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 "إسرائيل"ة الشراكة مع برلمانيون أوروبيون: يجب تعليق اتفاقي .1

طالب عدد من البرلمانيين األوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية األوروبية، اليوم : بروكسيل
 الجمعة، بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب تماديها في انتهاكات حقوق اإلنسان.

ليونورا فلو  رنسي )إيطاليا( وجوسو  وعبر عن هذا الموقف النواب نيوكليس سيليكوتيس )قبرص( وا 
 جواريستي )الباسق( عقب زيارة لهم لفلسطين استمرت أربعة أيام.

وقال الوفد النيابي في بيانه: " نعبر عن تضامننا المخلص مع الشعب الفلسطيني، ونضاله المستمر 
منذ عقود من أجل الحرية والعدالة والمساواة، ونحن ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير 

 عارض نظام االحتالل واالستعمار واالبارتهايد اإلسرائيلي".ون
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وأضاف البيان: وفي هذا العام تحل الذكرى الخمسين لالحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية بما فيها 
القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة، لقد شهدنا بأم أعيننا تأثيرات االحتالل اإلسرائيلي على حياة الشعب 

يوميا للمهانة واالعتداء على كرامته وحرياته على يد الجنود  إخضاعهتم الفلسطيني الذي ي
 اإلسرائيليين.

وأردف: ففي الخليل تحتم علينا أن نحتمي داخل دكان فلسطيني بينما تحرك الجيش اإلسرائيلي بقوة 
 قاتلة ضد المواطنين حيث استعمل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي ضدهم.

وقال البيان: والخليل هي صورة مصغرة )مثال( على كيفية تجلي االحتالل اإلسرائيلي عمليا من 
خالل أقلية من المستوطنين تحتجز غالبية من الفلسطينيين رهينة، وقد استمعنا في خالل الزيارة وفي 

كانية إنجاز لقاءاتنا مع نظرائنا الفلسطينيين في المجلس التشريعي عن تطورات مبشرة على صعيد إم
 المصالحة الفلسطينية.

نائبا فلسطينيا من السجون اإلسرائيلية، وكذلك وبالعمل  13وطالب النواب األوروبيون بإطالق سراح 
وتابع النواب  على تحرير اآلالف من السجناء السياسيين الفلسطينيين في سجون االحتالل.

سطينيين مباشرة إلى روايات مقلقة عن التعذيب األوروبيون: لقد استمعنا من أفراد أسر المعتقلين الفل
 وسوء المعاملة لألسرى من قبل إسرائيل.

وتطرق البيان إلى االستغالل االقتصادي الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، وبخاصة في 
من  رمز للكثيرضوء إجبارهم على تمويل نفقة احتجازهم في السجون اإلسرائيلية، مضيفا: وهذا 

 االحتالل اإلسرائيلي.سخافات 
وتابع النواب: وبخصوص التوسع االستيطاني المستمر فيعني للفلسطينيين المزيد من إنكار حقوقهم 
في الوصول ألراضيهم ومصادر أرزاقهم، وقد وقفنا على التهديدات اإلسرائيلية بطرد ومسح وجود 

ن المشاريع الممولة من أوروبا التجمعات السكانية في منطقة الخان األحمر في األغوار، حيث لم تك
 ومنها مدرسة في مأمن وصون عن التدمير أمام أفعال الجرافات اإلسرائيلية.

وقال البيان: لقد أبدينا االحترام والتثمين شخصيا لعمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" 
د والنزوح والالجئين لمن تعرضوا للتشري 1949التابعة لألمم المتحدة، وهي تقدم الدعم منذ عام 

الفلسطينيين، ونذكر بأن التشريد القسري واالستيطان هما جرائم حرب في القانون الدولي، وعليه فإن 
على المسؤولين عن ذلك في النخبة السياسة والعسكرية اإلسرائيلية أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات 

 الدولية.
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ة الغربية والحصار غير الشرعي في غزة، كون وأضاف: نحن نعارض جدار "األبارتهايد" في الضف
الجدار والحصار تسببا في فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، كما فصلها عن القدس 

 الشرقية.
وتابع البيان: إن الجدار يجلب التقسيم والتمييز العنصري كما تم إعالنه في توصية محكمة العدل 

 ويجب أن ينتهي الحصار. الدولية، ومن هنا يجب أن يسقط الجدار،
وذكر النواب األوروبيون الموقعون على البيان أن الجدار العنصري يعزل أيضا مليون ومئتي ألف 

وأشاروا إلى أن القوانين اإلسرائيلية تحظر  فلسطيني هم مواطنون من الدرجة الثانية في إسرائيل.
 يين القاطنين داخل إسرائيل حاليا.، وبين الفلسطين1967الزواج بين أهالي األراضي المحتلة عام 

وقال البيان: لقد استمعنا من نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست عن قوانين تمييزية عددها 
بحدود األربعين قانونا وتستهدف الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهذا يعني أنه ال يمكن إلسرائيل أن 

التمييز ضد أجزاء واسعة من مواطنيها على أساس  تكون ديمقراطية إذا ما استمرت قوانينها في
 انتمائهم العرقي.

وأضاف: أما في القدس عبرنا عن تضامننا لمفتي القدس، وشددنا على دعمنا لممارسة الفلسطينيين 
حريتهم الدينية في المدينة، وهذا يعني معارضتنا إلجراءات التقييد اإلسرائيلية للوصول للمسجد 

المسيحية على حد سواء، كما رفضنا وضع الحواجز في طريق المصلين أو ، والمقدسات األقصى
 تركيب كاميرات المراقبة.

سنة من االحتالل  50وأردف بيان النواب األوروبيين: سنظل من موقعنا ملتزمين بحل الدولتين، وبعد 
أن تعلق  اإلسرائيلي حان لالتحاد األوروبي أن ينتقل من الكالم للفعل، ولذلك يجب على أوروبا

 اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكات األخيرة القانون الدولي.
وشددوا على أن "حل الدولتين ال يتحقق إال عندما تبدأ إسرائيل بمالحظة وتحسس عواقب أفعالها 

 غير الشرعية".
زال في اتصال من جانبه، أثنى المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، عضو المجلس الثوري جمال ن

هاتفي مع وكالة "وفا" على ما تضمنه هذا البيان من دعم واضح وقوي وصريح لحقوق الشعب 
 الفلسطيني.

 22/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 حراك فلسطيني في إفريقيا للحيلولة دون إقامة القمة اإلفريقية اإلسرائيلية  .2
بدأ عضو المجلس الثوري في حركة فتح، وعضو المجلس : األناضول، يمعبده عبد الكر -أديس أبابا

دول، يلتقي خاللها مسؤولي  10الوطني الفلسطيني، البروفيسور أوري ديفيس، جولة إفريقية تشمل 
 األحزاب الحاكمة والمعارضة. 

األفريقية وقال ديفيس، إن جولته اإلفريقية تهدف إلى إجراء حوارات معمقة، مع األحزاب السياسية 
 الحاكمة والمعارضة، للحيلولة دون إقامة القمة اإلفريقية اإلسرائيلية. 

وأضاف ديفيس في حوار خاص مع وكالة األناضول:" أحمل رسالة الى أمناء األحزاب السياسية 
 االفريقية الحاكمة، من أجل الضغط على الحكومات اإلفريقية لمقاطعة القمة اإلفريقية اإلسرائيلية". 

 دولة إفريقية، بدأها بأثيوبيا، باعتبارها مقرا لالتحاد االفريقي.  10وضح ديفيس أن جولته ستشمل وأ
في السياق ذاته، طالب "نصري أبو جيش"، سفير فلسطين لدى إثيوبيا واالتحاد اإلفريقي، الدول 

ن تأجيل انعقاد قمة وقال أبو جيش لوكالة األناضول إ االفريقية بمقاطعة القمة اإلفريقية اإلسرائيلية. 
توغو، التي كان من المزمع تنظيمها الشهر المقبل، جاء نتيجة لجهود تراكمية فلسطينية وعربية 

سالمية بدعم من دول إفريقية.   وا 
وأكد "أبو جيش" على مواصلة الجهود الفلسطينية، في كافة الساحات إلجهاض المحاوالت اإلسرائيلية 

ريقية، ومقاطعة القمة انسجامًا مع المواقف التاريخية لدول القارة لتطبيع العالقات مع الدول اإلف
 السمراء. 

 20/9/2017، لألنباءوكالة االناضول 
 

 النووية للتفتيش "إسرائيل"وكيل وزارة اإلعالم الفلسطينية يطالب األمم المتحدة بإخضاع مفاعالت  .3
لألمم المتحدة، فرصة لتلمس القضايا التي وكيل وزارة اإلعالم انعقاد الجمعية العمومية رأى رام هللا: 

تشكل خطرًا على األمن والسلم العالميين، وأن تتوقف مليًا أمام ممارسات كيان االحتالل التي تمارس 
الجريمة واإلرهاب ضاربًة عرض الحائط بكافة المعايير واالتفاقيات الدولية، مستهترة بأبسط قيم 

 الحياة ألبناء الشعب الفلسطيني. 
أن على األمم المتحدة اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة والعاجلة للتفتيش على المراكز »اف وأض

، متسائال عن مبررات األمم المتحدة الستثناء «النووية لالحتالل وأن تطبق قراراتها من دون انتقائية
والمتابعة والتفتيش،  مفاعالت االحتالل االسرائيلي النووية وكافة ممارساته الالأخالقية من المساءلة

 «. رغم علم وكالة الطاقة الدولية بالوضع الكارثي لديمونا
  23/9/2017، القدس العربي، لندن
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 عريقات يستعد لعملية زراعة رئتين في الواليات المتحدة .4

"األيام": يستعد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات  -القدس
 ملية جراحية لزراعة رئتين في إحدى المستشفيات في الواليات المتحدة األميركية.إلجراء ع

وقال عريقات في رسالة من مشفاه لـ"األيام": الحمد هلل بدأت التحضير للعملية وكل يوم تبدأ التمارين 
 المستشفى الساعة السابعة صباحا، وان شاء هللا خالل اّيام تكون العملية. في

كتشفوا قبل نحو خمس سنوات إصابة عريقات بفايروس نادر أدى الى إصابته بتليف وكان األطباء ا
في الرئتين، ولكن حالته تدهورت في األشهر األخيرة حيث اشار عليه األطباء بوجوب اجراء عملية 

 جراحية لزراعة رئتين.
ان العملية ويقول اطباء  يستعين د.عريقات باألكسجين من خالل جهاز الكتروني. أشهرومنذ عدة 

 الجراحية التي سيخضع لها عريقات معقدة.
 23/9/2017، األيام، رام هللا

 
 المصالحة ونريد خطوات متبادلة فيالبردويل: جّديون  .5

أّكد صالح البردويل عضو المكتب السياسي لحركـة "حمـاس"، جّدّيـة حركتـه  :عالء المشهراوي -غزة 
وات متبادلـة سـّيما وأّن حركتـه ألقـت "الكـرة فـي ملعـب في سيرها نحو المصالحة الوطنية، مطالًبـا بخطـ

 الرئيس". كما يقول.
وأوضــح البردويــل أن حمــاس ألقــت الكــرة فــي ملعــب الــرئيس محمــود عبــاس بعــد حــّل اللجنــة اإلداريــة، 
مضــيًفا أّن "حمــاس قــدمت كــل مــا لــديها مــن مرونــة، فكانــت الســّباقة فــي الســير نحــو المصــالحة بكــل 

وطن والشعب الفلسطيني، ولتبقى صورة الفلسطينيين أمام العالم موحدة في ظـل مصداقية؛ من أجل ال
 المطالبة بحقوقنا".

