قفهااا أن الحركااة غياار إرهابيااة، علااى قائمااة اإلرهاااب، الفتااًا إلااى أن موسااكو أعااادت تأكيااد مو « حماااس»

 «.ستدافع عن وجهة نظرها هذه»وبأنها 
، إنااااه أطلاااع الجانااااب الروسااااي علااااى التطااااورات «الحياااااة»وقاااال أبااااو ماااارزوق فااااي حااادي  أجرتااااه معااااه 

واإلجراءات التي اتخذتها الحركة من أجل المصالحة الوطنية، ولمس تأييدًا وحماسة للعاب دور أنشاط 
ت المقبلااة. وزاد أن الحركاة سااعت إلااى دور روسااي فاعاال فااي المسااتقبل مان جانااب موسااكو فااي الحااوارا

باعتبار أن روسيا تتمايز بمواقفها عن الواليات المتحدة والقوى الكبرى األخرى في أنهاا حافظات علاى 
 عالقات جيدة مع كل األطراف، ما يوفر لها إمكان التأثير في شكل إيجابي.

ع بوغادانوف ملفاات عادة، أبرزهاا طلاب المسااعدة الروساية وكشف أن وفد الحركة طرح خالل اللقاء م
فااي إنهاااء الحصااار المفااروض علااى قطاااع غاازة، وطلااب مساااعدات مختلفااة للقطاااع، إضااافة إلااى دور 
سياسااي علااى المسااتوى الاادولي لقطااع الطريااق أمااام محاااوالت اإلدارة األميركيااة التااروي  لضااغو  علااى 

اجهاااا فاااي لاااوائ، اإلرهااااب، كماااا طلاااب دورًا فااااعاًل أو فااارض عقوباااات عليهاااا، أو تثبيااات إدر « حمااااس»
 روسيًا مع الفصائل الفلسطينية لدفع عملية المصالحة.

وزاد أن الوفاااد سااامع مااان بوغااادانوف كالماااًا مهماااًا ومشاااجعًا، وهاااو أعااااد تأكياااد الموقاااف الروساااي باااأن 
د أن وأكاا«. حماااس ليساات إرهابيااة باال مكااون مهاام فااي الشااعب الفلسااطيني وفااازت بانتخابااات شاافافة»

 «.ستدافع عن وجهة نظرها هذه»موسكو 
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ن «حمااس»رحبات بااإلجراءات األخيارة التاي أعلنتهاا « فات،»وفي ملف المصاالحة، قاال إن حركاة  ، وا 
المطلاااوب »القياااادة الفلساااطينية تنتظااار عاااودة الااارئيس محماااود عبااااس مااان نيوياااورك لبلاااورة رد. وزاد أن 

التاي اتخاذت ضاد غازة، واإليعااز للحكوماة بالتوجاه  استجابة سريعة للمبادرة عبر إلغااء كال اإلجاراءات
إلااى القطاااع واسااتالم أعمالهااا كاملااة، وكاال مسااؤولياتها وصااالحياتها مااع تأكيااد الااربط بااين الصااالحيات 

تتوقاااع أيضاااًا مااان القياااادة الفلساااطينية االساااتجابة لااادعوة « حمااااس»وأضااااف أن «. وتاااولي المساااؤوليات
صاااالحات منظماااة التحريااار القااااهرة إلاااى الحاااوار فاااي كااال المساااارات الم طروحاااة، بينهاااا االنتخاباااات وا 

 والمجلس الوطني، والملفات األخرى.
ونفى أبو مرزوق صحة تقارير تحدثت عان خالفاات باين الاداخل والخاارج فاي الحركاة، مشايرًا إلاى أن 
االخااااتالف فااااي وجهااااات النظاااار حيااااال بعااااض الملفااااات، وبينهااااا المصااااالحة والتفاهمااااات مااااع القيااااادي 

محمااد دحااالن، ال يمكاان أن تتحااول إلااى خالفااات ألن القاارارات بعااد أن تاام اتخاذهااا، يجااري الفلسااطيني 
 «.حماس عصية على االنقسام»التزامها داخل الحركة في شكل كلي وشامل، مشددًا على أن 

تيار دحالن موجود في قطااع غازة، وهاو مكاون مان مكوناات الحركاة السياساية، ولدياه »ولفت إلى أن 
لسنا نحن من يجب أن نسأل عن هذا التيار ألن »، مضيفًا: «يمكننا تجاهل هذا المكون نائبًا، وال  16

إجااراءات القيااادة الفلسااطينية بحااق النااواب وقطااع الرواتااب واإلحالااة علااى التقاعااد وكاال التاادابير األخاارى 
أماار طبيعااي، »علااى إيااران « حماااس»وزاد أن انفتاااح فااي «. التااي اتخااذت، تسااببت بتكااوين هااذا التيااار

 «.لحركة يجب أن تقيم عالقات مع كل األطراف اإلقليمية والدولية المؤثرة بصفتها حركة مقاومةوا
وردًا علااى سااؤال عاان موقااف الحركااة ماان المشاااركة فااي االنتخابااات، وهاال لااديها مخاااوف ماان تكاارار 

اجاه التجربة السابقة، شدد أبو مرزوق علاى انفتااح الحركاة علاى الحاوار، لكناه قاال إن هاذه المساألة تو 
تعقيدات كبرى، مشيرًا إلى أسئلة عدة، بينها هل ساتكون االنتخاباات علاى كال المسااحة الجغرافياة فاي 
الضفة والقطاع والقدس، وهل ستكون هناك أي اشتراطات علاى النااخبين أو المنتخباين الحقاًا.. وقاال 

ساتواجه اعتراضاات ، أم «حمااس»إن السؤال األبرز هو هل سيتم التسليم بنتائ  االنتخابات إن فازت 
لاام تتلااق ضاامانات فااي هااذا »علااى تمكينهااا ماان ممارسااة حقهااا بصاافتها فااائزة.. ولفاات إلااى أن الحركااة 

، مشااددًا علااى أن اإلجابااة علااى األساائلة المطروحااة بحاجااة إلااى جهااد فلسااطيني «الشااأن ماان أي طاارف
 كبير، وتحركات ناشطة مع األشقاء واألصدقاء واألطراف الدولية المعنية.

موضااوع سااالح المقاومااة لاام يطاارح فااي أي »، مشااددًا علااى أن «سااالح المقاومااة»إلااى ملااف وتطاارق 
نقاشات سابقًا، ولن يكون مطروحًا على طاولة الحوار. سالح المقاومة لكال الشاعب الفلساطيني، وهاو 

 «.ضمانة مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية، لذلك ال يمكن العب  بهذا الملف
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ستعدة لتقاسم المساؤولية عان صانع قارار الحارب والساالم فاي شاكل إيجاابي لكنه لفت إلى أن الحركة م
قارار الحارب والساالم مساؤولية وطنياة وقارار جمااعي، وحمااس مساتعدة اللتازام »مع القيادة، مؤكدًا أن 

المسؤوليات الوطنية، لكن ال بد مان التوافاق علاى كال ماا هاو مطاروح فاي السااحة السياساية، وكال ماا 
 «.قبل الشعب الفلسطينييتعلق بمصير ومست

 22/9/2017الحياة، لندن، 
 

 ختتم زيارة مثمرة إلى روسيايحماس: وفد الحركة  .9
 سبتمبر. 19اختتم وفد حركة "حماس" إلى العاصمة الروسية موسكو زيارة مثمرة مساء الثالثاء 

عضااء والتقى الوفاد الاذي ترأساه نائاب رئايس المكتاب السياساي للحركاة موساى أباو مارزوق وعضاوية أ 
المكتب السياسي صال، العاروري وحسام بدران وسامي خاطر ومحمد صاوالحة وممثال حركاة حمااس 
لاادى روساايا، بالساايد ميخائياال بوغاادانوف مبعااو  الاارئيس بااوتين للشاارق األوسااط وأفريقيااا نائااب وزياار 
دة الخارجياااة الروساااي، والمساااؤولين فاااي وزارة الخارجياااة السااايد ألكساااندر نيكاليفاااوتش روداكاااوف والساااي

 فيكتوريا ستيغنيي.
واساااااتعرض الوفاااااد خاااااالل االجتمااااااع الاااااذي اساااااتمر ثاااااال  سااااااعات تطاااااورات المصاااااالحة الفلساااااطينية 
ومستجدات لقاءات القاهرة بما في ذلك قرار الحركة بحل اللجنة اإلدارية ودعوة حكوماة الوفااق للقادوم 

ركاااة علاااى إجاااراء االنتخاباااات إلاااى قطااااع غااازة؛ لممارساااة مهامهاااا والقياااام بواجباتهاااا فاااورًا، وموافقاااة الح
 العامة.

وأشاااد بوغاادانوف بهااذه الخطااوة المهمااة وتقاادير روساايا لهااا، وأعاارب عاان  مالااه فااي تحقيااق المصااالحة 
الفلسااطينية وطااي صاافحة الخااالف الااداخلي، مبااديًا اسااتعداد بااالده اسااتقبال الفصااائل الفلسااطينية لعقااد 

 مشاوراتها وتقديم كل ما يلزم لتحقيق ذلك.
فد شرًحا وافًيا للمضايقات التاي يتعارض لهاا المواطناون فاي الضافة الغربياة مان قبال االحاتالل وقّدم الو 

اإلسرائيلي خاصة االستيطان ومصادرة أراضيهم وانتشاار الحاواجز واالعتقااالت، إضاافة إلاى مسااعي 
جراءاتااه حيااال المسااجد األقصااى والمقدسااات المساايحية و  هاادم االحااتالل الحثيثااة لتهويااد مدينااة القاادس وا 

مسااااكن المقدسااايين وتغييااار معاااالم المديناااة وتركيبتهاااا الساااكانية، وعااان صااامود أهاااالي القااادس وثاااورتهم 
 البطولية للتصدي إلجراءات االحتالل.

واساااتعرض الوفاااد أوضااااع األسااارى الفلساااطينيين والحصاااار غيااار اإلنسااااني ضاااد قطااااع غااازة وا ثاااار 
ختلاف الناواحي االجتماعياة والصاحية والبيئياة الكارثية المترتبة علاى اإلجاراءات األخيارة بحقاه، علاى م

 والنفسية.
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ومن جانبه أكد بوغدانوف موقاف روسايا الاداعم للقضاية الفلساطينية وحقاوق الشاعب الفلساطيني، وقادم 
شرًحا للموقف الروسي إزاء جمياع القضاايا المطروحاة، واساتعداد باالده تقاديم كال ماا يلازم لادعم شاعبنا 

ا راء حاول مختلاف األوضااع اإلقليمياة والدولياة والادور الروساي تجااه  كماا وتباادل الجانباان وقضيته.
 مجمل األحدا .

 21/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 روحي مشتهىبقيادة  القاهرةبحماس لمكتب تمثيلي  إلقامةالفعلية  الخطوات"رأي اليوم": اتخاذ  .11
وسياسية  أمنيةبر ترتيبات حصل القيادي البارز في حركة حماس روحي مشتهى وع: خا،–القاهرة 
الدائمة في مصار بعاد سلسالة المشااورات التاي جمعات المخاابرات المصارية بقياادات  اإلقامة إذنعلى 

 لحماس في قطاع غزة. اإلداريةالمصالحة وبعد حل اللجنة  إنجازحماس ضمن ملف 
ا  فاااي مكتاااب صاااغير للتنسااايق واالرتبااا إقاماااةحصااال علاااى موافقاااة المصاااريين علاااى  بحمااااسالقياااادي 
 القاهرة.
فقاد اتخاذت فعلياا كال الخطاوات إلقاماة مكتاب تنسايق يقاوده روحاي ” راي اليوم “مصادر  إلىواستنادا 

مكتااب تمثيلااي بالفتااة قااد ال  أولوبااذلك يكااون  مشااتهى ويمثاال حركااة حماااس فااي العاصاامة المصاارية.
 تكون علنية في مصر منذ حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة.

قااااهرة قاااد استضاااافت عااادد كبيااار مااان قياااادات حركاااة حمااااس ضااامن مشااااورات مكثفاااة إلنهااااء وكانااات ال
 االنقسام الفلسطيني الداخلي.