وتعقيبا على اختتام دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومكانة القضية الفلسطينية مـن خطابـات قـادة 
ذه المنصــة الــدول، تمنــى عضــو المكتــب السياســي لحمــاس لــو أّن الســقف العربــي كــان مرتفًعــا فــي هــ

الدوليــة، وأاّل يتماشــى مــع المــزاج العــام، خاصــة وأن العــالم العربــي يعــيش حالــة مــن الرقابــة الذاتيــة وال 
 يتقدم بمشاريع تلبي طموحات الشعوب، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 22/9/2017القدس، القدس، 
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 لحكومةاألحمد لـصفا: وقف اإلجراءات تجاه غزة مرهون بما بعد قدوم ا .6
قـــال مســـئول ملـــف المصـــالحة فـــي حركـــة فـــتح وعضـــو لجنتهـــا المركزيـــة عـــزام : خـــاص صـــفا -غـــزة 

األحمــد، إن اجتماًعــا للقيــادة الفلســطينية ســي عقد الســبت المقبــل برئاســة الــرئيس محمــود عبــاس، التخــاذ 
وحمــاس الخطــوات القادمــة بمــا يتعلــق بقــدوم حكومــة الوفــاق إلــى غــزة، بعــد االتفــاق األخيــر بــين فــتح 

 بالقاهرة.
وأوضــح األحمــد فــي تصــريح خــاص لوكالــة "صــفا" األربعــاء، أن ســبب تــأخر رفــع اإلجــراءات العقابيــة 
ضد غزة "مرهون بما بعد قدوم حكومة الوفاق الوطني إلى القطاع"، مشـيرًا إلـى أن "معظـم اإلجـراءات 

 في األساس لم ت نفذ".
قـدوم الحكومـة لغـزة، وبعـدها يمكـن الحـديث  وأضاف "نحن نسـير خطـوة بخطـوة وعلـى الجميـع انتظـار

 عن موضوع اإلجراءات وغيره".
ودعا األحمد وسائل اإلعالم إلى التعامل بمسئولية مع األنباء المتعلقة بملف المصالحة، قائاًل "نجحنا 
فــي عــزل اإلعــالم عــن جلســات المصــالحة، ألنــه ولألســف هنــاك وســائل إعالميــة ال تتعامــل بمهنيــة 

 ر في هذا الملف الحساس".وتستبق األمو 
 20/9/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 : فرصة جدية للمصالحة والدور المصري ضامن رئيس للنجاح"الحياة"الرجوب لـ  .7

اللواء جبريل الرجوب إن الرئيس « فتح»قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة : محمد يونس -رام هللا 
م هللا أمس بعد مشاركته في اجتماعات الدورة الجديدة لألمم المتحـدة، محمود عباس، الذي عاد إلى را

والحكومـة مطلـع األسـبوع، قبـل « فـتح»سيعقد سلسلة اجتماعات للمؤسسات القيادية لمنظمة التحرير و
نهاء االنقسام.  توجه الحكومة إلى قطاع غزة لتسلم صالحياتها وا 

ت قادت إلى التفاهمـات األخيـرة التـي رعتهـا مصـر أن سلسلة من التطورا« الحياة»وأوضح الرجوب لـ 
 لتطبيق هذه التفاهمات.« ضمانة»إلنهاء االنقسام، معتبرًا الدور المصري 

اقليمية عديدة تدخلت في موضوع انهـاء االنقسـام، ومصـر نجحـت فـي  وأطرافهناك قوى »وأضاف: 
مثـل فـي حـل اللجنـة االداريـة الحصول على موافقة حماس على ثالث نقاط جوهرية إلنهاء االنقسام تت

المشــرفة علــى المؤسســات الحكوميــة، وتســليم هــذه المؤسســات لحكومــة الوفــاق الــوطني، والــذهاب إلــى 
العامــــل المصــــري مهــــم ألنــــه يســــاعد فــــي مواجهــــة أطــــراف إقليميــــة »وقــــال إن «. االنتخابــــات العامــــة

 ، مشيرًا إلى إسرائيل.«مصلحتها استمرار االنقسام
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إلى المضي قدمًا في إنهاء االنقسام، مشيرًا إلى وجود فرصة كبيـرة وجديـة هـذه  «حماس»ودعا حركة 
علينا أن نغلب المصلحة الوطنية على مصلحة الفصائل، وهنـاك أسـاس سياسـي »المرحلة. وأضاف: 

، مشـــيرًا إلـــى التطـــورات األخيـــرة فـــي «مهـــم إلعـــادة ترتيـــب البيـــت الفلســـطيني، وبنـــاء مســـتقبل لشـــعبنا
تبني وثيقة سياسية جديدة تنص على ان هدف الحركة هو اقامة دولة فلسطينية  ، خصوصاً «حماس»

إذا بنينا البيـت الـوطني »وأضاف: «. فتح»، وهو الهدف المعلن لحركة 1967مستقلة على حدود عام 
الشـراكة تتطلـب سـلطة واحـدة، »، مؤكـدًا أن «الفلسطيني، نستطيع أن نتوجه إلى المجتمـع الـدولي معـاً 

 «.احدًا، وبندقية واحدةوأمنًا و 
  23/9/2017الحياة، لندن، 

 
حماس تكشف عن وجود ممثل لها لدى موسكو في ختام لقاءاتها مع كبار مسؤولي الخارجية  .8

 الروسية
غزة: كشفت حركة حماس عن تعيين ممثل لها لدى روسـيا للمـرة األولـى، وذلـك عقـب زيـارة وفـد رفيـع 

رزوق، دامــت عــدة أيــام، التقــى خاللهــا بمســؤولين كبــار فــي مــن الحركــة برئاســة الــدكتور موســى أبــو مــ
 الخارجية الروسية.

واكتفت حركة حماس في بيان أصـدرته، لععـالن عـن إنهـاء وفـدها القيـادي برئاسـة أبـو مـرزوق زيـارة 
لهـا فـي روسـيا، كـان ضـمن « ممثـل»ناجحة للعاصمة الروسية موسكو، واإلشـارة خـالل البيـان لوجـود 

 عقد لقاءاته مع المسؤولين الروس. وفد الحركة الذي
   23/9/2017القدس العربي، لندن، 

 
 حماس تنعى مرشد اإلخوان السابق محمد مهدي عاكف .9

فـي بيــان صـحفي مسـاء الجمعـة المرشـد العــام السـابق لجماعـة اإلخـوان المســلمين  نعـت حركـة حمـاس
 محمد مهدي عاكف.

ى فقيد األمة وأحد أعالمهـا وقامـة مـن قاماتهـا وأحـد وقالت الحركة في بيانها: ببالغ الحزن واألسى ننع
الـذين كـان لهــم الـدور الكبيـر فــي الـدفاع عـن قضــايا األمـة وعزتهـا وقضــية فلسـطين وداعمـا لمقاومتهــا 

وتمنت الحركة من هللا  ونصرة أهلها ومؤازرتهم ومن األوائل الذين خاضوا معركة الدفاع عن فلسطين.
 ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

 23/9/2017موقع حركة حماس، 
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 دراسة إسرائيلية: مصالحة حماس وفتح بطريقها للفشل .11
لم تستبعد دراسـة إسـرائيلية أن تلقـى المصـالحة الداخليـة التـي أقـدمت عليهـا حركـة المقاومـة اإلسـالمية 

مصــير نفســه الــذي عرفتــه االتفاقــات الســابقة حمــاس مــع حركــة التحريــر الــوطني الفلســطينية "فــتح" ال
 المبرمة بين الطرفين وهو الفشل.

وأضــافت الدراســة التــي نشــرها معهــد أبحــاث األمــن القــومي التــابع لجامعــة تــل أبيــب، أن فــتح وحمــاس 
وقعتــا ســابقا سلســلة اتفاقــات عديــدة كــان مصــيرها "الفشــل الــذريع"، ومــن بينهــا مــا تــم التوقيــع عليــه فــي 

، ولــذلك لــيس مســتبعدا 2014، والشــاط  2012، والدوحــة 2011، والقــاهرة 2008وصــنعاء  ،2007مكــة 
 أن "تؤدي الظروف الحالية إلى النتيجة ذاتها من اإلخفاق". -تقول الدراسة-

التـي -وعـن أسـباب إعـالن حمـاس خطوتهـا األخيـرة، تـرى الدراسـة أن ضـغوطا متالحقـة علـى الحركـة 
إلــى حـــل اللجنـــة اإلداريــة فـــي القطـــاع، مشــيرة إلـــى أن "الطريـــق  دفعتهـــا -تفــرض ســـيطرتها علــى غـــزة

 للمصالحة الفلسطينية ال يزال طويال جدا".
وضــــمن هــــذا الســــياق، قــــال جلعــــاد شــــير، أحــــد المشــــاركين فــــي الدراســــة وهــــو الــــرئيس الســــابق لــــدائرة 

ئقة المفاوضــات مــع الفلســطينيين، إن المصــالحة األخيــرة جــاءت فــي وقــت يعــيش فيــه قطــاع غــزة ضــا
صعبة وبطالة مرتفعة وأزمـة إنسـانية، فـي حـين تخـوض حمـاس منـذ وقـت طويـل معركـة بقـاء سياسـي 
فـــي ظـــل التطـــورات اإلقليميـــة األخيـــرة المتالحقـــة وتبـــدل شـــبكة التحالفـــات السياســـية للحركـــة بـــين دول 

 المنطقة.
موقـــة فـــي وأضـــاف شـــير، الجنـــرال اإلســـرائيلي المتقاعـــد الـــذي ســـبق لـــه أن تقلـــد مناصـــب عســـكرية مر 

الجــــيش اإلســــرائيلي، أن اســــتجابة حمــــاس للمصــــالحة بحــــل اللجنــــة اإلداريــــة وضــــعت رئــــيس الســــلطة 
الفلسطينية محمود عباس في معضلة صعبة، ألنـه لـو عـادت حكومـة التوافـق المواليـة لـه إلـى القطـاع 

ادات "فسيكون مطلوبا منها االهتمـام بتحسـين ظـروف سـكان القطـاع، وهـو مـا مـن شـأنه تحويـل االنتقـ
ـــذلك فهـــو ال يبـــدو معنيـــا باالنتخابـــات العامـــة، وال ضـــم حمـــاس  الشـــعبية مـــن حمـــاس إلـــى عبـــاس، ول

 لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".
 أهداف مصر

اإلسـرائيلية كـوبي  االسـتراتيجيةفي جانب آخر، أوضح الرئيس السابق لشـعبة األبحـاث بـوزارة الشـؤون 
 لحل لجنتها اإلدارية والعودة لمحادثات المصالحة.  ميخائيل أن مصر ضغطت كثيرا على حماس

الذي أصدر عددا من الدراسات والكتب الخاصة بالصراع مع الفلسطينيين وشـارك -وأضاف ميخائيل 
أن مصر تسعى من وراء المصالحة بين حماس وفتح إلى تحقيق أهداف عدة،  -في الدراسة المنشورة

 م العربي ووسيط في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.أهمها عودتها للعب موقف ريادي في العال
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وأضــاف أيضــا أن مصــر ال ترغــب فــي تلقــي المزيــد مــن االنتقــادات العربيــة بســبب تفــاقم المعانــاة فــي 
غزة، وهو ما دفع حماس إلى االستجابة لمطالب القاهرة األمنية بشأن تأمين الحدود المشتركة وا غالق 

 األنفاق.
حـــث إســـرائيلي متخصـــص فـــي الحركـــات اإلســـالمية، فقـــد اعتبـــر أن تحقيـــق أمـــا ليـــران أوفيـــك وهـــو با

المصالحة األخيرة جاء نتيجة لتشديد العقوبـات فـي األشـهر األخيـرة علـى قطـاع غـزة، رغـم أن حمـاس 
األكثــر أهميــة، وهــي قوتهــا العســكرية وســيطرتها األمنيــة علــى  االســتراتيجيةلــن تتنــازل عــن ممتلكاتهــا 

 غزة.
عطيات السابقة، توقع أوفيك المشـارك الثالـث فـي الدراسـة أن تكـون أي حكومـة قادمـة وانطالقا من الم

خاضــعة ألفكــار حمـــاس، وهــو األمـــر الــذي سيســـاهم فــي ت كــل موقـــف عبــاس أكثـــر، وتراجــع شـــرعية 
 حكومته، ولذلك "فهو لن يسارع بإجراء االنتخابات العامة التي تزداد فيها فرص خسارته".