 21/9/2017، لندن، ي اليومرأ
 
 تطبيق المصالحة األيام المقبلة بين فتح وحماس للبحث في تفاصيل وآلياتبلقاءات مكثفة : حلس .11

لمركزياااة لحركاااة فااات،، إن حااال حمااااس للجناااة قاااال أحماااد حلاااس عضاااو اللجناااة ا: أشااارف الهاااور –غااازة 
ن عملياااة تمكاااين حكوماااة التوافاااق مااان العمااال بغااازة ساااتكون «خطاااوة إيجابياااة»يعتبااار بغااازة اإلدارياااة  ، وا 

، مؤكاادا فااي ذات الوقااات علااى أهميااة الاادور المصااري، الاااذي قااال إنااه سيسااتمر فاااي «الخطااوة األهاام»
 الجهود المبذولة حتى يتم تنفيذ كل ما اتفق عليه. 

أن األياام المقبلاة ستشاهد لقااءات مكثفاة باين  إلاىالمحلياة، « ساوا»ر فاي تصاريحات نقلتهاا وكالاة وأشاا
 أنفت، وحماس للبح  في التفاصيل وا ليات، دون إغالق أي منها خاالل الحاوارات القاادم. وأضااف 

عباس من  االجتماع الذي ستعقده القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فت،، بعد وصول الرئيس
الخااارج، الفتااا إلااى أنااه ساايجري بعااد اجتماااع اللجنااة المركزيااة لفاات،، تحديااد مااا إذا كاناات اللقاااءات مااع 
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حماس ستتم في قطااع غازة أو القااهرة، مؤكاًدا أن التواصال باين فات، وحمااس سيساتمر ساواء فاي غازة 
 أو الضفة الغربية أو القاهرة.

لسااة للمجلااس الااوطني الفلسااطيني، بمشاااركة كاال وعباار عاان أملااه فااي أن تقعااد فااي القريااب العاجاال ج
إنناا فاي فات، صاادقون بمسااعينا فاي »القوى والفعاليات الفلسطينية. وقال موجهاا حديثاه لقياادة حمااس 

 «.البح  عن المصالحة، والذهاب إلى تحقيقها
 22/9/2017العربي، لندن،  القدس

 
 رفض تصريحات حماس بشأن خطاب عباس في األمم المتحدةفتح ت .12

رفضااات حركاااة فااات، ياااوم الخمااايس، تصاااريحات حركاااة حمااااس بشاااأن خطااااب الااارئيس محماااود : رام هللا
 االربعاء. يومالمتحدة  لألممعباس في الجمعية العامة 

أساااتهجن “وكتاااب أساااامة القواسااامي، عضاااو المجلاااس الثاااوري لحركاااة فااات،، علاااى صااافحته بالفيسااابوك، 
المتحادة.. وأنصاحكم أن تكفاوا عان  وأستغرب وأرفاض تصاري، حمااس حاول خطااب الارئيس فاي األمام

 ”.هذا األسلوب
 21/9/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 اإلرهابو تنتقد خلط عباس بين المقاومة  "الشعبية" .13

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الخمايس إن خطااب الارئيس محماود عبااس فاي األمام : غزة
ال بد من الوضوح فيها وعدم إبقائها فاي إطاار  المتحدة أمس "تنقصه إجابات محددة في القضايا التي

 التساؤل"، منتقدة في نفس الوقت خلطه بين المقاومة و"اإلرهاب".
وذكرت الجبهة في بيان لها أن القضايا التي لم تكن هناك إجاباات واضاحة بشاأنها هاي "الموقاف مان 

هو في استمراره بالرهان على االعتراف المتبادل، ومن استمرار السلطة وغيرها من التساؤالت، واألهم 
المفاوضاااات والاااادعوة إلحيائهااااا وعلااااى الااادور األمريكااااي لتحقيااااق مااااا ي سااامى بالصاااافقة التاريخيااااة غياااار 

دارتاه يمكان التعارف  المحددة". وأشارت إلى أن "الصفقة التاريخياة التاي يتحاد  عنهاا الارئيس ترماب وا 
ها مااان تنكاار ورفااض لحقااوق الشاااعب علااى مضاامونها ماان خااالل المواقاااف المعلنااة لهااذه اإلدارة ورئيساا

 الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة".
ولفتااات الجبهاااة إلاااى أن "تأكياااد الااارئيس أن الفلساااطينيين لااان ياااذهبوا ل رهااااب والعناااف، يعطاااي غطااااًء 

 لحكومة نتنياهو التي تسعى جاهدة لوصم مقاومة الشعب الفلسطيني باإلرهاب".
 21/9/2017، فلسطين أون الين
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 صائل اليسار تطالب باإلسراع بالحوار الوطني الشاملف .14
عقاادت القااوى الديمقراطيااة الخمااس )المبااادرة الوطنيااة، الجبهااة الشااعبية، حاازب الشااعب، الجبهااة : غاازة

ياوم الخمايس اجتماعاًا فاي المكتاب المركازي  الديمقراطية، االتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"( صاباح
 تم بح  التطورات اإليجابية األخيرة الناتجة عن حوار القاهرة. لحزب )فدا( في مدينة غزة، حي 

وأعربت القوى الخمس عن تقديرها وتثمينها للشقيقة الكبارى مصار العربياة علاى مواقفهاا المبدئياة تجااه 
قضااايتنا الوطنياااة وخاصاااة الجهاااود األخيااارة التاااي باااذلت فاااي القااااهرة لتاااذليل العقباااات أماااام المصاااالحة 

 دها لمواصلة دورها القومي.الفلسطينية واستعدا
كما ثمنت الموقف اإليجابي لحركة حماس ب عالنها إلغاء اللجنة اإلدارية وتمكين حكوماة التوافاق مان 

 استالم مهامها في القطاع والموافقة على إجراء االنتخابات وتجاوب حركة فت، مع ذلك.
افاة اإلجاراءات المتخاذة تجااه ودعت القوى الرئيس محماود عبااس إلاى إصادار تعليماتاه للتراجاع عان ك

أبناء شعبنا في قطاع غزة ردًا على تشكيل اللجنة اإلدارية لحركة حمااس، واإلساراع فاي توجاه حكوماة 
كمااا طالباات  التوافااق الااوطني لتساالم مهامهااا فااي قطاااع غاازة والقيااام بواجباتهااا كمااا فااي الضاافة الغربيااة.

حكومة وحدة وطنية تكون قااااادرة على معالجة  ضرورة اإلسراع ب جراء الحوار الوطني الشامل لتشكيلب
  ثار االنقسام والتحضير لالنتخابات، واستكمال إعادة اإلعمار ورفع الحصار عن غزة.
 21/9/2017، فلسطين أون الين

 
 حماس تجري تجربة صاروخية صوب البحر .15

ة اساتعدادا ألي زعم اإلعاالم العباري أن حركاة حمااس تواصال تطاوير قادراتها الصااروخي: الرأي -غزة
مواجهااة قادمااة مااع جاايش االحااتالل. وذكاار موقااع مفاازاك اليااف العبااري أن الجناااح العسااكري للحركااة 

 صواريخ تجريبية صوب البحر. 3أطلق صباح اليوم 
 21/9/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 

 
 اإلسالمية في جامعة بيرزيت تدعو السلطة لإلفراج عن منسقها  كتلةال .16

طالبت الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت أجهزة السلطة باإلفراج الفوري عن منسقها أساامة : م هللارا
نهاااء المالحقااة واالعتقااال السياسااي لطلبااة الجامعااة، ووقااف التضااييق علااى العماال النقااابي  مفارجااة، وا 

وي، وقالااات الكتلاااة، فاااي بياااان صاااحفي ياااوم الخمااايس: إن ماااا جااارى مااان اعتقاااال يحياااى علااا والطالباااي.
سكرتير لجنة التخصصات في مجلس الطلبة، وأسامة مفارجة منسق الكتلة الذي ما زال معاتقاًل حتاى 
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اللحظة، إضافة لالعتداء على رئيس مجلس الطلبة عمر كسواني، ومصادرة حاسوبه وسيارته وهويته 
 الشخصية، يشكل اعتداًء خطيرًا على الجامعة وأسرتها وطالبها.

عتااداءات امتاادادًا لسياسااة أجهاازة الساالطة فااي اسااتهداف العماال الطالبااي الحاار وتاارى الكتلااة فااي هااذه اال
 الذي لم يتوقف يومًا.

 21/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 سارة لعائالت الجنود األسرى بغزة أخبار: ال يزنكوتآ .17

ال تملك أي  أكد قائد هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت أن القيادة اإلسرائيلية
معلومات جديدة عن جنودها األسرى في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش االحتالل ربما يضطر إلى 

 المخاطرة بجنود  خرين ل سراع باستعادة الجنود.
وجاءت تصريحات إيزنكوت في لقاءات موسعة مع الصحافة اإلسرائيلية تحد  فيها عن المخاطر 

 ي حرب قد تنشب.الكامنة إلسرائيل، واستعداداتها أل
ومن بينهم -وبالنسبة للجنود اإلسرائيليين األسرى لدى حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في غزة 

قال إيزنكوت إن قيادة الجيش تبذل جهودا بعدة مسارات بهذا  -هدار غولدن وأورن شاؤول
رسلها الخصو، للحصول على معلومات أمنية واستخبارية، "ولألسف ليس لدي أخبار سارة أ

وقال إن الحدي  عما يقوم به الجيش الستعادة الجنود "قد ال يكون جيدا"،  لعائالت الجنود األسرى".
وربما نضطر إلى المخاطرة بجنود  خرين ل سراع بتنفيذ تلك المهمة، في ظل أن الوضع في الساحة 

 الفلسطينية وقطاع غزة يشهد تغييرات متالحقة.
 21/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 جديدة أوسلو وتتوقع جولة عنف اتفاق بإلغاء ات عباستنتقد تهديد "إسرائيل" .18

قالت مصادر إسرائيلية إن دوائر صنع القرار في تل أبيب تنظر بجدية بالغة : سما –القدس المحتلة 
، والذي أمسمن  أولالمتحدة مساء  لألممخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة  إلى
نهاء اتفاق  فيه أعلن  للسالم. أوسلونيته حل السلطة الفلسطينية وا 

تل أبيب كانت تدرك توجهات الرئيس الفلسطيني األخيرة وحال  أنوذكرت إذاعة جيش االحتالل 
اليأس واإلحبا  التي يعيشها ومدى خطورة انعكاس ذلك على مجمل األوضاع في األراضي 

 الفلسطينية.
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ما  أن إلى، مشيرة "التي يهدد بها الرئيس الفلسطيني لن تنج،محاولة خلط األوراق " أنوأضافت 
بأن واشنطن لن تفعل شيئًا من اجل تحقيق  إدراكهاتخاذ هذه المواقف المتصلبة هو  إلىدفعه 

دارته أولويةاإلسرائيلي ليس  -طموحاته، وأن الموضوع الفلسطيني   ."لدى )الرئيس دونالد( ترامب وا 
قد تشهدها  "انتفاضة" أوتحذر من موجة عنف جديدة  إسرائيلالجيش في دوائر األمن و  أن"وتابعت 

األمنية على  أجهزتهعباس لقادة  إجباراألراضي الفلسطينية خالل األسابيع واألشهر المقبلة في ظل 
 ."األمن اإلسرائيلية أجهزةالتنسيق األمني مع  إبطاء

خطاب عباس هو تعبير حقيقي  إننياهو وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت
للسالم يدل على  أوسلوتهديده ب لغاء اتفاق "أن  إلىالرافضة للسالم الحقيقي، مشيدًا  أفكارهعن 

 في المجتمع الدولي. "سياسيًا وقانونياً  إسرائيلاستمراره في طريق نزع شرعية 
 22/9/2017الحياة، لندن، 

 
 دق مقبلة في لبنان أو غزةتدرب على حرب خناي يسرائيلاإلالجيش  .19

أوردت صحيفة إسرائيلية أمس صورا للتدريبات على حرب األنفاق بمشاركة  وديع عواودة: –الناصرة 
وفي إحداها يقوم جنودها بمحاكاة حرب خنادق مقابل المقاومة الفلسطينية في غزة، لكن  "إغوز"وحدة 

 التدريب تم في منطقة الجليل الغربي.
ات محاكاة هجوم على خندق مهجور في داخله فتحة نفق بهدف دخولها والتثبت ومن مهمات التدريب

من مكان حرشي شائك قريب من مستوطنة  "إغوز"من كونها خالية من أفراد العدو. وينطلق جنود 
شمال مدينة عكا حي  يقوم قائدهم بتقديم إرشادات نهائية قبيل الهجوم على النفق.  "شفيه تسيون "

يبدو قائد لسرية تشمل ثالثين عنصرا وهو يقودهم لداخل النفق وهو يقول إنه يشعر وفي صورة ثانية 
نه غير راغب بالحرب لكنه يريد أن يكون وجنوده جاهزين لها بحال اندالعها.  كأنه والد وأم الجنود وا 

تظهر الصورة الثالثة الجنود وهم يحاولون االتصال فيما بينهم بلغة اإلشارة وسط تحاشي الكالم 
وجهاز الالسلكي كي ال يتمكن العدو من رصدهم ساعة القتال الحقيقي. وعلى خلفية الحدي  في 
السنوات األخيرة أن الجيش اإلسرائيلي وضمن دروس حرب لبنان الثانية والحروب على غزة بات 

أن وحدته تتدرب على التسلل خلسة لمناطق  "إغوز"يتدرب على حرب العصابات أيضا، يوض، قائد 
و بخاليا صغيرة ومهاجمة الهدف واالنسحاب السريع لموقع  خر ومهاجمته مجددا. وتوض، العد

الصحيفة أن هذه الوحدة ستكون رأس الحربة في القتال ضد حزب هللا وحركة حماس في حرب قادمة 
 محتملة.
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، "ريمون "، و"دوفدفان"مع الوحدات  "إغوز"وتشير الصحيفة في تقرير مطول نشر في ملحقها أن 
)وحدة الشجاعة( وهي  "وحدة عوز"تشكل جزءا من وحدة عسكرية كبيرة تعرف باسم  "ماغالن"و

 بمثابة وحدة كوماندوز تابعة لسالح البرية.
 22/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 نتنياهو خطوة للتطبيع -: لقاء السيسيالسابق بالقاهرة سرائيلياإلسفير ال .21

تسيفي مزال أن اللقاء العلني للرئيس المصري عبد الفتاح  ذكر السفير اإلسرائيلي السابق في مصر
السيسي ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في نيويورك يمن، اتصاالتهما دعما إضافيا في 
ظل عالقاتهما النوعية، وربما يكون خطوة متقدمة نحو تدفئة أكثر للعالقات، وصوال إلى مستوى 

 متقدم من التطبيع.
أن مصر قامت بسلسلة من الخطوات العديدة  -وفق صحيفة "إسرائيل اليوم"-زال وأضاف م

اإليجابية في السنة األخيرة تجاه إسرائيل، مثل إعادة افتتاح مكتب سفارتها في القاهرة، وزيارة وزير 
الخارجية سام، شكري إلى تل أبيب. ورغم هذا التنامي في عالقات الحكومتين المصرية 

 ف ن ذلك لم ينسحب على عالقات الشعبين.واإلسرائيلية، 
وختم بأن عالقات القاهرة مع تل أبيب تتركز أساسا في المسار األمني، وتحيط بها أجواء من التكتم 
والسرية، من خالل التنسيق لحفظ الوضع الميداني في سيناء، واستمرار االتصاالت بين زعماء 

 البلدين.
 21/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : أحوال الفلسطينيين في سورية في تدهور مستمرالعودة مركز .21

ضمن الجلسة التي يخصصها مجلس حقوق اإلنسان للقضايا الملحة التي : كمال زكارنة -ان عمّ 
تتطلب اهتماما عاجاًل، قدم مركز العودة الفلسطيني يوم الثالثاء الماضي مداخلة شفوية أمام الدول 

ضوء على أوضاع فلسطينيي سورية في ظل الحرب الممتدة األعضاء في المجلس سلط خاللها ال
 منذ سنوات.

ل المركز في مداخلته المسؤولية األولى عن هذه المأساة إلى إسرائيل التي تسببت بطردهم من وحم  
م وما تزال تحرمهم من حق العودة حتى يومنا هذا برغم القرارات الدولية التي تدعم 1948ديارهم عام 

 .وتؤيد هذا الحق
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وأوض، المركز أن أحوال الفلسطينيين في سورية ما تزال في تدهور مستمر، وأن عمليات االختطاف 
واإلعدام خارج نطاق القانون تكاد تكون حدثًا يوميًا يجعل من المستحيل ضمان السالمة وحرية 

 الحركة ألي منهم.
ر اإلحصائيات التي وأورد المركز، على لسان سام، حبيب مسؤول قسم العالقات واالتصال،  خ
تحت  469منهم  3557وثقتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، حي  بلغ عدد الضحايا 

 من النساء والفتيات. 103يقل عن  معتقلين لدى النظام السوري بينهم ما ال 1636التعذيب، ونحو 
 22/9/2017عم ان،  الدستور،

 
 ألردن دليل على مالحقة األسرى المحررينإبعاد المحررة عودة إلى ا: األسرى هيئة شؤون  .22

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين مساء الخميس، إن إبعاد األسيرة المحررة رسمية عودة : البيرة
من الواليات المتحدة لألردن، بحجة إخفائها إدانتها في عملية وقعت قبل عقود، وسجنها لدى سلطات 

رين مالحقين من قبل السلطات اإلسرائيلية وموسادها االحتالل، دليل واض، على أن األسرى المحر 
 وشركائها في العالم.

وكانت السلطات األميركية رحلت الثالثاء، المناضلة الفلسطينية رسمية عودة من والية شيكاغو إلى 
 ديترويت.في األردن بناء على قرار من المحكمة الفدرالية 

 22/9/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 الكاثوليكية يدين االعتداء على كنيسة قرب القدس الكنائسرؤساء مجلس  .23

استنكرت كنيسة القديس أسطفانوس الواقعة داخل دير الرهبان السالزيان في  ":وفا" - القدس المحتلة
بيت جمال إلى الغرب من القدس بالقرب مما تسمى با"بيت شيمش"، اعتداء من قبل جناة مجهولين، 

دمارا كبيرا في الكنيسة، إضافة إلى تكسير لوحات زجاجية عن حياة المسي،  الليلة الماضية، خلف
 وتمثال مريم العذراء.

ومما جاء فيه إنه "من  أمس،وأصدر مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة بيانا، 
تي المؤسف والمغضب أن نرى أنفسنا منشغلين بشجب واستنكار مثل هذه األعمال اإلجرامية ال

تكررت كثيرا في السنوات األخيرة، في حين أننا نكاد ال نرى عالجا أمنيا أو تربويا من قبل السلطات 
نطالب الدولة )إسرائيل(، بكل  إذوتابع بيان مجلس رؤساء الكنائس: إننا  إزاء هذه الظاهرة الخطيرة".

 . ام بأعمال شبيهةمؤسساتها المعنية، العمل لمعاقبة المعتدين وتربية الناس على عدم القي

 21/9/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
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 ني  لحقوق اإلنسان خطر على السلم واألمن العالمي   االحتاللقراقع: انتهاكات  .24
جرائم وانتهاكات االحتالل " أناعتبر عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين : رام هللا

. وحذر خالل مشاركته في ندوة "سلم واألمن في العالماإلسرائيلي لحقوق اإلنسان تشكل خطرا على ال
لحقوق األسرى في السجون على هامش اجتماعات مجلس  اإلسرائيليحول انتهاكات االحتالل 

حقوق اإلنسان في مقر األمم المتحدة في جنيف، من الخطر الذي يمثله استمرار االحتالل 
سلم واألمن في العالم بعد أن أصب، هناك منذ خمسين عاما لألراضي المحتلة على ال اإلسرائيلي

 إجماع دولي وقانوني.
دولة دينية  إلى إسرائيلالذي حول  إسرائيلكما حذر من بروز سمات نظام الحكم الفاشي في 

كولونيالية )استعمارية( عنصرية فاسدة أخالقيا وقانونيا بتفشي النزعة القومية المتطرفة واالستهتار 
 . بقيمة حقوق اإلنسان

من األطفال تعرضوا ألشكال مختلفة من التعذيب والتنكيل والمعاملة المهينة،  %100أشار إلى أن و 
منهم أدينوا وصدرت بحقهم أحكام في المحاكم العسكرية اإلسرائيلية مصحوبة بغرامات  %95وأن 

تالي لم الئحة االتهام ضد قاصر تتضمن اإلدانة في كل ملف تقريبا وبال أنمالية باهظة، وهذا يعني 
بالمعايير الدولية التي تطالب بعدم حرمان األطفال من حريتهم إال  اإلسرائيليتلتزم سلطة االحتالل 

 كمالذ أخير، وان مصلحة الطفل الفضلى يجب أخذها بعين االعتبار.
 22/9/2017، لندن، القدس العربي

 
 إحياء رأس السنة الهجرية بالمسجد األقصى .25

في رحاب المسجد األقصى  1439مية اليوم رأس السنة الهجرية الجديدة أحيت دائرة األوقاف اإلسال
 بسلسلة من المواعظ والدروس واالبتهاالت الدينية بحضور شخصيات دينية مقدسية.

وشدد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين على أن المسجد األقصى إسالمي خال، 
محاوالت االحتالل المساس بالسيادة اإلسالمية عليه،  وغير قابل للتقسيم، معبرا عن رفضه لكل

 ومشيدا بوقفة المقدسيين حين حاول االحتالل تركيب بوابات إلكترونية على أبوابه.
وأضاف في كلمته خالل الحفل الذي أقيم في المصلى القبلي أن الكلمة في القدس ألهلها وال والية 

ئدها محمد" الذي تردد خالل اعتصامات رفضت تلك ألحد عليهم، مؤكدا أن شعار "لن تركع أمة قا
 البوابات سيبقى يصدح في رحاب األقصى والقدس.

 21/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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ق القدس لتعزيز الوجود االستيطاني .26  شبكة أنفاق تطو 
صادقت "اللجان اللوائية" في بلدية االحتالل في القدس على مخطط إلقامة شبكة : مجيد القضماني

األنفاق حول المدينة، هي عبارة عن تسهيالت لبنية تحتية حيوية ترتبط بمشاريع استيطانية من 
مستقبلية وتسهل حركة انتقال المستوطنين من مستوطنات شرق المدينة وشمالها في معاليه أدوميم، 
ونيفي يعقوب وبسغات زئيف إلى مركز المدينة، "بذريعة تخفيف االزدحام المروري شرق القدس 

 مالها."وش
وجاء في تقرير نشره موقع "العربي الجديد"، الخميس، ونقل فيه عن مدير دائرة الخرائط في جمعية 
الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق، خليل تفكجي، قوله إن سلطات االحتالل "تسعى لربط 

قال المستوطنات في الشرق، خصوصًا معاليه أدوميم بمركز مدينة القدس، وتيسير حركة انت
المستوطنين في هذه المنطقة بمركز المدينة ومنها إلى تل أبيب، كما ترتبط شبكة األنفاق بمشاريع 

 ”إسرائيل“اقتصادية إقليمية، منها مطار البقيعة في الخان األحمر، والشارع اإلقليمي الذي سيربط 

 باألردن.
 21/9/2017، 48عرب 

 
 بة مئوية وعد بلفور"فلسطينيو أوروبا والخارج" يطلقون حملة بمناس .27

أطلق "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" بالتعاون مع مؤسسة "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" : إسطنبول
 وطيف واسع من الداعمين للحق الفلسطيني الحملة الشعبية "بلفور: مئوية مشروع استعماري".