 
 "إسرائيلـ"األفضل ل

مــن بــين الخالصــات التــي خرجــت بهــا الدراســة أنــه مــن األفضــل إلســرائيل أال تتــدخل فــي الخطــوات و 
الجارية للمصالحة الفلسطينية، طالما أنها تسعى إلبقاء الردع أمام حماس ومنع وقوع حـرب قادمـة أو 

 استبعادها قدر اإلمكان مع استكمال بناء الجدار الجديد على حدود غزة.
ف إسرائيل للضائقة اإلنسانية في غزة مشروط بالهدوء األمني المتواصل ووقف وشددت على أن تخفي

 تقوي حماس.
وتضيف دراسة المعهد اإلسرائيلي أن حمـاس قـد تـذهب باتجـاه المنـاورة بمـا يتوافـق مـع مفـاهيم قيادتهـا 

قحام عبـاس والسـلطة فـي الفـم رغـم أن السـلطة الفلسـطينية ال تـزال الشـريك األكثـر أريحيـة إل سـرائيل وا 
إلعمار القطاع، بالنظر لما راكمته من خبرة طويلة المـدى فـي العمـل المشـترك فـي المجـاالت األمنيـة 

 والمدنية.
يشـار إلــى أن حركـة حمــاس أعلنـت األحــد الماضـي حــل اللجنـة اإلداريــة فـي غــزة )المسـؤولة عــن إدارة 

ــــق المصــــالح ــــك "اســــتجابة للجهــــود المصــــرية لتحقي ــــة(، وذل نهــــاء المؤسســــات الحكومي ة الفلســــطينية وا 
 االنقسام".

 ودعت الحركة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا".
نهـــاء االنقســــام  ويـــأتي حـــل اللجنــــة فـــي إطـــار جهــــود تبـــذلها مصــــر لتحقيـــق المصـــالحة الفلســــطينية وا 

 حماس وفتح بالعاصمة القاهرة.، بالتزامن مع وجود وفدين من قيادات 2007المتواصل منذ عام 
 22/9/2017الجزيرة. نت، 
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 مجددا بقضيتي فساد بعد انتهاء األعياد اليهودية نتنياهوالشرطة اإلسرائيلية تحقق مع  .11

تعتزم الشرطة اإلسرائيلية التحقيق مجددا مع رئيس الحكومة، بنيامين : سعيد عموري - القدس
نتصف أكتوبر/تشرين أول المقبل، في اتهامات موجهة له نتنياهو، بعد انتهاء األعياد اليهودية م

ونقلت صحيفة "معاريف" على موقعها اإللكتروني،  بالتورط بقضيتي فساد، بحسب صحيفة إسرائيلية.
عن آري هاري، وهو مسؤول كبير بالشرطة اإلسرائيلية قوله، إن "الشبهات ضد نتنياهو تعززت 

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات ستشمل قضيتي  بشكل كبير بعد الشهادات األخيرة ضده".
 ".2000" والملف "1000الفساد المعروفتين بـ "الملف 

من جانبها، ذكرت القناة اإلسرائيلية العاشرة )غير حكومية( أن الشرطة ستوصي قريًبا بتقديم الئحة 
 اتهام ضد نتنياهو، بتقاضي رشوة.

 23/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 من مشاريع االستيطان جديدةتعد لدفعة  "ائيلإسر " .12
تل أبيب: أفادت مصادر في تل أبيب بأن الحكومة اإلسرائيلية ستناقش خالل جلستها األسبوع المقبل 

وحدة في الحي االستيطاني في  30بناء آالف الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية، ومن بينها 
خطط البناء أحيل إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين قلب مدينة الخليل المحتلة، موضحة أن م

 نتنياهو، الذي طلب منه الموافقة على البدء بتنفيذ هذه المخططات.
 30وأضافت المصادر، أن خطة البناء في الخليل التي ما زالت في مرحلة التخطيط، تشمل بناء 

بتأييد غالبية وزراء االئتالف وحدة سكنية، وروضتي أطفال وموقف للسيارات، وهذه الخطة تحظى 
أرييه « شاس»الحكومي، بدءا من وزراء البيت اليهودي، مرورا بوزراء من الليكود ورئيس حركة 

درعي، وصوال إلى نائب الوزير مايكيل أورون من حزب كلنا. وادعى المتحدث باسم المستوطنين في 
ة أراضي جديدة إلقامة األبنية الجديدة قلب مدينة الخليل نوعام أرنون أن الحديث ال يدور عن مصادر 

نما عن أراض يملكها المستوطنون منذ زمن بعيد، توجد في قلب الحي االستيطاني بمدينة  عليها، وا 
 الخليل.

 23/9/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 "إسرائيل"تجليات العنصرّية اإلسرائيلّية تجاه الفلسطينيين في تقرير لـ"مدى الكرمل":  .13
ي واصل مركز مدى الكرمل للدراسات االجتماعية التطبيقية بالتعاون مع  زهير أندراوس: - الناصرة

مؤسسة الدراسات الفلسطينّية، إصدار تقرير الرصد السياسي الشهري الذي يتناول أبرز الممارسات 
العنصرّية اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الداخل، حيث أصدر تقرير الرصد السياسي لشهر آب 

 )أغسطس( الماضي، مضاًفا للتقارير الشهرية السابقة.
تجليات العنصرّية ” سياسة االعتقال اإلداري تعود“وتناول التقرير األخير الذي صدر تحت عنوان 

اإلسرائيلّية تجاه الفلسطينيين في إسرائيل، كما انعكست في الممارسات السياسية والقانونية وفي 
رصد التقرير الحالي العنصرية، في ثالثة أبواب رئيسية: األول الخطاب اإلعالمي والجماهيري. و 

السياسات العنصرية، ويندرج ضمنه مستويان: مستوى سياسات التضييق في الحيز المكاني وعمليات 
التخطيط العنصري، الهدم والمصادرة؛ ومستوى سياسات التحكم بالحيز الثقافي والخطاب السياسي، 

لسياسّية للحركة اإلسالمّية وقيادتها وللناشطين. ويتوقف الباب الثاني وبرز ضمنه حملة المالحقة ا
عند العنصرية التي تتجّلى في التحريض الرسمي والشعبي، بينما يعرض الباب الثالث التشريعات 

 العنصرية وتوسيع تطبيقها.
مواطنين باإلضافة إلى ذلك، توّقف التقرير الحالي لدى بروز ظاهرة االعتقال اإلداري تجاه ال

مواطنين إدارًيا، وهو ما يشّكل تصعيًدا آخر في مسلسل  6الفلسطينيين في الداخل، إْذ رصد اعتقال 
المالحقة السياسية المستمر ضد الناشطين السياسّيين في الداخل، وعلى رأسها مالحقة الشيم رائد 

تقرير الرصد السياسي  صالح وقيادات سياسية في الحركة اإلسالمية الشمالية المحظورة. كما يبّين
لشهر تموز حجم التصعيد في الخطاب العنصري الرسمّي وغير الرسمّي، كما تجّلى في تصريحات 
السياسّيين اإلسرائيليين تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل وقيادته وذلك في أعقاب أحداث األقصى 

 وا غالق أبوابه.
في إسرائيل، حيث  قال إّن الساحة السياسّية واستعرض التقرير تصريحات عنصرّية لكبار الساسة 

أحداث “تشهد تصعيًدا في الخطاب العنصرّي الم وّجه ضّد الفلسطينيين وقياداتهم، في أعقاب 
األقصى، وعلى سبيل المثال، صرّح وزير األمن اليمينّي أفيغدور ليبرمان في منشوٍر على صفحته 

للقائمة الم شتركة يجب أْن يكون مندوبي منظمات الرسمّية على )الفيسبوك( أّن االسم الحقيقّي 
اإلسالم اإلرهابّية، وأّن المطلوب القضاء على إمكانية ترشحهم للكنيست، واعًدا جمهور ناخبيه 

 بالعمل عل تحقيق ذلك.
هّدّد وزير المشاركة اإلقليمية اليمينّي تساحي هنغبي ”: بنكبة ثالثة“أّما الوزير تساحي هنغبي فهّدّد 

إذا ما استمرت دائرة العنف الحالّية ولم يبادروا إلى وقفها، وذلك ” نكبة ثالثة”طينيين بالتعرض لـالفلس
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في منشور نشر عل صفحته في )الفيسبوك(، وفي مقابلة أجرتها معه القناة الثانية في التلفزيون 
 العبرّي، وذلك في أعقاب أحداث األقصى وا غالقه.

إلسرائيلّية أرييه درعي أحداث األقصى في التحريض على رؤساء من ناحيته وظّف وزير الداخلّية ا
السلطات المحلّية الذين لم يقوموا بإدانة العملية التي نفذ ت في الرابع عشر من تموز، مؤّكًدا أّن 

 وزارته تواصل تعقب نشطاء وقياد الحركة اإلسالمّية الشمالّية المحظورة إسرائيلًيا.
ّي جلعاد اردان فقام بالتحريض عل بعض النواب العرب الكنيست أّما قام وزير األمن الداخل

 ”.عملية األقصى“اإلسرائيلّي، محماًل إّياهم مسؤولية وقوع األحداث الجارية التي أعقبت 
وفي منشوٍر له على )الفيسبوك(، صرح وزير المواصالت يسرائيل  كاتس، يوم الرابع عشر من تموز 

الحركة اإلسالمّية الشمالّية والتعامل مع رائد صالح ورفاقه بيٍد من أّنه على الحكومة اقتالع  2017
 حديد.

كما قامت ميري ريغيف، وزير الثقافة، بالتحريض عل النائب السابق باسل غطاس، وذلك في أعقاب 
مهرجان شعبي ن ظم لدعمه قبل دخوله السجن لقضاء مدة عامين، وذلك بعد اتهامه بإدخال هواتف 

نيين. إْذ قالت في فيديو لها على صفحتها في )الفيسبوك(: إن شخًصا مثل النائب نقالة ألسرى أم
ّن الفعاليات، أْي المهرجان الشعبّي هي حفالت إرهاب.  باسل غطاس يجب أن يتعفن في السجن، وا 

رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو طرح مشروع التبادل السكانّي، حيث كشفت وسائل إعالم أّنه عرض 
عوثين األمريكيين االثنين، جاريد كوشنير وجيسون غرينبالط، اقتراًحا بضّم مستوطناٍت في على المب

 منطقة القدس إلى إسرائيل مقابل نقل بلدات فلسطينية في وادي عارة إلى والية السلطة الفلسطينّية.
 22/9/2017، رأي اليوم، لندن

 
 "مقابر األرقام"شهيًدا في  251ى ويحتجز جرائم حرب ضّد األسر  يرتكبقراقع: االحتالل اإلسرائيلّي  .41

بدعوة من الحملة الدولية للتضامن مع األسرى وعلى هامش اجتماعات  زهير أندراوس: - الناصرة
مجلس حقوق اإلنسان في مقر األمم المتحدة في جنيف شارك عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون 

اهيم خريشة مراقب دولة فلسطين الدائم األسرى ووالدة الطفل األسير شادي فراح وبحضور السفير إبر 
لدى األمم المتحدة في جنيف ونشطاء ومؤسسات حقوق اإلنسان، في ندوة حول انتهاكات االحتالل 

  اإلسرائيلي لحقوق األسرى في السجون.
سنوات شرحت خالل الندوة عن معاناة األطفال  3والدة األسير الطفل أم شادي فراح المحكوم 

مطالبة األمم المتحدة ومؤسسات حقوق اإلنسان التحرك والتدخل إلنقاذ الطفولة األسرى وأهاليهم 
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الفلسطينية مما تتعرض له من تدمير بسبب حمالت االعتقال الواسعة بحّق األطفال وما يتعرضون 
 له من تعذيٍب ومعاملٍة م هينٍة.

رتقي في بعضها إلى وتطرق قراقع في كلمته إلى أّهم االنتهاكات الجسيمة بحق األسرى والتي ت
أسيًرا داخل السجون جراء ممارسة التعذيب منذ عام  71مستوى جرائم حرب، وقال لقد استشهد 

، باإلضافة إلى مئات آخرين تسبب التعذيب لهم بإعاقات جسدية، ويحظى التعذيب بغطاٍء 1967
ّيٍة، وقد سجل ارتفاع قانونيٍّ إسرائيليٍّ تحت حجة مكافحة اإلرهاب، ويحظى المحققون بحصانٍة قانون

حيث تضاعفت نسبة التعذيب  ،2014حاد في ممارسة التعذيب خالل التحقيقات منذ حزيران عام 
 .2014عن عام  %400إلى  2016عام 

طفاًل أعمارهم  83شهيًدا من بينهم  (345) 2015وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ تشرين أول 
شهيًدا على يد  183حسب تقارير حقوقية موثقة فقد أعدم امرأة وفتاة، و  32عاًما، و 18اقل من 

 جنود االحتالل خالل مظاهرات وأحداث رشق حجارة، إضافًة إلى إصابة المئات بجروٍح بليغٍة.
جثماًنا لشهداء فلسطينيين في ما ي ّسمى  251كما كشف النقاب عن أّن االحتالل ما يزال يحتجز 

ة بعضهم منذ ستينات القرن الماضي وحتى اليوم، إضافًة الستمرار مقابر األرقام العسكرّية اإلسرائيلي
شهداء في الثالجات اإلسرائيلية، حيث يرفض االحتالل اإلفراج عن الجثامين وتسليمها  5احتجاز 

لغوائلهم كشكٍل من أشكال العقاب الجماعّي، وكحلقٍة في سلسلة االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة 
 انون الدولّي.والمنّظمة لقواعد الق

 22/9/2017، رأي اليوم، لندن
 

 االحتالل يمارس أساليب إذالل بحق المرابطات في األقصىمؤسسة القدس الدولية:  .41
"األيام": استنكرت مؤسسة القدس الدولية أساليب اإلذالل المهينة التي يمارسها االحتالل  -القدس 

رائع وحجج واهية، بهدف كسر عزيمة بحق المرابطات في المسجد األقصى، اللواتي اعتقلهن بذ
المقدسيين، الذين انتصروا عليه ورفضوا محاوالت فرض سيطرته األمنية على األقصى في هّبة باب 

 األسباط.
وقال المدير العام للمؤسسة ياسين حمود: "إن اعتقال المرابطات سحر النتشة وهنادي حلواني 

المرابطات، بعد دورهن الريادي في حماية  وخديجة خويص قبل أيام، يأتي في سياق كسر إرادة
المسجد األقصى والوقوف في وجه اقتحامات المستوطنين المتطرفين"، مشيرا إلى أن المرابطة خديجة 
خويص تعاني من ظروف اعتقال صعبة حيث يحتجزها االحتالل في زنزانة ضيقة، تسيل فيها المياه 

 نزانة، وتضطر للصالة وهي واقفة.العادمة، ما يمنعها من الصالة والسجود في الز 
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وأضاف: كما صادرت إدارة سجن الرملة األحد الماضي جلباب المرابطة خويص ومنديلها، مؤكدًا 
 أنها "طريقة يراد من خاللها كسر إرادتها وتوجيه إهانة لألمة جمعاء بإهانتها".
ب وترهيب رموز القدس ودعا أهل القدس إلى مواجهة ومجابهة مخططات االحتالل الهادفة إلى تغيي

ومرابطيها والدفاع عنهم بكل السبل والخيارات المتاحة، وقال: المرابطات عنوان لكرامة األمة التي 
رفضت وترفض االنصياع للظلم واالضطهاد، والقبول بالمحتل واالستسالم أو التطبيع معه، داعيًا 

 ي تجاه المرابطات ونصرتهن.األمة العربية واإلسالمية للقيام بالواجب األخالقي واالنسان
 22/9/2017األيام، رام هللا، 

 
 : معاناة غزة تتفاقم رغم تفاهمات القاهرةالحصاراللجنة الشعبية لرفع  .41

قالت لجنة شعبية فلسطينية، يوم الجمعة، إن المعاناة اإلنسانية في قطاع غزة : محمد ماجد - غزة
ي مستمرة، رغم تفاهمات القاهرة، التي أفضت تتفاقم والحصار يشتد وتداعيات االنقسام الفلسطين

 إلعالن حركة حماس حل "اللجنة اإلدارية"، المسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية في القطاع.
وقال جمال الخضري، رئيس "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة" )غير حكومية(، في بيان "رغم 

ضي، أفضت إلى حل اللجنة اإلدارية في غزة، والتي التوصل إلى تفاهمات في القاهرة، األسبوع الما
أعقب تشكيلها خطوات وقرارات مست حياة المواطنين في جميع المجاالت، إال أن الحال كما هو في 

 القطاع من معاناة إنسانية، وحصار وانقسام فلسطيني".
حل اللجنة وشدد الخضري على أن "جميع المواطنين )قرابة مليوني نسمة في غزة( يأملون بعد 

 اإلدارية أن تقوم السلطة الفلسطينية بإلغاء كل القرارات التي تم اتخاذها بسبب تشكيل اللجنة".
 22/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 سقوط جزء من سقف كنيسة القيامة دون إصاباتالقدس:  .41

بصفوف انهار جزء من سقف كنيسة القيامة بمدينة القدس، سقط دون وقوع إصابات وكاالت: 
المصلين. وقد تواجد مئات من المصلين في الكنيسة لحظة الحادثة، فيما أ غلقت الكنيسة لبعض 

 الوقت لحماية المصلين ولمتابعة ظروف سقوط هذا الجزء ولتفادي تطوره.
 23/9/2017الخليج، الشارقة،   
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 برصاص االحتالل اإلسرائيلي المعدني في كفر قدوم ثالثة مواطنينإصابة  .41
شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط يوم الجمعة، خالل قمع جيش  3أصيب  :قيليةقل

االحتالل اإلسرائيلي لمسيرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية 
سنة لصالح مستوطني مستوطنة )قدوميم(، المقامة على أراضي القرية  14المغلق منذ أكثر من 

 لقيلية.شرق ق
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في )كفر قدوم( مراد شتيوي، في تصريح صحفي بأن عشرات من جنود 
االحتالل وآليات عسكرية داهموا البلدة وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني بكثافة؛ ما أدى إلى إصابة 

 سطيني.شبان بجروح مختلفة عولجوا ميدانيا من قبل طاقم جمعية الهالل األحمر الفل 3
ووصف شتيوي ما جرى بالقرية بحرب الشوارع بسبب كثافة الرصاص الحي الذي أطلقه الجنود 
خالل اقتحامهم للبلدة، فيما تصدى لهم الشبان بالحجارة، وأفشلوا كمينا نصبوه في أحد المنازل 

 المهجورة.
 22/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 احتجاًجا على ظروف اعتقالهم ن إضرابهم عن الطعامأسرى يواصلو ثالثة .41

أسرى في سجون االحتالل، خوض إضراب مفتوح عن الطعام لمَدد متفاوتة؛  3يواصل : رام هللا
واألسرى هم: أنس إبراهيم عبد المجيد شديد من بلدة دورا قضاء  احتجاًجا على ظروف اعتقالهم.

 اسع على التوالي احتجاًجا على عزله واعتقاله اإلداري.مدينة الخليل، الذي يواصل إضرابه لليوم الت
واألسير أحمد سالمة السواركة، من العريش المصرية، الذي يواصل إضرابه المفتوح من الطعام لليوم 

 السابع على التوالي داخل سجن "نفحة".
واصل عاًما( من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين، الذي ي 55واألسير الضرير عز الدين عمارنة )

 إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي.
 23/9/2017، السبيل، عّمان

 
 يونيو 30أدت دورا "مهما" بـ "إسرائيل"برلماني مصري يعترف بأن  .21

اعترف عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، عماد جاد، : محمد خيري -21عربي
اح السيسي، بأن إسرائيل أدت دورا "مهما" في دعم ما المقرب من نظام رئيس االنقالب عبدالفت

 .2013وصفه بثورة الشعب المصري في الثالثين من حزيران/ يونيو 
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عن أن رئيس وزراء  - في مقال له، الجمعة، بصحيفة "الوطن" المؤيدة لسلطة االنقالب –وكشف 
حزيران/ يونيو، مؤكدا أن تلك  30إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أرسل وفودا ألمريكا لدعم ما جرى في 

الوفود اإلسرائيلية مارست ضغوطا كبيرة على أعضاء في الكونغرس، من أجل تبني رؤى زعم أنها 
 "موضوعية" تجاه األحداث في مصر.

 23/9/2017، "21موقع "عربي 

 
 "المصالحة"يصل غزة لمتابعة تنفيذ  مصريوفد  .21

المجلس  في، رئيس الكتلة السياسية «تحف»لحركة  الثوريقال عضو المجلس : مروان ماهر
الذى وصل قطاع غزة، أمس، سيقيم بشكل شبه دائم  المصري، عبدهللا عبدهللا، إن الوفد التشريعي

داريين سيعمل  في القطاع، لتنفيذ المصالحة، موضحا أن الوفد الذى يتكون من أعضاء أمنيين وا 
 رامي، الفلسطينيبقيادة رئيس مجلس الوزراء ، الوطنيعلى ترتيب األجواء الستقبال حكومة الوفاق 

زالة العقبات  في« حماس»الحمدهلل، ويرتب مع  تقوض  التيغزة، حاليا، كيفية تسليم الوزارات وا 
 المصالحة.