ي ميدانيا في مئوية بلفور، وتهدف الحملة، وفق البيان الرسمي إلطالقها، إلى رفع الصوت الفلسطين
بالتأكيد على حق العودة والحرية، والتوعية بمعنى "تصري، بلفور" تاريخيا وسياسيا وقانونيا، وتفاصيله 
الخفية، ومقارعة جميع االحتفاالت الصهيونية بمئوية بلفور، وتأكيد مسؤولية االستعمار الغربي 

عنه فلسطينيا، وتوحيد الصوت الفلسطيني عموما، وبريطانيا خصوصا عن تصري، بلفور وما نت  
 .Balfour100رقميا في مئوية بلفور عبر استخدام هاشتاج موحد #

 21/9/2017، فلسطين أون الين
 
 عائلة شهيد من مستحقاته المالية حرمان .28

قالت عائلة الشهيد، محمد تركمان، إنها ستنظم صبيحة يوم األحد القادم، وقفة : مجيد القضماني
أمام مكتب "أسر الشهداء" بمشاركة عدد من عائالت الشهداء، وذلك لالحتجاج على احتجاجية 

 تحويل السلطة الفلسطينية مستحقات ابنها الشهيد إلى مستحقات "شؤون اجتماعية".
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عاما( من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، هو أحد عناصر الشرطة  25والشهيد محمد تركمان )
اتجاه جنود االحتالل  2016تشرين األول/أكتوبر  31ق النار بتاريخ الفلسطينية، ومنفذ عملية إطال

 " قرب رام هللا.DCOالمتمركزين على حاجز "
وأوضحت والدة الشهيد في تصريحات خاصة لا "قدس اإلخبارية"، أنه في الشهور الثالثة األولى بعد 

هي بقيمة المستحقات استشهاد نجلها "تم تحويل مستحقات مالية بقيمة ألفين شيكل كل شهر، و 
المالية ألي شهيد، كما أنها تساوي المبلغ الذي كان الشهيد يتقاضاه مقابل عمله في سلك الشرطة 

 الفلسطينية".
شيكل فقط، وهو يساوي المبلغ  417وأضافت أنها تفاجأت بعد ثالثة شهور أن المبلغ "انخفض إلى 

 الذي تحوله "الشؤون االجتماعية" لألسر المحتاجة.
 21/9/2017، 48ب عر 

 
سالمية ستتصالح مع  50السيسي:  .29  في حال الوصول للحل المنشود "إسرائيل"دولة عربية وا 

دولة  50"القاهرة ا تامر هنداوي: قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، إن 
إسرائيل، وستكون إسالمية وعربية، حسبما جاء في المبادرة العربية، سيكون لها تبادل دبلوماسي مع 

فوكس "وأضاف، في حوار مع شبكة  ."هناك حدود مفتوحة طبعا في حال الوصول للحل المنشود
لقد أبلغت الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن لديه فرصة لحل قضية القرن، فهذه "األمريكية،  "نيوز

 ."هي قضية القرن فضال عن كونها إحدى أكبر ذرائع اإلرهاب
سرائيلية، يتوفر فيهما األمن يجب أن "وتابع:  يكون هناك حل يتضمن إنشاء دولتين فلسطينية وا 

السالم ال يحتاج فقط إلى توافر اإلرادة، "وبين أن  ."واالستقرار والرفاهية لمواطنيهما على حد سواء
ولكن يحتاج أيضًا إلى معتقدات الشعوب نفسها وتوافر القيادات المقتنعة بالسالم وضروراته. إن 

نا هو تسليط الضوء على كل هذه النقا  اإليجابية لتحقيق السالم، وأيضا إعطاء التطمينات دور 
الستيعاب دواعي قلق األطراف المعنية بالسالم، وعلى سبيل المثال أنا أتفهم أن اإلسرائيليين لديهم 
ود دواعي قلق بالنسبة ألمنهم وأمانهم، وما أؤكد عليه هو ضرورة أن الحل يجب أن يتضمن وج

سرائيلية، ويحقق كذلك أمن واستقرار ورفاهية المواطنين الفلسطينيين  دولتين فلسطينية وا 
أنا من هذه المنطقة وأقول إنه إذا كان ب مكاننا تحقيق هذا األمر لمنطقتنا، "وزاد:   ."واإلسرائيليين

هذه القضية، التي عانت من ذلك لسنوات ف ننا سنبدأ عصرا جديدا للمنطقة المتضررة من عدم حل 
 ."طويلة، وسنكون عند حل القضية على مشارف أفق جديد من التفاعل واالنفتاح

 22/9/2017القدس العربي، لندن، 
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 عن السالم مع االحتالل في األمم المتحدة السيسي أحزاب مصرية رفضت حديث أربعة .31
في بيان، إن األحزاب المنضوية تحت رايته  "المصري التيار الديمقراطي "قال  القاهرة ا تامر هنداوي:

، عقدت اجتماعا "التحالف الشعبي االشتراكي"و "مصر الحرية"و "تيار الكرامة"و "الدستور"وهي 
لمناقشة التوجهات التي تضمنها خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام األمم المتحدة، 

 للقضية الفلسطينية والعالقات مع إسرائيل. خاصة ما تضمنه من توجهات خطيرة بالنسبة
كلمة السيسي جاءت مرتبطة بترتيبات إقليمية يجري اإلعداد لها تحمل تنازالت عن "واعتبر التيار أن 

الحقوق الفلسطينية والمصرية والعربية، من بين حلقاتها ما جرى بشأن التنازل عن جزيرتي تيران 
ل الدستور وأحكام القضاء النهائية، وما يتردد عن توسيع وصنافير المصريتين وصوال إلى حد تجاه

التطبيع مع إسرائيل وتعريبه وتدفئة كامب ديفيد وما تسمى بصفقة القرن بينما تواصل اسرائيل 
 ."عدوانها على كل الجبهات

وانتقد التيار الديمقراطي، تركيز السيسي في كلمته على طمأنة اإلسرائيليين، على الرغم أن من 
االحتالل "ترض أن الفلسطينيين هم المعتدى عليهم وهم من في حاجة للطمأنة، مشيرًا إلى أن المف

 ."اإلسرائيلي هو المعتدي على كل جيرانه
 40ما نعيشه هو "، وقالوا إن "تجربة السالم الرائعة"ليه السيسي عن إورفضت قيادات التيار ما أشار 

العربي وتحالفاتها مع دول الجنوب، وتغلغل  سنة من المرار، جرى فيها عزل مصر عن محيطها
 ."نفوذ المؤسسات واالحتكارات الدولية فضال عن تقييد السيادة المصرية على سيناء

أي اتفاقية تمس الحدود المصرية وسيادة مصر على كل مواردها " وأكد رؤساء األحزاب رفضهم لا
 ."ستعماري غاصبوأراضيها ورفض تدفئة السالم وتعريب كامب ديفيد مع كيان ا

 22/9/2017القدس العربي، لندن، 
 

 السيسي يمهد لقمة إقليمية بشرم الشيخ - لقاء نتنياهو: تقارير صحفية .31
أفادت تقارير صحفية أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو : محمد وتد

ة لألمم المتحدة في نيويورك، جاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال الجمعية العام
ليمهد لعقد قمة إقليمية في شرم الشيخ أو في العاصمة األميركية واشنطن، على أن يكون ذلك في 

 الخريف الجاري وكحد أقصى قبل نهاية العام.
ووفقا للمعلومات التي تناقلتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، ف نه تم اقتراح أن تعقد قمة تجمع السيسي 
ونتنياهو والملك عبد هللا ومحمود عباس في شرم الشيخ أو في واشنطن، حي  أشارت إلى أن 
السيسي قال لنتنياهو إن الواليات المتحدة اقترحت حضورا سعوديا خالل تلك القمة أيضا، من خالل 
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حضور الملك السعودي، سلمان، أو ولي العهد، محمد بن سلمان، على أن يترك تنسيق ذلك بين 
هرة والرياض، بعدما تتم األولى "إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية"، وهي مهمة سيتوالها رئيس القا

 المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي.
ووفقا لتقديرات صحفية، ف ن اللقاء بين نتنياهو والسيسي رتب له جهاز المخابرات العامة الذي حضره 

رجية، سام، شكري، بعدما بات ملف المصالحة الفلسطينية رئيسه، اللواء خالد فوزي، مع وزير الخا
 الداخلية، وكذلك التسوية، تحت متابعة مباشرة من المخابرات المصرية.

وبناء على ذلك، ف ن الخطوات المصرية تتسارع إلتمام الصفقة التي يحلمون بها، المصالحة 
نيا، وهذا بالتوازي مع التطبيع الكامل الفلسطينية أوال، ثم "تسوية" الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ثا

سرائيل.  والعلني ما بين دول عربية وا 
وذكرت صحيفة معاريف، أن السيسي أوض، لعباس قبيل إلقاء الخطاب أمام الجمعية إن "قرارا 
ن مصر مستعدة لبذل جهود كبيرة من  إسرائيليا فلسطينيا مشتركا يمكن أن يؤدي إلى سالم إقليمي، وا 

 مقبول للجانبين". أجل تسهيل حل
وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن اإلدارة األميركية طلبت من السيسي اقتراح التواجد 

 السعودي بحضور الملك خالل تلك القمة، وهو ما قاله لنتنياهو.
 21/9/2017، 48عرب 

 
 "إسرائيل"مسؤول مصري: المصالحة الفلسطينية حاصرت  .32

ساعد مدير المخابرات الحربية المصرية األسبق اللواء ممدوح اإلمام، أن "األيام": أكد م -القاهرة 
 هناك عددًا كبيرًا من الدول موافقة على خيار حل الدولتين.

وقال في لقاء خا، مع "دنيا الوطن": "المصالحة الفلسطينية حاصرت إسرائيل في ركن واض، وهو 
حد لديه تفويض من الشعب الفلسطيني، السالم، وهذا يعني أنه أصب، هناك مفاوض فلسطيني وا

 يستطيع الجلوس مع إسرائيل على مائدة مفاوضات برعاية دول المنطقة الكبرى".
وأضاف: "مع وجود مفاوض فلسطيني ممثل للشعب الفلسطيني فقد انتهت الحج  اإلسرائيلية، حي  

غربية أم حركة حماس كانت إسرائيل تقول: "مع من سأتفاوض، هل السلطة الفلسطينية في الضفة ال
في قطاع غزة."، حي  إن االتفاق التاريخي الذي حد  بتوحيد الصف الفلسطيني أبطل هذه الحج  

 اإلسرائيلية".
 21/9/2017، األيام، رام هللا
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 دون دولة فلسطينية مستقلة وزير الثقافة المصري: السالم سيظل ناقصاً  .33
لنمنم إن "السالم سيظل ناقصا في هذا العالم، ما لم قال وزير الثقافة المصري حلمي ا :وفا -القاهرة

 تكن هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف".
لقاها أمس، لمناسبة انطالق الدورة العاشرة لمهرجان سماع الدولي ل نشاد أووجه النمنم في كلمة 

لتحية لفلسطين الدولة والشعب والموسيقى الروحية، الذي تحل فيه دولة فلسطين ضيف شرف، ا
والتاريخ والحضارة والحرية والمقاومة لالحتالل، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
تحد  في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة عن السالم ودعم الشعب الفلسطيني، وأن 

 والتمسك بخيار السالم.الرئيس محمود عباس شدد في كلمته على الحقوق الفلسطينية 
وقال: "كان من المفترض أن يكون بيننا مؤذن المسجد األقصى لنستمتع بصوته، ولكن حالت 
ظروف السفر دون وصوله حتى ا ن"، مضيفا "نحتفل بحلول السنة الهجرية الجديدة، ونتمنى أن يعم 

 فيها السالم على العالم كله".
 22/9/2017، ، رام هللاالحياة الجديدة

 
 نسمح بالتوطين ال لالجئ أو لنازحلن  :عون  .34

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، على الحاجة الملحة لتنظيم عودة : جوردن دقامسة -نيويورك
 الالجئين والنازحين إلى وطنهم بعد أن استقر الوضع في معظم أماكن سكنهم األولى.

مم المتحدة المنعقدة في المقر الدائم عون في اليوم الثال  من مداوالت الجمعية العامة لأل وتطرق 
إلى تحدي إسرائيل للقرارات الدولية وعدم تنفيذ مضمونها، ال سيما فيما يتعلق منها  بنيويورك،

الحروب اإلسرائيلية أثبتت أن المدفع والدبابة والطائرة ال "بالصراع مع الفلسطينيين، وأشار إلى أن 
شك أن جريمة طرد الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم ال ال ". وأضاف: "تأتي بالحلول وال بالسالم

يمكن أن تصح، بجريمة أخرى ترتكب بحق اللبنانيين عبر فرض التوطين عليهم، كما بحق 
ليس تعطيل دور مؤسسة )أونروا( إال خطوة على ". وتابع: "الفلسطينيين عبر إنكار حق العودة عليهم

دا للتوطين، وهو ما لن يسم، به لبنان، ال لالجئ أو هذه الطريق، تهدف إلى نزع صفة الالجئ تمهي
 ."لنازح، مهما كان الثمن والقرار في هذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا

وكان قد أثار كالم الرئيس األميركي دونالد ترمب حول الالجئين ودعوته إلى استضافتهم في أماكن 
ة والرافضة للتوطين، وعلى رأسها من قبل قريبة من بلدانهم، موجة من المواقف اللبنانية المستنكر 
 رئيسي الحكومة ومجلس النواب، سعد الحريري ونبيه بري.