، إنه ال يستطيع الحديث عن «المصرى اليوم»وقال المتحدث باسم معبر رفح، هشام عدوان، لـ
 .األمنيموقف للقطاع، لحساسية ال المصريوصول الوفد 

 21/9/2017، المصري اليوم، القاهرة
 

 مباحثات القاهرة وضعت فهًما دقيًقا للمستقبل السياسي الفلسطيني الفقي: .22
مصطفى الفقي: إن مد "جسور  قال المفكر السياسي المصري د.: يحيى اليعقوبي -القاهرة / غزة  

جل الطرفين، مشيًرا إلى أن القاهرة الثقة" بين مصر وحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" مهم من أ
تدرك بأن "الدخول بحوارات نهائية حول القضية الفلسطينية يجب أن يكون والفلسطينيون متحدو 

 الكلمة ولديهم فهم دقيق للمستقبل".
وأكد أن التعاون األمني بين السلطات المصرية وغزة سيكون له "مردود إيجابي" على العالقة في 

 مجاالت أخرى.
ضح الفقي، الذي يشغل حالًيا رئيس مكتبة اإلسكندرية، في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن وأو 

المباحثات األخيرة وتجاوب "حماس" مع القاهرة ال يترك أي عذر لحكومة رامي الحمد هللا الستالم 
دارة قطاع غزة، معرًبا عن أمله أن يتجاوب رئيس السلطة محمود عباس مع ذلك.  مهامها وا 
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أن "عالقة رئيس عباس بمصر ستتأثر إن رد سلًبا على جهود المصالحة"، مؤكًدا أن مصر ونوه إلى 
تتخذ مواقف متعادلة، وتقف مع الشعب الفلسطيني ككل وال تنحاز مع طرف فلسطيني على حساب 

 آخر.
ذا ما كانت األمور مقبلة على مرحلة انفتاح بين غزة ومصر، ذكر فقي أن ذلك "يتوقف على  وا 

مليون نسمة وال يمكن أن  100ألمني، باعتبار أن مصر دولة كبيرة ويبلغ تعداد سكانها الجانب ا
 تكون حدودها مهددة، وعليها أن تفعل كل ما تستطيع لحماية الحدود".

وأضاف: "مصر ترى بأن حماس تستطيع لعب دور إيجابي في حماية الحدود، لذلك سعت مصر 
ندما شعرت حماس أن مصر ليس لديها أجندة خاصة لدعوة قيادات من حماس لزيارتها )...( ع

 بالصراع الفلسطيني الفلسطيني، ب نيت جسور الثقة".
 23/9/2017، فلسطين أون الين

 
 أساس السالم« األقصى»الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في  :ولي عهد األردن .23

ن بن عبد هللا الثاني، إن بالده قال ولي العهد األردني األمير الحسي«: القدس العربي» –رام هللا 
متمسكة بالعمل على إيجاد حل عادل وسلمي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يستند إلى حل الدولتين، 
رغم ضعف التفاؤل. جاء ذلك خالل كلمة األردن في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية 

دوبا عن العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، العامة لألمم المتحدة، التي ألقاها األمير الحسين من
 وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

نحن مستمرون بالنهوض بواجب الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية »وأضاف 
رك في القدس، ونؤكد أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى المبا

)الحرم القدسي الشريف( أساس تحقيق السالم في اإلقليم وفي العالم، انطالقًا من مكانة المدينة في 
 «. األديان السماوية

 23/9/2017، القدس العربي، لندن
 

 هل كان للواليات المتحدة دور في مجازر الفلسطينيين بلبنان؟ .24
طيني أبشع المجازر التي تعرض لها في سبتمبر/أيلول من كل عام، يستذكر الشعب الفلس: واشنطن

 ، ووقع ضحيتها آالف العزل.1982أبناؤه، تلك التي وقعت في لبنان عام 
ضمن شهادته، التي نشرتها مجلة "ذي نيشن" األمريكية بهذه المناسبة، ألقى المؤرخ الفلسطيني رشيد 

 خالدي، الضوء على تورط واشنطن في تلك المجازر.
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ة المسبقة للواليات المتحدة بما تعتزم القوات الصهيونية فعله؛ حيث التقى ولفت التقرير إلى المعرف
المبعوث األمريكي الخاص موريس درابر، بالمجرم الصهيوني الذي قاد العمليات أريئيل شارون، 
وأخبره األخير بأنه يعتزم قتل الجميع، وأن أحًدا لن يبقى على قيد الحياة، بمن فيهم األطفال والنساء 

 السن. وكبار
إال أن المسؤولية األمريكية عن تلك المذابح ال تقف عند مجرد العلم، أو استخدام أسلحتهم في قتل 
المدنيين، بحسب "خالدي"؛ فالصهاينة وحلفاؤهم تحركوا بعد أن مهدت لهم الواليات المتحدة الطريق، 

 أو بتعبيره "بعد أن منحتهم الضوء األخضر".
من خالل وزارة خارجيتها، هي من دفعت الفلسطينيين، ممثلين بمنظمة  فقد كانت الواليات المتحدة،

التحرير، لوقف إطالق النار والتفاوض، ومنحتهم ضمانات لسالمتهم وعدم التعرض لهم، وقد وقعت 
مجازر صبرا وشاتيال بعد أقل من شهر على وقفهم إطالق النار وتراجعهم عن كثير من المواقع، 

 ونزلوا الشوارع. وبعد أن اطمأن المدنيون
 22/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لسنا سعداء بسبب عدم وجود دولة للشعب الفلسطيني إلى اآلن«: القدس العربي»الفروف لـ .25

من عبد الحميد صيام: في مؤتمر صحافي شامل في « القدس العربي» –نيويورك )األمم المتحدة( 
 72د الروسي، سيرغي الفروف، على هامش أعمال الدورة الـمقر األمم المتحدة، لوزير خارجية االتحا

القدس »للجمعية العامة لألمم المتحدة قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ردا على سؤال لـ
 حول كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي أنهاها سائال: إلى أين أذهب؟« العربي
ي وصلت إليها أمور المفاوضات بين اإلسرائيليين نحن قلقون جدا لحالة الجمود الت: فقال

والفلسطينيين. نحن قلقون بسبب غياب التسوية لهذا النزاع الذي استمر أكثر من سبعين سنة. لقد 
استغله المتطرفون لعشارة إلى فشل المجتمع الدولي في حل مشاكل الشعوب التي تعاني وخاصة 

سعداء ألن هذا الصراع لم يحل بعد وأن األمة الفلسطينية ليس لهذا الصراع األقدم. والحقيقة أننا لسنا 
ذا نظرنا إلى الوراء نتذكر عندما كان هناك حوار نشيط ثم تراجع هذا النشاط  لها دولة لحد اآلن وا 
بعد لقاءات كامب ديفيد وبعد أنابوليس وممكن أن نجادل وندين عدم التوصل التفاق في كامب ديفيد 

ب إلى حلم بعيد عن التحقيق، وها نحن اليوم أمام هذا الوضع الحالي. نحن لم والذي أصبح اآلن أقر 
 «.نتعلم من أخطاء اآلخرين وال نتعلم حتى من أخطائنا

 23/9/2017، القدس العربي، لندن
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 خطة دولية إسرائيلية لمنع توريث صفة الالجئ للفلسطينيين": القدس العربي" .26
أن هناك محاوالت وخططا من قبل جهات وأطراف « بيالقدس العر »غزة ـ أشرف الهور: علمت 

، من خالل «األونروا»دولية، تهدف إلى تغيير واقع عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
، في محاولة لوقف عملية «قضايا الالجئين فقط»نزع الصفة عنها كجهة دولية مختصة بمعالجة 

بدأت المنظمة الدولية بتطبيقه منذ أشهر داخل  صفة الج ، وأن جزءا من تلك الخطط« توريث»
مؤسساتها العاملة في المناطق الفلسطينية وباألخص في قطاع غزة، وهو األمر الذي دفع الرئيس 

 محمود عباس للتحذير من األمر في خطابه األخير في األمم المتحدة.
 الخطة البديلة

عنها مؤخرا رئيس الحكومة اإلسرائيلية وفي تفاصيل الملف، يتضح أن الخطة األولية التي أعلن 
لحاق الالجئين الفلسطينيين « األونروا»بنيامين نتنياهو، ونادت بحل  نهاء عملها بشكل كامل، وا  وا 

بالمفوضية العامة لالجئين في العالم، باءت بالفشل، كون أن أنظمة المفوضية تقضي بإعادة 
أعمالها الحالية في بعض بلدان أفريقيا التي الالجئين إلى أوطانهم التي هجروا منها، على غرار 

شهدت نزاعات مسلحة، وفي سوريا، ما دفع إسرائيل إلى توجه جديد، تعمل حاليا على تمريره من 
، بحيث «توريث صفة الالج »خالل الضغط على األمم المتحدة، ويقوم باألساس على وقف عملية 

ينيين ممن ال يحملون هذه الصفة مستقبال، في يتساوى أطفال الالجئين الجدد مع غيرهم من الفلسط
 خطوة تهدف إلى إنهاء الملف تماما.

« األونروا»حين لم تتمكن أحزاب يمينية أوروبية في تمرير طلب بحل « فشل حل األونروا»وقد ظهر 
في البرلمان األوروبي قبل أيام، ما دفع إسرائيل ومناصريها بعد تأكد عدم قدرتها على تمرير هذه 

، التي تحتاج «توريث صفة الالج »طة، لبدء اللعب بأوراق الخطة الجديدة، القائمة على إلغاء الخ
 إلى وقت من أجل تطبيقها.

، إن ذلك سيسبقه العديد من األفعال التي ستنفذ بصمت من «القدس العربي»لكن مسؤوال دوليا قال لـ 
ططات بدأ تطبيقه فعليا. وتطرق أجل تمرير القرار مستقبال، مشيرا إلى أن شيئا من هذه المخ

منذ أعوام، وتهدد مجمل خدماتها، « األونروا»المسؤول إلى األزمة المالية الكبيرة التي تعيشها 
وتحدث عن األزمة األخيرة التي عبر عنها المفوض العام خالل حضوره قبل أيام اجتماع وزراء 

مليون دوالر  126ة، حيث يقدر العجز بـ الخارجية العرب األخير في مقر الجامعة العربية في القاهر 
 حتى نهاية العام الجاري فقط.

وال تعاني باقي مؤسسات األمم المتحدة العاملة في العالم من مثل هذا العجز، وهو ما يفتح الباب 
على مصراعيه أمام تساؤالت مشروعة، تؤكد وجود مخطط تقوده دول وجهات متنفذة في العالم، 



 
 
 
 

 

 22 ص             4411 العدد:             9/23/2017 السبت التاريخ: 

                                    

، وهو أمر لم تخفه القيادة الفلسطينية، وعبرت عنه «األونروا»تغيير مهام  تهدف في النهاية إلى
خالل األسابيع القليلة الماضية أكثر من مرة، آخرها في خطاب الرئيس عباس في األمم المتحدة 

 األربعاء الماضي.
، «وااألونر »وكان الرئيس عباس قد ناشد في خطابه المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم لوكالة 

محاوالت تغيير مهام الوكالة »حتى تتمكن من االستمرار في تقديم خدماتها اإلنسانية، وحذر من 
 ، كما حذر من شطب البند السابع في مجلس حقوق اإلنسان.«وأنظمتها

 
 تغيير خطط التوظيف

غيرت من خططها الخاصة بعمليات التوظيف « األونروا»أن « القدس العربي»إلى ذلك علمت 
د في مؤسساتها العاملة في قطاع غزة، وذلك من خالل فتح الباب بشكل أكبر أمام توظيف الجدي

في غزة بإسناد ودعم من قبل مسؤولين أجانب كبار يشرفون « األونروا»وعينت «. غير الالجئين»
صفة »على عملها في القطاع، موظفين جددا يعملون في حقل التعليم من فلسطينيين ال يحملون 

قطاع غزة، إضافة إلى تعيين آخرين بوظائف إدارية أخرى، حيث لوحظ زيادة العدد هذا من « الج 
 العام بشكل كبير.

في غزة، موضحا أن األمر تسبب في حالة « األونروا»وأكد ذلك أحد العاملين في إدارة عمليات 
لمبنى ا»جدل كبير، ودفع المعارضين للقرار لالحتجاج خالل اجتماعات عدة عقدت داخل أروقة 

المركزي في القطاع، والموجود بناحية مبنى آخر « األونروا»، وهو مقر إدارة عمليات «األزرق
، ويحمل اللون ذاته المستمد من علم األمم المتحدة، كون األمر لم يحدث من «األونروا»لمفوض 

 قبل بهذا الشكل الكبير.
لغ تعدادهم ملوني شخص، تتفشى يذكر أن عدد الجئي غزة يقدر بأكثر من ثلثي عدد السكان البا

ع نسب البطالة بشكل كبير في فبينهم البطالة بمعدالت كبيرة، غالبيتها بحكم العدد من الالجئين، وترت
 صفوف الخريجين الجامعيين، حسب بيانات وأرقام قدمتها جهات محلية ودولية.

وقال إن القطاع « رثةالكا»وكان تقرير صادر عن البنك الدولي قد وصف وضع البطالة في غزة بـ
، بينما بلغ عدد السكان في غزة من % 43.2يشهد أعلى معدالت البطالة في العالم، بوصولها إلى 

، وهو ما يعتبر رابع معدل من حيث انخفاض المشاركة عالميًا. % 55هم غير ناشطين اقتصاديا 
ل في قطاع غزة يعد مؤخرا أن وضع سوق العم« األونروا»وأظهرت بيانات وتحليالت داخلية لـ 

 مما ذكرته أرقام معدالت البطالة العامة.« أسوأ»
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لتغيير تفويض « خطط هادئة»وخالل استفساراتها عن تفاصيل األزمة الجديدة، وما واكبها من 
أن تقديرات هذه المنظمة الدولية لنسب البطالة في غزة تقول إن « القدس العربي»، علمت «األونروا»

فلسطينيين في القطاع ال تتوفر لهم فرص عمل، ومن بينهم أعداد كبيرة من من الالجئين ال 45%
 الخريجين الجامعيين.

 23/9/2017، القدس العربي، لندن
 

 مليون يورو لدعم خدمات "األونروا" الصحية في فلسطين 1.5النمسا تتبرع بمبلغ  .27
مليون يورو  1.5تبرعا بقيمة  قدمت الحكومة النمساوية، من خالل الوكالة النمساوية للتنمية،: القدس

 مليون دوالر( لوكالة )األونروا( لدعم برنامج الوكالة الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة. 1,802)
"وقال ممثل النمسا في فلسطين "إننا ملتزمون بدعم برنامج الرعاية الصحية لألونروا بطريقة مستدامة 

وأضاف أنه "لمن الضروري وضع الفرد في صلب  .من أجل منفعة كل فرد من أفراد الجئي فلسطين"
التنمية، من خالل نهج شامل لألمن اإلنساني، بحيث يستطيع ذلك الفرد أن يحقق كامل إمكاناته في 

 المجتمع".
وتعد النمسا أحد الداعمين طويلي األجل لألونروا، خاصة لبرنامجها الصحي في األرض الفلسطينية 

 .2007دوالر( منذ عام  28,807,804يورو ) 21,557,811بمبلغ  المحتلة، حيث تبرعت باإلجمال
 22/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وزير خارجية لوكسمبورغ: الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ما زال مركزيا .28

 أعلن نائب رئيس وزراء الدوقية الكبرى للكسمبورغ، وزير الخارجية، جان ماري: لوكسمبورغ
اسيلبورن، "أن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني لم يفقد أي شيء من مركزيته، وأن عدم وجود أفق 
سياسي ذي مصداقية، قد يؤدي في أي لحظة إلى اندالع موجة جديدة من العنف، ويغذي أرضا 

 خصبة للكراهية واإلرهاب".
التي نشرتها وزارة خارجية للجمعية العامة لألمم المتحدة،  72جاء ذلك خالل مداخلته في الدورة 

 لوكسمبورغ.
 22/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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: على قطر أن تعلن نبذها الكامل لإلرهاب والتدخل السلبي في شؤون الدول وزير خارجية مصر .29
 العربية

على قطر أن أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الجمعة، أنه يجب : أبوظبي )االتحاد(
تعلن نبذها الكامل لعرهاب ورعاية اإلرهابيين والتدخل السلبي في شؤون الدول العربية. جاء ذلك 

الجتماعات  72خالل لقاء شكري مع وزير الخارجية النرويجي بورج بريندي على هامش الدورة الـ 
 الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

لمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزيرين تطرقا إلى وقال المستشار أحمد أبو زيد ا
أزمة قطر خالل اللقاء، حيث استعرض شكري المحددات التي على أساسها يمكن أن يتم الحوار بين 
الدول األربع وقطر، مؤكدًا أن قطر عليها أن تعلن نبذها الكامل لعرهاب ورعاية اإلرهابيين والتدخل 

ؤون الدول العربية، وأن المطاَلب الثالثة عشر والمبادئ الستة، هي مطالب عادلة السلبي في ش
 وقانونية، وصادرة عن دول تضررت بأشكال عديدة من المسلك القطري على مدار سنوات طويلة.

 23/9/2017االتحاد، أبو ظبي، 
 

 وفاة المرشد السابق لإلخوان مهدي عاكف "محبوسا" في مشفى بالقاهرة .31
توفى المرشد العام السابق لجماعة اإلخوان : عمر ثابت -فيوال فهمي -/ حسين القبانيالقاهرة

عاًما، في مشفى  89المسلمين بمصر، محمد مهدي عاكف، مساء اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 
 حكومي وسط القاهرة، ن قل إليه إثر تدهور حالته الصحية بالسجن.

، نجلة "عاكف"، وفاة والدها على أنه سيتم إجراء وفي تصريح مقتضب لألناضول، أكدت "علياء"
 مراسم الدفن مساء اليوم.

وكانت علياء قالت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، اليوم، "أبي في ذمة هللا.. إنا هلل 
نا إليه راجعون".  وا 

ول، إّن من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن عاكف، في تصريح لألناض
"عاكف كان محجوزا في مستشفى القصر العيني )حكومي( وسط القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية 

 بمحبسه خالل األشهر الماضية"، حيث لم يحصل على إفراج صحي رغم المطالبات بذلك.
وأضاف أنه سيتم إقامة صالة الجنازة على جثمان عاكف في المسجد التابع للمستشفى، في وقت 

ليوم، بحضور زوجته وابنته ومحاميه وعدد محدود من ذويه، وسيدفن بمقبرة أسرته في الحق ا
 القاهرة.
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وتابع عبد المقصود أن "النيابة المصرية انتقلت إلى مقر وفاة عاكف في مشفاه، وأنهت اإلجراءات 
 القانونية بإصدار تصريح الدفن".

ي تصريح لألناضول، إن محاميه وقال مصدر مقرب من عائلة عاكف، مفضال عدم ذكر اسمه، ف
 تلقوا تعليمات من األجهزة األمنية بإتمام مراسم الدفن مساء اليوم. 

وشهد محيط منطقة القصر العيني وسط القاهرة، حيث يوجد المستشفى الذي توفي فيه عاكف، تكثيفا 
 للتواجد األمني، بحسب شهود عيان تحدثت إليهم األناضول.

 22/9/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 خطاب عباس.. صوت مرتفع ومطالب منخفضة .31
 معين الطاهر
هي أيام حافلة بالحوادث الفلسطينية؛ في القاهرة وغزة أ علنت مبادرة حركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( للمصالحة برعاية مصرية، قبل الخطاب السنوي للرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة 

ورك بأيام، لتخطف بعًضا من وهجه، وتشغل الجمهور الفلسطيني بمصير لألمم المتحدة في نيوي
المصالحة التي تنتظر عودة الرئيس إلى رام هللا. وفي نيويورك، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي مع رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، وقال بيان رسمي مصري إّنهما بحثا 

الفلسطينية اإلسرائيلية، وهي العملية التي تجاهلها نتنياهو في خطابه أمام  تطورات عملية السالم
 األمم المتحدة الذي أثنى فيه على شجاعة الرئيس السيسي! 

ثّمة سؤال ي لّح حول الجديد في خطاب الرئيس عباس، وهل فقد األمل فعال من حّل الدولتين الذي 
سرائيل )أوسلو( على أساسه، طالما بّشر به، والذي بني اتفاق إعالن المبا دئ بين منظمة التحرير وا 

كما بدا واضًحا من فقرات الخطاب، أّن عباس متيّقن من أّن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، قد 
دّلل على جديته بالقيام بصفقة القرن خالل أيام، كما قال قبل أن يستدرك قائاًل "خالل هذا العام" في 

لى هامش اجتماعات الجمعية العامة؟ على الرغم من إغفال ترامب الكلي تصريحه به بعد لقائهما ع
ذلك، حيث لم تحظ القضية الفلسطينية، على اختالف مسمياتها، بكلمة واحدة في خطاب ترامب 

 الطويل. 
في خطاب الرئيس عباس، ما هو جديد وما هو مكّرر. ثّمة لهجة ارتفعت وتيرتها، وهناك اعتراف 

م يترك مكاًنا إلقامة دولة فلسطينية، وأّن السلطة الوطنية من دون سلطة، مشيًرا إلى بأّن االستيطان ل
أّنه قد اقترب من مطالبة إسرائيل بتحّمل مسؤولياتها دولة محتلة، وأّن إسرائيل تسعى إلى حل الدولة 

وى فيها الواحدة بنظامين )أبارتايد(، مهدًدا بأّنه، في هذه الحالة، سيسعى إلى إقامة دولة يتسا
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المواطنون بالحقوق والواجبات. وبمعنى آخر، فإّنه يحاول إخافة اليهود من أّن فشل حّل الدولتين 
سيقودهم إلى نظام فصل عنصري سيحاربه العالم )وكأنها ليست كذلك اآلن( أو إلى ضياع الهوية 

يح به في الفترة اليهودية للدولة العبرية، وهو تهديد دأبت قيادات السلطة في السلطة إلى التلو 
الماضية، لكّنه ينمُّ عن جهٍل بالمخطط الصهيوني القائم على إلغاء الفلسطينيين وتهجيرهم، وليس 

 استيعابهم فيها. ولهذا الحديث صلة. 
ثّمة مسألة خِطرة تطّرق إليها الرئيس عباس في خطابه، ففي وقٍت يهّدد فيه بسحب اعترافه بإسرائيل، 

ولتين، فإّنه يدعو دول العالم إلى اإلعالن أّن اعترافها بإسرائيل تّم على أساس نتيجة تنّكرها لحّل الد
والخاصة بتقسيم  1949، وهي سابقة خِطرة، تتنافي حتى مع قرارات األمم المتحدة عام 1967حدود 

أمر فلسطين، وأظّن أن هذه الدعوة تمّثل تنازاًل جديًدا وتراجًعا عن التمسك بقرارات دولية كثيرة، وهو 
 ال يفعله أي مفاوض حصيف. 