 22/9/2017، الشرق األوسط، لندن
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 محيط مطار دمشق الدولي االحتالل اإلسرائيلي يقصف .35
هّزت انفجارات متتالية محيط مطار دمشق الدولي، قرب العاصمة السورية : عبد الرحمن خضر

 الجمعة، جّراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة. -الخميس  دمشق، ليل
وذكر موقع "دمشق ا ن"، المقّرب من النظام، أّن "صاروخًا معاديًا، مصدره قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، سقط في محيط مطار دمشق، وأحد  عّدة انفجارات"، ولم يشر إلى المكان المستهدف 

 أو األضرار.
حرائق، قالت إنها "ناتجة عن غارات جوية إسرائيلية، استهدفت مواقع ونشرت مواقع محلية صور 

 ومستودعات ذخيرة للنظام وحزب هللا اللبناني، قرب مطار دمشق".
وأوضحت المصادر أّن "القصف لم يسفر عن أضرار بشرية، واقتصرت أضراره على الماديات"، 

 لمضادات األرضية".مبينة أّن "القصف نّفذته طائرة إسرائيلية، ورّدت عليها ا
ولم تعّلق قوات االحتالل أو النظام السوري على القصف، وتستهدف طائرات االحتالل مواقع للنظام 
السوري و"حزب هللا" داخل األراضي السورية بشكل مستمر، ما يوقع قتلى وجرحى، في صفوف 

 القوات العسكرية.
 22/9/2017، العربي الجديد، لندن

 
 النشيد الوطني اإلسرائيلي تعزف ركسترا البحرينيةجيروزاليم بوست: األو  .36

خالل مناسبة حضرها الشيخ ناصر بن حمد  ل خليفة ولي عهد ”: القدس العربي“ -لوس أنجليس
البحرين، في مركز شمعون فيزنتال في لوس أنجليس، األسبوع الماضي، عزفت أوركسترا البحرين 

 ”.هاتكفا“الوطنية، النشيد الوطني اإلسرائيلي 
 40وكان ولي العهد البحريني قد حضر الحفل الذي أقامه المركز اإلسرائيلي برفقة وفد مكون من 

شخصا، بهدف التوقيع على إعالن إلدانة الكراهية الدينية والعنف، ولكن من الواض، أن الهدف 
الحاخام  الحقيقي من المشاركة هو تعزيز التطبيع مع إسرائيل، ال سيما وأن رئيس المركز اإلسرائيلي،

 أبرهام كوبر، اختار المناسبة ل عالن عن موقف الملك البحريني من مقاطعة إسرائيل.
كان المسؤولون العرب يبدون االحترام حين عزفت أوركسترا “وكما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، 

واألمريكي.  ، الذي سبقه النشيد الوطني البحريني”هاتكفا“البحرين الوطنية النشيد الوطني اإلسرائيلي 
 العربية المتحدة. اإلماراتوكان من بين الحاضرين دبلوماسي رفيع المستوى من دولة 

 22/9/2017، القدس العربي، لندن
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 الجبير: قطر أشعلت الفتنة بين السلطة الفلسطينية وحماس .37
ة العامة وقال الجبير، الذي يرأس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الجديدة للجمعي: ياسين المصري 

لألمم المتحدة، إنه يتعين على الدوحة "وقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون دول 
 وأضاف: "يجب على قطر االلتزام بمبدأ مكافحة اإلرهاب". أخرى".

وذكر الوزير السعودي في تصري، لقناة "العربية" أن هناك أدلة ووثائق تدين الدوحة، مشيرا إلى أن 
شؤون مصر واإلمارات والبحرين والكويت، وتدخلت "إلشعال الفتنة بين السلطة قطر تدخلت في 

وأكد الجبير: "هناك أفراد مطلوبون لدعمهم اإلرهاب ويعيشون معززين مكرمين  الفلسطينية وحماس".
 في قطر".

 21/9/2017، روسيا اليوم
 

 بنزع أسلحتها النووية "إسرائيل"قطر تطالب بإلزام  .38
طالبت دولة قطر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، ب لزام إسرائيل  :مدحت عبد الماجد

نشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط.  بنزع أسلحتها النووية، وا 
جاء ذلك في بيان ألقاه علي بن جاسم  ل ثاني، مندوب قطر الدائم لدى األمم المتحدة، رئيس وفدها 

 السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حاليا.إلى المؤتمر 
لزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية  وقال "بن جاسم" إن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية، وا 

 ذات الصلة، واالنضمام إلى معاهدة عدم االنتشار "يمثل خطوة أساسية في هذا االتجاه".
 21/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 لنقل المستجدات من فلسطين والقدس أتراك يطلقون موقعاً  .39

 اسمأطلق ناشطون أتراك موقعا إلكترونيا، يحمل : أوغور إسالم أوغلو - إسطنبول
"haberkudus.com بهدف نقل التطورات التي تشهدها فلسطين وعاصمتها القدس إلى الرأي العام ،"

 المحلي.
وأشار خالل  ، حسين إبراهيم أوغلو، إن القدس تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.وقال مدير الموقع

اجتماعه مع العاملين فيه، إلى أن الموقع سيكون مخصصا لنقل األخبار المتعلقة بفلسطين والقدس 
ولفت إلى أن الموقع يهدف لنقل كافة جوانب قضية فلسطين والقدس المحتلة  فقط إلى الرأي العام.

 القراء األتراك.إلى 
 21/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 حزب األمة القومي السوداني يرحب بحل "حماس" اللجنة اإلدارية في غزة .41
رحب حزب األمة القومي السوداني )أكبر أحزاب المعارضة(، األربعاء، : حسام بدوي  - الخرطوم

عن إدارة المؤسسات الحكومية( في ب عالن حركة "حماس" الفلسطينية حل اللجنة اإلدارية )مسؤولة 
 قطاع غزة.

وقال رئيس الحزب الصادق المهدي، في بيان له وصل األناضول نسخة منه: "نرجو أن تتجاوب 
 كافة الفصائل الفلسطينية مع إعالن حركة )حماس( لتحقيق المصالحة وتوحيد الموقف الفلسطيني".

ين من الوقوف في وجه عدو متغطرس يطبق وأضاف: "الوفاق بين )فت،( و)حماس( يمكن الفلسطيني
 على الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن وحدة الصف الفلسطيني تمثل خطوة أولى في طريق استرداد "الحقوق المغتصبة" 
ودعا المهدي القيادة المصرية وجامعة الدول العربية إلى العمل من أجل  بالوسائل الناعمة والخشنة.

 الدم والمواجهات في اليمن، وسوريا، والخلي ، والعراق، وليبيا.إبرام مصالحات توقف نزيف 
 20/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيلـ"شركة ألمانية توقف بيع السالح ل .41

، بيع منتجاتها من "هكلر  ند كوخ": أوقفت شركة صناعة األسلحة األلمانية "القدس العربي" -لندن 
لها فئة الدول التي تشهد حروبًا وفسادًا. وقالت الشركة في بيان لها السالح إلى إسرائيل، نظرًا لدخو 

ونقله موقع شبكة فلسطين اإلخبارية، إن القرار يتعلق بالدول التي تشهد حروبا أو فسادا، مؤكدة أن 
 إسرائيل دخلت هذه الفئة من الدول.

ت مؤخرًا سياسة جديدة تبن 1949الشركة التي تأسست في عام "أن  "جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة 
مفادها أنه ستكون هناك صعوبة في الحصول على ترخي، لتصنيع أسلحة من الحكومة األلمانية 

 إلىإلى عدة دول في العالم، ومن بين هذه الدول التي ستوقف الشركة بيع األسلحة لها إضافة 
مارات العربية المتحدة وتركيا إسرائيل، المكسيك والبرازيل والهند والمملكة العربية السعودية ومصر واإل

 وماليزيا واندونيسيا وجميع دول أفريقيا.
أي  "الخضراء"وقالت الصحيفة إنه حسب التقرير األخير للشركة، ف نها ستبيع السالح فقط للدول 

الدول األعضاء في حلف الناتو أو شبه األعضاء، مثل اليابان وسويسرا وأستراليا ونيوزلندا، وأيضًا 
 تلتزم بمعايير الشفافية الدولية.إلى دول 
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الشركة لم ترد على سؤال لماذا تم إدراج إسرائيل في الئحة الدول التي يمنع "ولفتت الصحيفة إلى أن 
لديها علما بالتقارير التي نشرت في وسائل ". وقالت وزارة االقتصاد األلمانية إن "عقد صفقات معها

 ."خاصةاإلعالم، وهي ال تعلق على قرارات لشركات 
تعتبر منتجًا رئيسيًا للمسدسات والبنادق العسكرية والرشاشات  "هكلر  ند كوخ"يشار إلى أن شركة 

 الصغيرة.
 22/9/2017، القدس العربي، لندن

 
 الجبير: أدلة ووثائق تدين قطر ... والحل سيكون خليجياً  .42

ل األزمة القطرية سيكون أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، أن ح: نيويورك، القاهرة
 ."هناك أدلة ووثائق تدين قطر"إن  "العربية"خليجيًا. وقال لقناة 

على قطر وقف "، أن "منتدى بلومبيرغ العالمي"في  "مسك الخيرية"وأضاف خالل جلسة نقاش 
. وشدد على "دعمها اإلرهاب والتطرف، ووقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول

 ."ب على قطر التزام مبدأ مكافحة اإلرهابيج"أنه 
 22/9/2017الحياة، لندن، 

 
 مصر: واشنطن مهتمة بالوساطة بين الدول األربع وقطر .43

قال وزير الخارجية المصري سام، شكري، إن الواليات المتحدة مهتمة بالوساطة : نيويورك، القاهرة
بين قطر، وذلك من موقعها كدولة بين الدول األربع )السعودية واإلمارات والبحرين ومصر(، و 

عظمى، لكنه أكد أنه ال مكان للوساطة من دون تراجع قطر عن سياساتها، مبررًا تجنب إشارة 
وفقًا لما يليق "الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى األزمة في خطابه بالقول إن الرئيس كان يتحد  

 ."بمكانته
أميركا مهتمة ألن "كي في األزمة القطرية: ، لدى سؤاله عن الدور األمير TeNوقال شكري لقناة 

القضية تمس شركاء لها وهناك مبعو  أميركي مكلف التواصل مع الدول األربع والكويت وقطر لحل 
 ."األزمة

أميركا دولة عظمى وال بد أن تكون منخرطة بالقضايا كافة، ليس هناك محل "وتابع الوزير المصري: 
ن سياساتها التي تمس األمن القومي لدولنا، وتمتنع عن الدعم للوساطة بل محل لدولة قطر لتحيد ع

 ."الذي توفره للمنظمات اإلرهابية أو األشخا، المتورطين بالدفع باألفكار المتطرفة
  22/9/2017الحياة، لندن، 
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رت بياناتنا لإلساءة لقطر .44  منظمة حقوقية: اإلمارات زو 
طانيا محمد جميل إن دولة اإلمارات تقف وراء قال رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بري

 تزوير بيانات باسم المنظمة بهدف تضليل الجمهور واإلساءة لدولة قطر.
وذكر جميل في تصري، للجزيرة، على هامش أعمال مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، أن 

نة األخيرة، ووجدت أن اإلمارات المنظمة حققت في شأن تلك البيانات المزورة المنسوبة إليها في ا و 
 دفعت أشخاصا الرتكاب ذلك العمل.

وأشار جميل إلى أن اإلمارات قامت بأعمال مماثلة في السابق، إذ "سطت على اسم كبير لمنظمة 
 حقوقية معروفة، هي الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، وأضافت فقط كلمة العربية لتضلل الجمهور".