ارتفعت أيًضا في الخطاب وتيرة مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لالستيطان، والمطالبة بإيقاع 
عقوبات على الشركات العاملة في المستوطنات، ومقاطعة بضائعها، وهو أمٌر محمود، لكن ينبغي 

لالحتالل ذاته، وباعتبار أّن االستيطان  االنتباه إلى أّنه يتصّدى لنتيجة من نتائج االحتالل، وليس
 ألف مستوطن.  750عقبة في وجه حّل الدولتين، بعد أن تجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية 

تضمن الخطاب الحديث المعتاد والمكّرر عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وااللتزام بعملية السالم، 
الشعب الفلسطيني بثقافة السالم، واالستعداد للعودة إلى  ونبذ "اإلرهاب"، والجهد المبذول لتثقيف

المفاوضات، وتعّدى ذلك إلى المطالبة بعودة اإلشراف األميركي عليها، وبذلك لم يغادر الدائرة التي 
ما زال يدور بها الرئيس، منذ أعاد إنتاج اتفاق أوسلو بمواصفاٍت أكثر سوًءا. بل إّنه لم يلتزم، هذه 

وعد قطعه في األعوام السابقة بتقديم طلب عضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة المرة أيًضا، ب
إلى الجمعية العامة مباشرة، بداًل من تقديمه إلى مجلس األمن حيث يصطدم بالفيتو األميركي. في 
هذه المرة، أعاد الكّرة بتقديم طلب العضوية إلى مجلس األمن، ومن غير تلميح معتاد بتقديمه 

عية العامة، إذا تعّرض القرار للفيتو األميركي المتوّقع، في العام الذي يليه. وبذلك، يجّدد الرئيس للجم
محمود عباس التزامه السابق بعدم التقّدم بطلب العضوية أيًضا إلى عشرات المنظمات الدولية التي 

عد قّدمته السلطة إلى وّقع قبل أعوام على طلب االنضمام إليها، قبل أن ت حبس في األدراج، نتيجة و 
إدارة الرئيس األميركي السابق، باراك أوباما، وك شف عنه النقاب الحًقا بعدم تقديم تلك الطلبات، وهو 

ّدد هذه المرة للرئيس األميركي ترامب، بحجة منحه الفرصة الكافية لتقديم مبادرته المرتقبة.   التزام ج 
يل، إذ تطرق إليها الرئيس بشكل عابر، مثل توجه ثّمة أمور ما زالت بحاجة إلى مزيد من التفاص

الحكومة الفلسطينية األسبوع المقبل إلى غزة، ومسيرة المصالحة وحجم العقوبات التي ست رفع، وآليات 
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ترتيب العبور عبر رفح، والمرّجح أّنها ب حثت بين الرئيس السيسي ونتنياهو، حيث ينبغي أن تتضمن 
وروبيين وربط معبر رفح بنظام فيديو كونفرنس، يتيح لغرفة عمليات تلك الترتيبات وجود مراقبين أ

أمنية إسرائيلية صالحية رفض سفر المغادرين أو القادمين أو قبولهم، ولعّل هذا أحد أسباب عدم فتح 
السلطات المصرية المعبر بصورة دائمة، من دون موافقة وترتيب إسرائيليين، وهو ما يقتضي وجود 

 س الرئاسي( في المعبر. أمن السلطة )الحر 
ستكون توجهات الرئيس عباس مرتبطة أيًضا بطريقة وآلية دعوته المجلس الوطني الذي قال، في 
خطابه، إّنه سي حّدد االستراتيجية الفلسطينية الجديدة للمرحلة المقبلة، وهنا ينبغي التساؤل عن طبيعة 

طاب في الجمعية العامة لألمم هذا المجلس، وكيف سيتشّكل وضمن أي آليات. وقد داعب الخ
المتحدة الجمهور الفلسطيني والعربي بشكواه من ممارسات االحتالل، وتنّكره للحلول السلمية، وشارك 
هذا الجمهور مشاعره تجاه السلطة الفلسطينية التي تفتقد أبسط مظاهر السيادة، ويأسه من سراب حّل 

ذاتها التي ينخفض سقفها يوًما بعد يوم. ..  الدولتين، وهو خطاب بصوت مرتفع، لكّنه بالمطالب
باختصار، لم يحمل الصوت المرتفع في خطاب الرئيس محمود عباس خارج المربع الذي يقف فيه 

 منذ اتفاق أوسلو وربما قبلها.
 23/8/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ليرفض الفلسطينيون أي مؤتمر يجمع العرب بالصهاينة .32

 ياسر الزعاترة
ء يجري تداولها بشأن اتفاق أمريكي إسرائيلي مع بعض العرب على عقد مؤتمر جديد هناك أنبا

للسالم )المسمى ليس مهما(، وذلك تمهيدا إلطالق عملية سياسية تسبقها أو تواكبها عمليات تطبيع 
العربية له، في انقالب ” المقاطعة“عربية مع الكيان، بعد أن وصل الحال ببعض العرب حد إدانة 

 بوق على ما تم التعارف عليه في الفضاء العربي طوال الوقت.غير مس
ذا ما  في حوار قبل ذهابه إلى نيويورك، قال محمود عباس إنه يرفض التطبيع العربي مع الكيان. وا 
تجاوزنا حقيقة أن بعض العرب يستخدمون عالقات السلطة مع الصهاينة، وتعاونها األمني معهم في 

، فإن هذا الموقف من رئيس ”لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين“تبرير التطبيع عبر القول 
السلطة يمكن البناء عليه في زمن بائس كالذي نعيش، والذي أصبحت فيه غاية المنى هي أن ال 

 يت مر بعض العرب على قضية فلسطين بدل أن يدعموها.
مكانية  عودة حكومة التوافق إلى قطاع يمكن البناء عليه، بخاصة بعد موسم المصالحة مع حماس، وا 

، الذي يكّرس ”الحل اإلقليمي“غزة، إذ بدل أن تكون تلك المصالحة كما ي راد لها محطة باتجاه تمرير 
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الوضع الراهن مع فتح آفاق التطبيع العربي، بما يحّول المؤقت إلى دائم بمرور الوقت، ما يعني 
طة لتوافق بين حماس وفتح وسائر القوى تصفية القضية.. بدل ذلك يمكن أن تكون المصالحة مح

 على رفض ذلك الحل، ورفض أي مؤتمر جديد مع الصهاينة.
من يطالبون الفلسطينيين بالتعايش مع اإلسرائيليين، ومن يتبنون فكرة المؤتمر أو اللقاء، وتبعا له 

سقف نتنياهو، الحل اإلقليمي، ومن يمارسون التطبيع سرا وعلنا، أو يدعون له، كلهم يعرفون تماما 
 وهم طالما عرضوا عليه قبول المبادرة العربية مقابل تطبيع واسع مع العالم العربي دون جدوى.

نعم كلهم يعرفون سقف نتنياهو، ورفضه للمبادرة العربية، بل رفضه لعروض أكثر سخاًء منها قدمتها 
تصفوي، وكل ذلك من  قيادة السلطة أيضا، لكنهم يريدون تجاهل ذلك كله من أجل فتح الباب لحل

 أجل إرضاء أمريكا التي يعتقدون أن تل أبيب هي مفتاح قلبها وعقلها.
بعضهم يفعلون ذلك من أجل الشرعية، وبعضهم من أجل الدعم، وبعضهم خوفا، وبعضهم من أجل 
مواجهة إيران، لكن النتيجة تبقى واحدة، وهي العمل على تصفية القضية، أو وضعها على سكة 

ويتجاهلون أن أمريكا لم تعد سيد الكون المطاع، وأنها لن تساعدهم في مواجهة إيران التصفية، 
)أعني المعنيين بالمواجهة من بينهم، ألن هناك من ال يرون ذلك أولوية أصال(، وقد يشتركون جميعا 
في شراء استمرار تغييب صوت واشنطن في كل متعلقات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، التي قد يتم 

 خراجها من األدراج الحقا بعد أن اختفت في زمن ترامب، وآخر حقبة أوباما.إ
الخالصة أن على القوى الفلسطينية أن تجتمع جميعا على رفض الحل اإلقليمي، وكل مقدماته، 
ويساعدها في ذلك بعض العرب الذين يمكن أن يقولوا )ال(، أو يرفضوا التطبيع ولو بالصمت، وهم 

م بالرفض سيحرجون الداعين لذلك أمام شعوبهم، مع أن بعضهم لم يعد معنيا حين يرفعون أصواته
 بنبض الشعوب.

 23/9/2017، الدستور، عّمان
 

 أية حدود للدولة الفلسطينية؟ .33
 د. ناجى صادق شراب
ال تكتمل الدولة إال بتعيين حدودها السياسية. وأهمية الحدود أنها تحدد المجال السيادي للدولة، وهي 

بدء والنهاية لسيادة الدول األخرى. لقد شكلت الحدود أهم القضايا الخالفية بين الدول، وسببا نقطة ال
للعديد من الصراعات والحروب. وأهمية الحدود أيضًا أنها شرط مسبق العتراف الدول ببعضها. وهي 

 شرط لقبول الدولة في األمم المتحدة.
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ولة الفلسطينية، ولهذه اإلشكالية جانبان فلسطيني وتشكل الحدود أهم اإلشكاليات بالنسبة لحالة الد
في الجانب الفلسطيني فإن الحدود هي حدود فلسطين التاريخية من البحر المتوسط «. إسرائيلي»و

السورية شمااًل إلى الحدود المصرية جنوبًا، لكن  -غربًا إلى نهر األردن شرقًا، ومن الحدود اللبنانية 
لمعظم أرض فلسطين فإن الحديث يدور اآلن عن دولة فلسطينية في  «اإلسرائيلي»بسبب االحتالل 

 األراضي، وهي الحدود التي لم تعد قائمة بسبب توغل االستيطان في 1967إطار حدود عام 
الفلسطينية، والذي أفقد الحدود معناه وماهيته الجغرافية والسياسية. وتداعيات هذه المستوطنات ليست 

 حة الدولة، بل في صعوبة تعيين الحدود.قاصرة فقط على تقليص مسا
وهذه اإلشكالية تبدو في الضفة الغربية التي تشكل المساحة األكبر للدولة الفلسطينية، وما تشكله من 
منطقة القلب لفلسطين. حتى مع الحلول التي تقول بمبدأ المقايضة في األرض بالنسبة والمثل فإن 

ن في مبدأ المقايضة، ولكن في الطبيعة الجغرافية اإلشكالية تبقى قائمة. فالمشكلة ال تكم
والجيوسياسية التي تمثلها الضفة الغربية، إذ إن تواجد الكتل االستيطانية من شأنه أن يخلق حالة من 
التشوه في الحدود، وصعوبة في تحديد حدود الممارسة السيادية بسبب التواجد السكاني أيضًا ثم إن 

طبيعي لألرض الفلسطينية وتسلبها أي مزايا اقتصادية واستراتيجية، المستوطنات تمنع التواصل ال
وذلك سيحّول الدولة الفلسطينية إلى شبه دولة ضعيفة وهشة وفاشلة يسهل ابتالعها من قبل 

في أي وقت. ولهذا فإن االتفاق على ماهية الحدود سيشكل أحد أهم العقبات في طريق « إسرائيل»
التي  1967االعتراف بها. والخيار الفلسطيني الوحيد هو التمسك بحدود اكتمال الدولة الفلسطينية و 

الغير بالقوة، واستنادًا للقرار رقم  أراضيالذي ال يجيز ضم  242تتوافق مع قرار مجلس األمن رقم 
 في المائة من مساحة فلسطين. 44ـالذي أقر قيام دولة عربية على مساحة تقارب ال 181

يعتبر تنازاًل كبيرًا من قبلهم للمساهمة في حل  1967ولة على حدود يونيو إن قبول الفلسطينيين بد
وفق قرارات الشرعية الدولية، ودعم السالم واألمن العالميين، واستنادًا أيضًا للعديد من القرارات التي 

حتى « إسرائيل»تؤكد عدم شرعية المستوطنات. وهذه الحدود هي التي حكمت العالقة بين األردن و
، على اعتبار أن الضفة الغربية كانت تخضع للسلطة األردنية، لذلك فإن المستوطنات ال 1967 عام

 تخلق حدودًا، وال تغير في الحدود القائمة.
الليكودي الذي ال يؤمن بفكرة الحدود -فتكمن في الفكر الصهيوني « اإلسرائيلية»أما اإلشكالية 

ن دولة بال حدود، والمقصود الحدود المفتوحة أي القابلة ، فقادة الكيان يتكلمون ع«إسرائيل»بالنسبة ل
للتوسع. واالعتراف بحدود الدولة الفلسطينية يعني تراجعًا بل سقوطًا ألهم األفكار التي تقوم عليها 