 ع مسألة البيانات المزورة المنسوبة إليها مع االتحاد األوروبي.وقال إن منظمته تتاب
 21/9/2017، ، الدوحةالجزيرة.نت

 
 معركة البلدة القديمة في الخليل .45

 منير شفيق
القرار الصهيوني ب عطاء مجلس إدارة شؤون المستوطنين: "سلطة إدارة شؤونهم البلدية" في البلدة 

صهيونية تهدف إلى ضم البلدة القديمة إلى الكيان الصهيوني،  القديمة في الخليل، يشكل استراتيجية
علما أن مدينة الخليل هي البلدة القديمة، وال يمكن أن تعامل الخطوة االقتالعية الجديدة كجزء من 

 الخليل تحت أي ظرف من الظروف أو أية حجة من الحج .
زء يمكن لألجزاء األخرى أن إن ضم البلدة القديمة هو بمثابة ضم الخليل كلها، وليس مجرد ج

تعّوض عنه. ولهذا ف ن المعركة التي يخوضها اليوم أبناء الخليل البواسل الشجعان يجب أن ت عامل 
باعتبارها المعركة الثانية بعد معركة القدس والمسجد األقصى التي يجب أن تلوى فيها ذراع نتنياهو 

 وحكومته وجيشه ومستوطنوه.
ال حد  في الماضي، وتحديدا بعد اتفاق أوسلو وذلك بتوقيع االتفاق حول ال شك أن ثمة تقصيرا هائ

، وعمليا االستيالء اإلبراهيميالخليل في ظل االحتالل واالستيطان للبلدة القديمة فضال عن الحرم 
الصهيوني عليه والتحكم ب دارته، وهو الذي أدى إلى ما أدى إليه من تفاقم وضع االحتالل 

رس من بطش ومصادرة للبيوت وتهجير للسكان. فاالحتالل الممارس في الخليل واالستيطان وما مو 
ال يختلف كثيرا عن االحتالل الممارس في القدس وعلى القدس. كما أن اقتسام الصالة في الحرم 
اإلبراهيمي والسيطرة عليه كان مقدمة تجريبية القتسام الصالة في المسجد األقصى والسيطرة الكاملة 

 عليه.
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ا كان التقصير هائال من جانب سلطة أوسلو، حين لم تخض معركة حاسمة لمنع اقتسام الصالة ولهذ
في الحرم اإلبراهيمي واالستيالء االستيطاني على البلدة القديمة. وقد أثبتت التجربة أن "اتفاق الخليل" 

ستيالء الكامل في بالرغم من إبقائه البلدة القديمة تحت صالحية بلدية الخليل، لم ينفع شيئا مع اال
 والبلدة القديمة والتمدد أكثر فأكثر يوما بعد يوم. اإلبراهيميظله على الحرم 

طبعا ال فائدة من البكاء على "اللبن المسكوب" كما يقول المثل، فنحن أبناء اليوم. واليوم هو ابن يوم 
ها: نساء ورجاال، المسجد األقصى أمس، يوم هبت جماهير القدس بشبابها وشيبها وشيوخها وفتيان

وشبابا وشابات، ونزلت إلى الشوارع بعشرات ا الف وأعلنته عصيانا مدنيا إلزالة الحواجز االلكترونية 
وعدسات التصوير. األمر الذي فرض انتصارا مؤزرا، ولو كان جزئيا ولكنه كان كبير األهمية. فمن 

مسجد اإلبراهيمي الذي يرزح جهة، حال دون أن يصب، مصير المسجد األقصى كما حد  بمصير ال
تحته حتى ا ن. أما من الجهة األخرى، فقد أثبت أن موازين القوى على كل المستويات هي في غير 
مصلحة الكيان الصهيوني وفي غير مصلحة حلفائه الكبار، بل وفي غير مصلحة المتخاذلين أو 

ا ما هّبت الجماهير ونزلت إلى المتواطئين أو المثبطين في الوضعين الفلسطيني والعربي. وذلك إذ
ذا بالنصر، ب ذن هللا، كان سريعا.  الشارع لتواجه بصدورها العارية قوات االحتالل والمستوطنين. وا 
ونزلت هزيمة بمخططات السيطرة الكاملة على المسجد األقصى واقتسام الصالة فيه والمضي 

 باستراتيجية تهويد القدس.
ين في البلدة القديمة في الخليل "سلطة مجلس محلي" أو "سلطة من هنا ف ن قرار إعطاء المستوطن

وعدسات التصوير في معركة المسجد  اإللكترونيةبلدية" يجب أن يسقط كما سقطت الحواجز 
 –البلدة القديمة  –األقصى األخيرة. فالحرم اإلبراهيمي يجب أن ي ستعاد كامال، ومستوطنو الخليل 

ما يعانيه الخليل من قبضة احتالل مستشرية ومتمادية، لم تترك يجب أن يرحلوا، ويجب أن ينتهي 
لسلطة رام هللا من سلطة إاّل على تنفيذ التنسيق األمني بحق المقاومة واالنتفاضة في الخليل. ولهذا 
كان الحق كل الحق مع ما بدا من تململ النتفاضة خليلية عارمة )تلحق بشقيقتها الخليلية المقدسية 

 فت، معركة إنقاذ الحرم اإلبراهيمي والبلدة القديمة من التهويد والمصادرة.في القدس( في 
إن األصوات التي ارتفعت من القيادات األهلية والبلدية ولجنة المتابعة العليا في الخليل، وما قامت 
من مسيرة انطلقت من مسجد الشيخ علي باتجاه البلدة القديمة وتظاهرة أخرى كبيرة دعت إليها لجنة 

لمتابعة العليا احتجاجا على القرار سيء الصيت المذكور؛ ليدالن داللة واضحة على أن جماهير ا
الخليل وقادة من نخبها المناضلة ووجهائها أخذوا بالتنبه الجاد لما يجري من مؤامرة ضم تهويدية في 

والمستوطنين  الخليل وللخليل. وهو ما يشكل إرهاصات لالنتقال بالمواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي
إلى مستوى االنتفاضة الجماهيرية، ولو بالصدور العارية إال من الحق الذي ال جدال فيه، وذلك من 
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أجل إنقاذ الحرم اإلبراهيمي والبلدة القديمة بل الخليل كله من هذا الزحف االستيطاني االقتالعي 
 اإلجرامي.

قصى والقدس. كما أن موازين القوى القضية عادلة وواضحة هنا كعدالة ووضوح قضية المسجد األ
والظروف حتى بما فيها من سلبيات عربيا وفلسطينيا )سلطة رام هللا والمتهالكون على التطبيع عربيا( 
تسم، بفت، معركة البلدة القديمة والحرم اإلبراهيمي؛ ليس من أجل تسجيل االحتجاج والتأكيد على 

نما أيضا من أجل تحقيق انتصار  في معركة إذا ما فتحت سيكون نتنياهو الخاسر الحق فحسب، وا 
 فيها كما خسر في معركة المسجد األقصى.

بل إن الظروف في الخليل، وال سيما مع ما صدر من قرارات لألونسكو حول الخليل والبلدة القديمة، 
فردية واألهم ما سجله تاريخ الخليل، مدينة وقضاء، من بطوالت في الثورات واالنتفاضات والمقاومة ال

والشعبية؛ لتعطي تأكيدا بأن انتفاضة شعبية واسعة سوف تكلل باالنتصار الحتمي ب ذن هللا. ولعل 
هيئة البلدية الجديدة ستكون مؤهلة ولها كل الحق في التحرك مع لجنة المتابعة العليا، وال سيما أن 

ت التي أعطاها القرار القرار الصهيوني يمس سلطتها على البلدة القديمة مّسا مباشرا. فالصالحيا
الصهيوني لمجلس مستوطني البلدة القديمة يشمل إعطاء تراخي، بالهدم والبناء والتغيير في البنى 
التحتية، بما يعني التهويد والمزيد من االستيطان والمصادرة ويلغي صالحيات بلدية الخليل وحتى 

 "اتفاق الخليل"، ناهيك عن مخالفته الصريحة للقانون الدولي.
صحي، أن التوجه كان يجب أن يكون االنتفاضة الشعبية الشاملة لمواجهة االحتالل واالستيطان 
سالميا  على مستوى كل الضفة الغربية والقدس، بحي  يصحبه حراك شعبي شامل فلسطينيا وعربيا وا 
وعالميا لدعمه من أجل حّل مشكلة االحتالل واالستيطان حال شامال؛ بدحره من القدس والضفة 

لغربية وفك حصار قطاع غزة بال قيد أو شر . فاالحتالل واالستيطان هما أّس البالء لما يتعرض ا
له المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي، كما القدس والخليل ونابلس وكل المدن والقرى والمخّيمات. 

إن دحر فما يواجه بالقّطاعي )جزءا جزءا( في القدس والخليل مثال؛ يحقق انتصارات جزئية. بل 
يعتبر ضرورة عاجلة  1967االحتالل وتفكيك المستوطنات من األراضي التي احتلت في حزيران 

وانتصارا مهما. ولكن سيظل بدوره جزئيا؛ ألن الحل العادل والجذري للقضية الفلسطينية ال يكون إال 
 بالتحرير الكامل من النهر إلى البحر.

اإلبراهيمي ومعركة البلدة القديمة كما كانت "اللحظات" ولكن في هذه "اللحظات" لتكن معركة الحرم 
السابقة معركة المسجد األقصى في مواجهة األجهزة اإللكترونية وعدسات التصوير؛ ألن تحقيق 
انتصارات شعبية على هذا المستوى قد يهيئ شرو  االنتقال لالنتفاضة الشعبية الشاملة على مستوى 

الحروب الثال  التي خاضها قطاع غزة وصموده تحت الحصار القدس والضفة والقطاع، كما كانت 
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الشاملة، وكل هذا سيؤدي إلى دحر االحتالل واالستيطان  االنتفاضةاستراتيجية موازية الستراتيجية 
بال قيد أو شر ، ومنه إن شاء هللا إلى كل القدس ويافا وحيفا وعكا والناصرة وعسقالن، فالهدف 

م الرشراش ومن النهر إلى البحر. وذلكم هو االنتصار الذي ما بعده التحرير من الناقورة إلى أ
 انتصار في فلسطين.

 20/9/2017، "21موقع "عربي 
 

 تحديات تواجه المصالحة الفلسطينية .46
 د. محمد السعيد إدريس

والسلطة  "حماس"بكل المعاني يمكن القول إن ما نجحت مصر في تحقيقه من توافق بين حركة 
مفاجأة سارة، لكونه يحمل مؤشرات فرصة مؤاتية الستئناف جهود المصالحة  الفلسطينية كان

الوطنية، واالنخرا  مجددًا في ترميم المشروع الوطني الفلسطيني الذي نالت منه كثيرًا الصراعات 
، على وجه الخصو،، لكن رغم ذلك، يجب الوعي بأن هناك "حماس"واالنقسامات بين فت، و
ه الجهود، سواء كانت من جانب الفلسطينيين أنفسهم، أو من جانب القوى عقبات كثيرة قد تفشل هذ

 اإلقليمية والدولية التي قد ترى في هذه المصالحة الفلسطينية ما يؤثر سلبيًا في مصالحها. 
أهم ما في هذا التوافق أنه جاء في وقت بلغ فيه تراجع االهتمام العربي واإلقليمي والدولي بالقضية 

روته، في ضوء استحواذ تطورات األزمة السورية والصراعات الدائرة حول تقاسم نفوذ كل الفلسطينية ذ
دراك الكثيرين أن هذا الذي يحد  في سوريا ا ن هو الذي سيحدد معالم  األطراف في سوريا، وا 

غير  "إسرائيل"خرائط التحالفات والصراعات الجديدة في الشرق األوسط. في ظل هذه الظروف باتت
بشأن أية جهود لتجديد مفاوضات السالم، مع السلطة الفلسطينية، وأكثر مياًل لتعميق مشروع معنية 

التحالف مع أطراف عربية باتت حريصة على هذا التحالف من دون شرو  مسبقة تتعلق بالقضية 
 الفلسطينية. 

ا تحقق كانت محصلة هذا كله غياب أولوية القضية الفلسطينية، ولعل هذا ما ضاعف من أهمية م
الذي زار القاهرة بيانًا تضمن مطالب  "حماس"في القاهرة من نجاحات أسفرت عن إعالن وفد حركة 

كانت لها أهمية كبيرة بالنسبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيًا، وللسلطة الفلسطينية، 
التي كانت  "تةالحكومة المؤق"بحل اللجنة اإلدارية، أو  "حماس"، أولها: التزام حركة "فت،"وحركة 

عن القطاع. وثانيها دعوة  "حكومة الوفاق"لتعويض غياب  2017شكلتها في مارس/ ذار  "حماس"
حكومة الوفاق لتسلم مهامها فورًا في قطاع غزة. وثالثها، االنخرا  في تنفيذ اتفاق  "حماس"حركة 

 "حماس"دت حركة الخا، بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، وملحقاته، حي  أك 2011القاهرة عام 
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حول  ليات تنفيذ اتفاق القاهرة، وملحقاته،  "فت،"استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على هذا 

 االتفاق. 
ذات مواقف القوى الثال  الداعمة: قطر أيضا أن الواقع اإلقليمي الجديد، وبال "حماس"وأدركت حركة 

، أضحت عبئا ثقياًل عليها، خصوصًا في ظل األزمة المثارة ا ن بين قطر "جماعة اإلخوان"وتركيا و
والدول األربع المقاطعة لها، السعودية واإلمارات والبحرين ومصر. وفي الوقت ذاته أدركت السلطة 

ية بالقدر الكافي بالشأن الفلسطيني، وأن هناك قضايا الفلسطينية أن اإلدارة األمريكية ليست معن
أخرى باتت لها األولوية بالنسبة لهذه اإلدارة، األمر الذي دفع السلطة في اتجاهين: التقارب مع 

، وهذا كله خلق الفرصة المواتية للمصالحة الوطنية، وإلعادة ترتيب "حماس"مصر والتفاهم مع حركة 
 لكن هذا ال يعني أن فر، المصالحة مبرأة من التحديات.  البيت الفلسطيني من الداخل،
فلسطينية، أبرزها ما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وما يتعلق  -هناك تحديات فلسطينية 

باالنتخابات في ظل تمسك السلطة بأن تجرى االنتخابات التشريعية فقط، في حين تطالب حركة 
التشريعية مع الرئاسية مع انتخابات المجلس الوطني لمنظمة ب جراء متزامن لالنتخابات  "حماس"

 في انتخابات هذا المجلس.  "الجهاد اإلسالمي"و "حماس"التحرير الفلسطينية، بمشاركة حركتي 
حول إدارة الملف األمني في قطاع غزة ليهدد فر،  "فت،"و "حماس"ويأتي الخالف بين حركتي 

على إدارة األمن في قطاع غزة لحين تسوية  "حماس" نجاح تفاهمات القاهرة، حي  تصر حركة
على ممارسة العمل المقاوم وتترك للسلطة إدارة المسائل  "حماس"الملف األمني نهائيًا، كما تصر 

 اإلدارية.
تخشى على دورها المقاوم في حال قيام السلطة بالمهام األمنية في القطاع في ظل  "حماس"حركة 
خيار "ين السلطة وقوات االحتالل في الضفة، وفي ظل عداء أبو مازن لب "التنسيق األمني"عالقة 
 "فت،"للدخول على الخط لتبديد التوافق الوليد بين حركتي  "اإلسرائيليين"، ولعل هذا ما دفع "المقاومة

، "حزب هللا قطاع غزة"تريد أن تكون  "حماس"بوساطة مصرية، والتروي  لمقولة إن حركة  "حماس"و 
هي قوة المقاومة، على أن تخفف من األعباء اإلدارية وتوكل بها إلى السلطة الفلسطينية، بأن تكون 

حركة "في حين أن السلطة العليا ستبقى بيد  "مقاول ثانوي "ما يعني أن أبو مازن سيكون أشبه ب
 . "حماس

فقط. هناك أيضا بقاء هذه المسائل الخالفية، وبقاء التشكيك في النوايا ال يعنى أن العقبات فلسطينية 
المطلق ألي تقارب بين السلطة وحركة  "اإلسرائيلي"ضغو  األطراف اإلقليمية. ف لى جانب الرفض 

ومصر من  "حماس"تبقى أطرافًا رافضة لعودة التفاهمات بين  "اإلخوان،"، ف ن إيران وتركيا و"فت،"
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فاهمات ستبقى معرضة للنيل والسلطة من ناحية أخرى، األمر الذي يؤكد أن الت "حماس"ناحية، وبين 
 والسلطة الفلسطينية. "حماس"منها، وهذه مسؤولية أطرافها: مصر و

 22/9/2017الخليج، الشارقة، 
 

 دولتان إلسرائيل وال دولة للفلسطينيين .47
 ماجد الشيخ

في طول األرض الفلسطينية  1948تواصل الحركة الصهيونية معاركها التهويدية، المستمرة منذ العام 
ا، خصوصا للمدن التي حافظت على طابعها العربي الفلسطيني، على الرغم من احتاللها وعرضه

وتهجير سكانها، فكانت معارك التهويد في أعوام الستينات والسبعينات في الجليل والمثل ، ولم تزل 
 متواصلة في النقب، من أشرس المعارك التي خاضتها حكومات عديدة متعاقبة. 

للضفة الغربية، واصلت سلطات االحتالل معارك حربها  1967الثاني عام وفي أعقاب االحتالل 
التهويدية في القدس وبعض مدن الضفة، ونجحت في مدينة الخليل في فرض صيغة تقاسمية زمانيا 
ومكانيا للحرم اإلبراهيمي، وهي صيغة تحاول فرضها اليوم في القدس عند حائط البراق وفي المسجد 

األشرس التي لم تنته بعد، فيما هي تتواصل في سياق حروب التهويد التي  األقصى، وهي المعركة
يبدو أنها سوف تأخذ عديدا من أساليب الفرض والقسر واإلجبار، عبر إدخال ترسانة قوانين احتاللية 
في معارك التهويد، على أمل الفوز بها، في ظل صمٍت مريب، وعجز غريب، وتواطؤ أكثر غرابة 

 واسترابة. 
را، أصدرت سلطات االحتالل قرارا عسكريا، من، المستوطنين الذين كانوا قد استولوا على أحياء وأخي

وعقارات وسط البلدة القديمة في الخليل، حق تشكيل مجلس إدارة خا، بهم، ومنحهم سلطة إدارة 
ن نجحت شؤونهم البلدية. وهو قراٌر يؤشر إلى بداية مرحلة إقامة دولة للمستوطنين وترسيخها، بعد أ

"دولة إسرائيل" في تكريس احتاللها، وباتت في حاجٍة لترسيخ احتالل مستوطنيها دولة خاصة بهم، 
 تتمتع بقوانين تختلف عن قوانين "الدولة األم"، وعن قوانين البلديات الفلسطينية. 

من ، ويجري إصداره بصيغة قانونية، ف1967ولئن كان هذا القرار هو األول من نوعه منذ احتالل 
الممكن تعميمه على نطاق أوسع لتمييز البلديات االستيطانية المهّودة عن البلديات الخاصة 
بالفلسطينيين، حي  يكون في الوسع أن تخدم بلديات األحياء اليهودية اليهود فقط، وهو توجه 

والبلدية، عنصري فاض،، يمهد لدولة أبارتهايد ال تعرف المساواة وال العدالة، ال في األمور الخدمية 
 وال في األمور السياسية واالجتماعية أو الحقوقية والقانونية. 
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وكما سقطت بنود وبروتوكوالت عديدة في اتفاق إعالن المبادئ مع منظمة التحرير الفلسطينية )اتفاق 
أوسلو(، ها هو "قرار الخليل" يسقط البروتوكول الخا، بالمدينة، والمعني ب عادة انتشار قوات 

، ونّ، على سيطرٍة فلسطينيٍة كاملٍة على كل الخليل وسيطرة 1997، وكان قد وقع عام االحتالل
( التي يوجد فيها المستوطنون، ويحّول السيطرة األمنية اإلسرائيلية H1أمنية إسرائيلية على مناطق )

فتوحة إلى بلدية، ما يعني تكريس انقسام المدينة، أي عكس ما ذكره البروتوكول أن الخليل "مدينة م
 وليست مغلقة". 

في ظل وضع كهذا، يتأكد يوما بعد يوم غياب أي استراتيجية فلسطينية من أي نوع، كما غياب أي 
تكتيكات تمّكن الفلسطينيين، بوصفهم شعبا صاحب األرض والحق، من مواجهة ومقاومة سياسات 

ا في شأن مدينتي القدس االحتالل ا خذة بالتغول استيطانيا، وتهويديا في ا ونة األخيرة، خصوص
والخليل، حي  المشروع الصهيوني االستيطاني يتمّدد، فيما المشروع التهويدي بات يهدد كل ما 
شّرعته االتفاقات اإلسرائيلية مع الفلسطينيين، في تراجع إسرائيلي ملحوظ، في غياب رؤية فلسطينية 

طانية وتهويدية، باتت أكثر من واضحة ومنظمة ومنتظمة لما يجري ويخطط وينفذ من سياسات استي
متوقعة، وال تخفى على السياسي الحصيف المسؤول مسؤولية مباشرة عن قضايا شعبه. األمر الذي 
يتطلب ردود فعل فلسطينية تتجاوز طبيعة البيانات التي تخاطب مجتمعا دوليا، ال يملك وسائل 

 خفية. ضغط على "دولة سوبر" تحميها كل وسائل الحماية المعروفة والم
هل نحن على أعتاب إقامة الدولة اإلسرائيلية الثانية )دولة المستوطنين( على حساب أراضي دولة 
الفلسطينيين، في الضفة الغربية، تماما كما كانت دولة إسرائيل األولى قد أقيمت على حساب أراضي 

د الفلسطينيون بها ولم . وعلى أنقاض "دولة التقسيم" التي و ع1948الفلسطينيين ووطنهم بالكامل عام 
تتحقق، وها هي "دولة أوسلو" تنحو المنحى من دون أن تتحقق، بل هي تفقد جغرافيا وديموغرافيا 
مزيدا من مكوناتها الطبيعية لصال، االستيطان والمستوطنين، في ظل "فرجٍة" من الصمت والعجز 

ذا ما بقي الحال والتواطؤ )حتى الذاتي( من دون أن يرّف لنا جفن يدمع على ما راح  ولم يعد، وا 
على حاله، ف نه لن يعود، ولو كان حقا ال ي نازع في عالم يرذل الحقوق وأصحابها الضحايا دائما، وال 
يقيم لها ولهم أي اعتباٍر حقوقي أو قانوني، على ما أظهرت وقائع ومعطيات تعاطي دول العالم مع 

مائة عام من النكبة، والتمهيد لها تحضيرا القضية الفلسطينية طوال مسيرتها التاريخية خالل 
 لحصولها ولا "ضمان" استمرارها. 

وبعد كل هذه األعوام الطويلة، تتفتق العقلية الصهيونية عن مزيد من محاوالت "كي الوعي 
الفلسطيني"، بحسب نائب رئيس الكنيست، بتسلئيل سيمورطيتش، في خطٍة نسبت له، سماها "خطة 

ية أمل الفلسطينيين في تحقيق أمانيهم الوطنية، مرّكزا فيها على مسألة الحسم"، تهدف إلى تصف
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الوعي وضرورة كيه، وذلك من خالل إعالن إسرائيل ضم كل الضفة الغربية، والشروع في طفرة 
 استيطانية كبرى. 