، كما «إسرائيل»الحركة الصهيونية والتي تؤسس للشرعية السياسية التي تحكم السلوك السياسي في 
المغلق ما قد يقود لتفجر المشاكل « الغيتو»م الحدود يعني العودة لسياسات أن التسليم بفكرة ترسي
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ما زالت تمارس العنصرية ضد الفلسطينيين « إسرائيل»، خصوصًا وأن «إسرائيل»االجتماعية داخل 
الذين ما زالوا يعيشون على أرضهم داخل فلسطين والذين يشكلون نسبة تصل إلى حوالي عشرين في 

بالنسبة لليهود، فما زالت  االندماجع السكان، وتعاني أيضًا عدم اكتمال مشكلة المائة من مجمو 
مشكلة الهوية واالنتماء والوالء والتمايز قائمة بين السفرديم واألشكيناز. كذلك فإن التسليم بالحدود 

العسكرية وحصرها في إطار جغرافي ضيق، يمكن أن يت كل مسقبليًا. « إسرائيل»يعني تقليص قوة 
هو ما يعني أيضًا من المنظور األمني تقليص نطاق مجالها األمني، وسيفقدها أيضًا هدفًا و 

استراتيجيًا في أن تصبح دولة مركزية ومحورية في النظام شرق األوسطي الذي تسعى لقيامه مع 
ي قيام الواليات المتحدة على حساب النظام اإلقليمي العربي، ولذلك فإن التسليم بفكرة الحدود التي تعن

لالستراتيجيات « إسرائيل»الدولة الفلسطينية يعني فقدانها لكل هذه المزايا االستراتيجية. ولذلك تسعى 
البديلة لمفهوم الحدود السياسية مثل فكرة الحدود االقتصادية، وطرح ما يسمى بسلطة الحكم الذاتي 

كونها تشكل مساحة صغيرة  الواسعة من دون الحقوق. والبديل أيضًا تمرير فكرة الحدود في غزة،
، وتشكل منطقة مغلقة، «إسرائيل»جدًا، وال تتمتع بخصائص جغرافية وجيوسياسية تؤثر على أمن

األمنية « إسرائيل»فهي تقع في أقصى الجنوب، وهامشية الموقع، واقتطاعها ال يؤثر على خارطة 
شكل البديل الحدودي الذي والسكانية، وذات حدود يمكن التحكم فيها في جميع األحوال، ولذلك ت

 يمكن أن يكون بدياًل للحدود السياسية للدولة الفلسطينية.
 23/9/201، الخليج، الشارقة

 
 على هامش رأس السنة اليهودية: حروب مرتقبة! .34

 يعقوب عميدرور
عشية رأس السنة باإلمكان أن نحدد ثالثة مكونات أساسية للبيئة التي على إسرائيل أن تأخذها 

 في أعمالها: بالحسبان
 أ. عالم غير مستقر، ليس به أدوات معتمدة لمعالجة المشاكل التي تثور بين الدول.

ب. نظام عالمي غير واضح انسحبت فيه الواليات المتحدة من وظيفتها شرطيا عالميا، روسيا 
تستخدم فيه قوتها العسكرية من أجل تحقيق مصالح بالقرب من حدودها وفي الشرق األوسط من 

ل كسر القواعد المعروفة، والصين ـ التي تراكم قوة اقتصادية ـ تبرز عضالتها في الفضاء خال
 المحيط بها وتقريبا تتجاهل الواليات المتحدة.
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ج. شرق أوسط فيه كل شيء قابال للتغيير، والذي يمر بعمليات انتقالية عنيفة بمعايير تاريخية. في 
، وفي هذه األثناء أيضا هي الرابحة الكبرى من أحداث هذا الشرق األوسط إيران هي القوة الفعالة

 السبع سنوات األخيرة )بفضل إنقاذ نظام األسد في سورية، بمساعدة فعالة من روسيا(. 
مجمل هذه الظروف يضع إسرائيل أمام وضع استراتيجي جيد من جهة وأمام تحديات حقيقية من 

 الجهة األخرى.
إلى أنه ليس هناك ألي واحدة من جيران إسرائيل حلف  من جانب، التغييرات التي حدثت أدت

حقيقي مثل ذلك القائم إلسرائيل مع الواليات المتحدة. روسيا عملت كل ما في وسعها حقا إلنقاذ 
األسد ولكن عملت أكثر من أجل إظهار قوتها، ليس بدافع الصداقة العميقة، وعالقاتها مع إيران 

إسرائيل والواليات المتحدة ذو أهمية مختلفة سواء في ظل اإلدارة  تعتبر زواج متعة فقط. التحالف بين
الحالية أو في ظل سابقتها، الذي في نهاية واليته وقع اتفاقا مدته عشر سنوات للمساعدات 

 مليار دوالر. 38اإلسرائيلية بمبلغ 
طقة شمال ولكن الواليات المتحدة موجودة اآلن في حالة انسحاب من معظم أجزاء العالم. وفي من

كوريا والصين تقف أمام تحديات صعبة، تستنزف كل اهتماماتها تقريبا. المشاكل في منطقة إسرائيل 
 عليها حلها من دون تدخل أمريكي فعال.

على ضوء ما حدث في السنوات األخيرة في الشرق األوسط ليس هناك اليوم تهديد عسكري لقوات 
ات عن مخاوف الماضي مثل الجبهة الشرقية التي ضمت نظامية منتشرة على حدود إسرائيل. التعبير 

الذي يعني سيناريو حرب مع سورية »أيضا جيش العراق ليس فقط الجيش السوري، أو أسوأ الحاالت 
والعراق ومصر وربما أيضا األردن في الوقت نفسه ـ كل هذه اختفت من العالم على المدى المنظور. 

النسيان الشرق أوسطي، هزموا في المعارك أو منشغلون معظم الجيوش النظامية ذابت في عالم 
تماما في مشاكل داخلية مشتعلة. ربما في المستقبل سيعود التهديد بصورة أخرى، ويجب التفكير 

فإن الخوف موجود في  5778طوال الوقت كيف يجب االستعداد لمواجهته، ولكن عشية رأس السنة 
 ن األمن.مكان في أسفل قائمة المخاوف للمسؤولين ع

أيضا اإلرهاب الذي يمكن لداعش أن ينفذه من سورية أو من سيناء ال يشكل مصدر خطر كبير. 
بإمكانه أن يلدغ ويستفز، وربما يمس عددا من اإلسرائيليين هنا أو في أرجاء العالم، ولكن في نهاية 

كل المجاالت. أيضا  األمر يمكننا التعايش مع أحداث كهذه ـ تأثيرها قليل جدا على تطور الدولة في
اإلرهاب الفلسطيني ـ بالقذائف، وباألنفاق من غزة أو بالسكاكين، الدعس وحتى خاليا مسلحة في 
الضفة الغربية ـ ال يشكل مشكلة جدية، حتى لو تزايد قليال. يجب محاربة إرهاب داعش واإلرهاب 
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حاالت يدور الحديث الفلسطيني بشدة، ولكن يجب التعامل معه مع حجمه الصحيح: في معظم ال
 عن مصدر مزعج ليس أكثر.

 
 ممكن ولكنه وجودي

التهديدان المهمان اللذان يواجهان دولة إسرائيل ـ مصدرهما واحد: عداوة إيرانية متطرفة، دينية في 
 أساسها، تحولت إلى عداوة بين الدولتين.

قدرات نووية عسكرية.  التهديد األول هو ممكن، لكنه وجودي إذا تحقق، أي إذا أصبحت إيران ذات
ألف قذيفة وصاروخ في أيدي حزب هللا الذي يستخدم ذراعا طويلة إليران  120الثاني موجود بالفعل: 

التي تموله اليوم وتسلحه )بمساعدة سورية(. ثمة عالقة قوية بين هذين التهديدين إيران أنشأت حزب 
لقرارات عن العمل ضد إيران في ساعة هللا بهدف تهديد إسرائيل وردعها من أجل أن يتردد متخذو ا

االختبار. الحقا، عندما تصبح لديها مظلة نووية، ستمنح إيران حرية أكبر لحزب هللا للعمل ضد 
إسرائيل، على قاعدة إدراكها أن أحدا لن يرغب في الوصول إلى مواجهة مع إيران النووية التي تقف 

 خلف هذا التنظيم.
فظ بيديها بالقرارات المهمة لحزب هللا، ومن ضمنها القرار بتنفيذ هذا هو السبب في أن إيران تحت

نفذ حزب هللا من دون موافقة  2006عملية كبيرة. حزب هللا هو أداة إيرانية، وليس تنظيما مستقال. في 
عملية خطف، قادت إلى مصادمة أضرت به جدا. منذ ذلك الحين إيران تعزز من سيطرتها عليه 

 بصورة كبيرة.
جهتها مع كل واحد من هذه التهديدات يجب أن يؤخذ بالحسبان كالهما. أي في كل عملية في موا

ضد النووي اإليراني يجب على إسرائيل أن تستعد الستخدام حزب هللا كرد. في الوقت ذاته يجب 
االستعداد إلمكانية ـ أقل احتماال ـ أن تحاول طهران المساعدة بصورة مباشرة لحزب هللا إذا تمت 

 جمته من قبل إسرائيل وربما إن تريد مباشرة من إيران.مها
 

 حرب كثيرة اإلصابات
أمام هذه التهديدات يجب على إسرائيل االستعداد لنوعين مختلفين من المواجهة: ذلك الذي سيتطور 
لغرض تدمير المنش ت النووية إليران، واآلخر الذي هدفه التسبب بضرر كبير للقدرات القتالية لحزب 

 هللا.
النوع األول من المواجهة سيجري بعيدا، آالف الكيلومترات عن حدود الدولة، ومن سيتحمل أعباءه 
سيكون سالح الجو. األهداف ستكون محددة جدا. األضرار بها يستهدف باألساس تدمير القدرة 
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 النووية، ولكن من أجل أن يوضح إليران ثمن القتال ضد إسرائيل. اإليرانيون طوروا جدا قدرات
دفاعهم الجوي )بمساعدة روسية(، ولكن أيضا إسرائيل سجلت تقدما في هذا المجال، من بين أمور 

التي تستخدمها. فعليا هذه القدرة ما زالت في بدايتها ولكن عندما  35أخرى بفضل طائرات اف 
 ستنضج سيكون لها معنى كبير جدا.

تسبب بأضرار كبيرة. آالف الصواريم أمام حزب هللا يدور الحديث عن حرب مختلفة، صعبة جدا، ست
ستضرب إسرائيل، باألساس المراكز السكانية. ولكن إسرائيل ستنجح بفضل أنظمة الدفاع الفعالة 
بإحباط معظم أهداف المنظمة للمس بأنظمة البنية الحيوية. في لبنان سيكون هناك آالف المصابين، 

مكتظة بالسكان. القوات البرية لجيش الدفاع نظرا ألن معظم الصواريم والقاذفات مخزنة في مناطق 
اإلسرائيلي ستواجه تحديا مركبا، ولكن لديها القدرة على احتالل جنوب لبنان وأن تضر بصورة كبيرة 
بالبنية التحتية لحزب هللا. ستكون تلك حرب كثيرة اإلصابات، وعلى إسرائيل التأكد من أن تنتهي 

هذا، يجب االنتباه الستقرار الدول السنية المجاورة بانتصار إسرائيلي واضح. إلى جانب كل 
 ولتصرف تركيا ولكن من المحظور رفع النظر عن إيران وحلفائها. سنة جيدة.

 20/9/2017إسرائيل اليوم 
 23/9/2017، القدس العربي، لندن
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