ومن األمور الالفتة ذلك التوافق بين ما تدعو إليه "خطة الحسم" وذلك القرار العسكري الخا، 
 الفلسطينية، وتشكيلليل، حي  يقترح نائب رئيس الكنيست أن تقدم إسرائيل على حل السلطة بالخ

مؤسسات حكم ذاتي محدود الصالحيات، تستند إلى تدشين ستة مجالس محلية في كل من الخليل، 
بيت لحم، رام هللا، أريحا، نابلس، وجنين، مقترحًا أيضا أن يمارس الفلسطينيون، في مرحلة الحقة، 

 قوقهم السياسية، من خالل التصويت في االنتخابات التشريعية األردنية. ح
لم تجد هذه الخلطة العجيبة من يتصّدى لها، أو يفض، مراميها الحقيقية، القائمة على مزيد من 
التهويد لمناطق الضفة الغربية، المفترض أنها أرض الدولة الفلسطينية الموعودة، كما في أوهام من 

لتفاوض والتفاوض فقط، خطة ال بدائل لها، بحي  تلغي األهداف التي يجري السعي يسعى وراء ا
إلى تحقيقها، أو تنسف موضوع المفاوضات من أساسه، وتجعله يتم على قاعدة ذهاب اإلسرائيليين 
إليه بدون أي دافع، لتقديم أي شكل من التنازالت للفلسطينيين، وهو األمر الذي تنفيه وقائع الهيمنة 

يكودية المتطرفة على الحكومة، وجر "اإلجماع الصهيوني" ومعظم نخب اليمين والوسط وبعض الل
"اليسار" نحو البرنام  الليكودي إياه الذي سبق لنتنياهو أن فاز على أساسه في االنتخابات في العام 

 ، نافيا أو ناسفا وعوده في خطاب بار إيالن بشأن "حل الدولتين". 2015
خليل" و"خطة الحسم" يؤكدان ذلك، في تمهيد واض، إلقامة دولة القوانين الخاصة وها هو "قرار ال

بالمستوطنين، على حساب الدولة الخاصة بالفلسطينيين، واإلبقاء على حكم ذاتي محدود لهم في ما 
يتبقى لهم من أراٍض وسلطاٍت ال سيادة لهم عليها. فهل هذه هي "صفقة القرن التاريخية" التي تعد 

دارة ترامب األميركية، لتجد من يصّدقها ويصادق عليها، ليقيم قصورا من األوهام على رمالها بها إ
 المتحركة.

 22/9/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 يعرفه أنهذا هو الشعب الفلسطيني وباألرقام لمن يريد  .48
 د. فايز أبو شمالة

ما انتماءاته السياسية، وما هو إذا أردت أن تعرف حقيقة الشعب الفلسطيني، وكيف يفكر أبناؤه، و 
مزاجه، وأين يفرد أشرعته التنظيمية، إذا أردت أن تعرف هوى الناس، ومكنون فؤادها، وماذا تخبئ 
من انفعاالت في جوفها، فدقق في األرقام الواردة في  خر استطالع الرأي الذي أجراه المركز 

 :الفلسطيني للبحو  السياسية والمسحية، والتي اقتطف منها
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فقط،  %23يؤيدون قرار محمود عباس وقف االتصاالت مع اإلسرائيليين، بينما هنالك نسبة  73%
تعترض على وقف االتصاالت مع اإلسرائيليين، وهذا أمر يستوجب الدراسة المتأنية، إذا كيف تنامت 

 نسبة المؤيدين للتواصل مع اإلسرائيليين تحت كل الظروف واألحوال.
ة واألجهزة األمنية لم تقم بوقف االتصاالت مع اإلسرائيليين، وهذه أرقام يعتقد بأن السلط 66%

 تستوجب الوقفة المتأنية، والتدقيق بمزاج الناس، وعدم ثقتهم بالقرارات الصادرة عن السلطة.
 يعتقد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهذه النسبة تدلل على عدم الثقة. 77%
أن السلطة إنجاز، وهذه األرقام  %44لسطينية عبئًا على الشعب، بينما يرى يرى بالسلطة الف 50%

 تعكس فشل التجربة، حي  كانت السلطة الفلسطينية سابقًا أمنية تراق من أجلها الدماء.
من سكان الضفة الغربية يعترفون بأنهم ال يجرؤون على انتقاد السلطة، وهذه شهادة حية على  59%

 األفواه. قمع الحريات، وتكميم
يحملون المسؤولية  %33يحملون حركة حماس مسؤولية سوء إداء حكومة التوافق، بينما  15%

 يحملون المسؤولية لرئيس الحكومة، وهذه شهادة براءة لحماس. %15للسلطة ومحمود عباس، و
 يؤكدون أن االتفاق سينج،. %57سكان قطاع غزة يؤيدون اتفاق حماس دحالن، منهم  من 73%
 يما يتعلق بأحدا  المسجد األقصى، ومن يقف من خلفها، فقد قالت نسبة:أما ف

يقولون إن الرئيس عباس كان وراء النصر الذي حققه المقدسيون في مواجهات الحرم، بينما  6%
إن النصر على اإلسرائيليين  %73إن الملك عبد هللا سبب االنتصار، وتقول نسبة  %7تقول نسبة 

 دس، وصمودهم المشرف.قد تحقق بفعل سكان الق
يشترطون عقد جلسة المجلس الوطني بعد انتخاب أعضائه، بينما يؤيد عقد جلسة مجلس  60%

 فقط، وهذه نسبة فاضحة لمن يفكر بعقد المجلس الوطني. %25وطني بأعضائه الحاليين نسبة 
لمجلس يدعون لعقد جلسة ا %28يشتر  عقد المجلس الوطني بمشاركة حماس والجهاد، وفقط  61%

 الوطني بمن حضر، وهذه نسبة تؤكد على وعي الشعب الفلسطيني ووفائه لوطنه.
 عدم جديتها. %74يرون اإلدارة األمريكية جادة في سعيها لتحقيق السالم، بينما يرى  22%
 أن إدارة ترامب منحازة ل سرائيليين %83ترى إدارة ترامب حيادية، بينما يرى  22%
يؤيدون العودة النتفاضة  %45ومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة، يؤيدون اللجوء لمقا 67%

 يؤيدون حل السلطة الفلسطينية %47مسلحة، 
 يعتقد أن االستيطان قد قضى على حل الدولتين. 57%
فقط من سكان  %60من سكان قطاع غزة يطالبون باستقالة الرئيس، بينما يطالب باستقالته  80%

 تعكس التباعد في الرؤية السياسية بين غزة والضفة الغربية. الضفة الغربية، وهذه األرقام
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 فقط من سكان الضفة الغربية وغزة يريدون من الرئيس البقاء في منصبة. 27%
 فقط %31نسبة عدم الرضا عن محمود عباس، بينما بلغت نسبة الراضين عنه  65%

من  %50قبلية للرئاسة، إذا أعط ولعل األهم في استطالع الرأي ما جاء عن نتائ  االنتخابات المست
 فقط. %42الشعب صوته إلسماعيل هنية، في حالة تنافسه مع محمود عباس الذي سيحصل على 

سماعيل هنية فقط، فالنتيجة ستكون لصال، البرغوثي  ولكن إذا جرى التنافس بين مروان البرغوثي وا 
وفاء شعبنا لألسرى،  فقط، وهذا مؤشر على %36بينما سيحصل هنية على نسبة  %59بنسبة 

 ووقوفه خلف المقاومة سواء أكانت خلف السور أو في ساحات المواجهة.
 21/9/2017، رأي اليوم، لندن

 
 القاهرة!في  "الفيلم"سبق أن رأينا هذا  .49

ليكس فيشمانأ  
 تشويقًا في "االنعطافة االستراتيجية" لا "حماس"، الجارية هذه األيام، يتركز على لعبة األكثرالقسم 

الماريونت )الدمية التي تحرك بالخيطان(: الخفة الناعمة التي يحرك بها رئيس جهاز المخابرات 
المصرية العامة، الجنرال خالد فوزي، دمى الخشب الفلسطينية. بيده اليمنى يتسلى بالمكتب السياسي 

، هذا لا "حماس"، وبيده اليسرى يحرك خيطان وفد السلطة الفلسطينية الذي وصل إلى القاهرة
 .األسبوع

الجنرال ليس وحيدا. الدائرة التي تعنى بالملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية تنكب 
كّلها حول الماريونتات الفلسطينية، تعزلها عن مراكز القوى األخرى في العالم العربي، على أال تعرقل 

 المايسترو فوزي من إدارة مسرح الدمى كما تراه عيناه.
رئيس المكتب  إعالنبعد أن أنض   األوسطالماضي أثار المايسترو انفعال الشرق  األسبوعفي 

قطاع  إلدارةالسياسي لا "حماس"، إسماعيل هنية، عن حل "اللجنة اإلدارية" التي أقامتها "حماس" 
غزة. ظاهرًا، تنازل "حماس" استثنائي، إذ إن هذه اللجنة كانت سكينًا غرست في حكومة التوافق 

 الفلسطينية التي تتحمل، رسميا، المسؤولية عن إدارة الشؤون المدنية للقطاع.
ضجت العناوين في الصحف. وع رضت "حماس" كمن تراجعت ودعت إلى مصالحة فلسطينية 
داخلية حتى قبل أن يزيل أبو مازن ولو عقابًا اقتصاديا واحدا عن القطاع. وبالتوازي، طلب 

وفد إلى القاهرة كي يشرع في مفاوضات الستئناف مسيرة المصالحة  إرسالالمصريون من أبو مازن 
 بين "حماس" والسلطة الفلسطينية.
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فيلم مصري. إذ رغم تنازل "حماس" عن اللجنة اإلدارية، فهي التي ستواصل إدارة القطاع. كما أن 
القاهرة.  التنازل عن "حكومة الظل" كان حاًل بع  به فوزي كي يجلب وفد السلطة الفلسطينية إلى

 من المشكوك فيه أن تكون "حماس" نفسها تأخذ إعالنه على محمل الجد.
في ضوء بادرة "حماس" ما كان يمكن ألبو مازن أن يرفض طلب المصريين، فأرسل وفدا إلى القاهرة 

جدية على  وإلضفاءكان هناك أساس لمحادثات مصالحة. وا ن، لتصعيد الدراما  إذاكي يفح، 
الجميع قائد "حماس" الكبير من لبنان، صال، العاروري، ووزير الخارجية الجديد لا الخطوة، ينتظر 

 "حماس"، أبو مرزوق، ليصال إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات.
. في حينه 2014و 2011حقا فيلم مكرر: هكذا بدت محادثات المصالحة بين "حماس" والسلطة في 

ما يكون. في حينه أيضا، مثلما هو  أفضلغة على أيضا انطلقت تصريحات وكتبت اتفاقات مصو 
اليوم، لم ترغب "حماس" في المصالحة بشرو  السلطة الفلسطينية، وبالعكس. هدفها عملي: العودة 

 لتلقي المساعدة االقتصادية من السلطة الفلسطينية.
ابقة، ال تفت، فانه حتى المساعدة المصرية للقطاع متعثرة. وبخالف االلتزامات الس األثناءفي هذه 

مصر معبر رف، ألنها ال تصدق أن "حماس" ستوقف عالقاتها مع "داعش" في سيناء. يتبين أنه 
يوجد في "داعش سيناء" اليوم المزيد من األجانب، بينهم فلسطينيون من القطاع. ويطالب المصريون 

ي في تسليم نشطاء سيناء بل أيضا التعاون الحقيق إلى لألنفاقالتام  باإلغالق"حماس"، ليس فقط 
"داعش" الذين خرجوا من القطاع. المصريون يفتحون ويغلقون أنبوب الوقود بناء على مصالحهم. 

. في هذا أيامشرطيا مصريا، وأغلق عبور الوقود لثالثة  16الماضي قتل في سيناء  األسبوعوفي 
 الحياة لغزة. إكسيرهو  –بتمويل السلطة  –الوقت فان الوقود من إسرائيل 

ستكون تنازالت "حماس"، بضغط مصر، السلم الذي يسم، ألبو مازن بالنزول عن شجرة العقوبات 
ضخ المال إلى القطاع. أما إسرائيل من جهتها فيجب أن تشجع مسيرة المصالحة؛ ألنه  ب عادةوالبدء 

ناف استئ إمكانيةما تحسن الوضع االقتصادي في غزة في أعقابها فان حدة تقديرات الوضع عن  إذا
، ب دارة الجنرال فوزي، ال بد ستطل منشورات عن نشر األثناءفي هذه  المواجهة العسكرية ستخف.

جانب أنباء عن تشكيل لجان مشتركة لا  إلىقوات السلطة الفلسطينية في المعابر في القطاع، 
قات على "حماس" والسلطة الفلسطينية. غير أن وفد السلطة لم يلتق بعد وفد "حماس"، ال توجد تواف

أن  إلمكانيةللبرلمان وللرئاسة، وباألساس: أبو مازن ال يتحمس  –كما تطلب "حماس"  –االنتخابات 
 في غزة برعاية مصرية. األساسييكون محمد دحالن هو الالعب 

 "يديعوت"
 20/9/2017، األيام، رام هللا
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