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 دولتينال حل  بشأن ال مبرر الستمرار النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي في ظل التوافق الدولي السعودية:  .1

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بالده ال ترى مبررا الستمرار النزاع الفلسطيني 
تين، دون أن يدين االحتالل اإلسرائيلي اإلسرائيلي في ظل التوافق الدولي بشأن الحل القائم على دول

 أو يحّمل إسرائيل مسؤولية استمرار الصراع. 
ودعا الجبير في كلمة بالده التي ألقاها السبت أمام الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة لألمم 

 المتحدة في نيويورك، إلى توفير اإلرادة الدولية الجادة لترجمة الحل إلى واقع ملموس.
عليقا على كلمة الجبير، قال أستاذ اإلعالم نشأت األقطش إن حملة إسرائيل في مجال العالقات وت

العامة على مدى سنوات، أثمرت في قلب شبه الجزيرة العربية باستخدام وزير الخارجية السعودية 
 كلمة "نزاع" في خطابه أمام الجمعية العامة بدل "احتالل".

اة الجزيرة أن خطاب الجبير يمهد إلقامة عالقات بين السعودية ورأى األقطش في مقابلة على قن
سرائيل.  وا 

 24/9/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 هللا إلى غزة خالل أيام للقيادة الفلسطينية والحمد ثالثة اجتماعات .2
للجنددة المركزيددة  األحددد اجتماعددا   -محمددود عبدداس ليددل السددبت السددلطة الفلسددطينية عقددد رئدديس  :رام هللا
آخدر للجندة التنفيذيدة لمنظمدة التحريدر، يليدده  اجتماعدا   24/9/2017يدوم األحدد كدة فدت ، فيمدا يتدرأس لحر 

أمنددا   إلددى إجددافةاجتمدداع ثالددق للقيددادة يجددم اللجنتددين المركزيددة والتنفيذيددة  25/9/2017يددوم االثنددين 
 وممثلي الفصائل.

ن االجتماعدات سدتبحق فدي آليدات "إ أحمد مجدالني عجو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريدر: .وقال د
الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة إلددى جانددب ملدد   أمددامتنفيددذ خطدداب الددرئيس محمددود عبدداس الددذي ألقدداه 

 المصالحة".
وأكد مجدالني أن الحكومة بصدد التوجه إلى قطداع زدزة هدذا األسدبوع مدن أجدل تقيديم ودراسدة الوجدع 

 القطاع.وتقديم تقرير للقيادة حول توليها لمهاهما في 
 23/9/2017، وكالة سما اإلخبارية
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 المالكي يعقد سلسلة اجتماعات وزارية في نيويورك .3
، 23/9/2017 د. ريدداا المددالكي، يددوم السددبت الفلسددطيني عقددد وزيددر الخارجيددة والم تددربين :نيويددورك

ألمدم الجمعيدة العامدة ل أعمدالسلسلة اجتماعات مع عدد من نظرائه من وزرا  الخارجية، على هامش 
 أفريقيددداواجتمدددع المدددالكي مدددع وزرا  خارجيدددة كدددل مدددن: جندددوب  المتحددددة المنعقددددة حاليدددا  فدددي نيويدددورك.

يرلندا وأذربيجان، فيما اجتمع مع و  برلماني إيطالي.  والسويد وزينيا االستوائية وهن اريا وكولومبيا وا 
السياسدددي والجهدددود واسدددتعرا المدددالكي خدددالل هدددذه االجتماعدددات آخدددر المسدددتجدات المتعلقدددة بدددالمل  

الدبلوماسدددية المبذولدددة فدددي سدددبيل إنهدددا  االحدددتالل اإلسدددرائيلي وتحقيدددق السدددالم، ودور المجتمدددع الددددولي 
 المهم في إنجاح حل الدولتين.

 23/9/2017 ،القدس، القدس
 

 مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية بين فلسطين وجمهورية الجبل األسود .4
د. ريداا المدالكي مدذكرة تفداهم حدول المشداورات  الفلسدطينيالم تدربين وّقع وزير الخارجية و  :نيويورك

 72الددورة  أعمدالالثنائية مع جمهورية الجبدل األسدود، وذلدك خدالل تواجدده فدي نيويدورك للمشداركة فدي 
وتددأتي هددذه االتفاقيددة رزبددة  مددن كددال البلدددين فددي زيددادة التعدداون وتعزيددزا   للجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة.

وللعالقات الثنائية، خصوصا بعد افتتاح سفارة لدولة فلسطين في العاصمة بدزوريتسا، وِفدي  للصداقة
 سبيل زيادة التعاون في مختل  المجاالت ذات االهتمام المشترك. 

 23/9/2017، القدس، القدس
 

 يدفع الثمن أنالهباش: وحدتنا تقوي عزيمتنا ومن يريد السالم عليه  .5
 اإلسددالميةللشددؤون الدينيددة والعالقددات  الفلسددطين ن، مستشددار الددرئيسدعددا قاجددي قجدداة فلسددطي :وفددا

كمدا  واحددا   وقلبدا   واحددا   وحدة وكلمدة واحددة وموقفدا   يكونوا يدا   أن إلى محمود الهباش، المسلمين جميعا  
بشدع الخطايدا أمدن  أن نكون، مؤكددا   أنربنا عز وجل  أرادناأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكما 

بكر بوالية ساوباولو  أبوهللا هي الفرقة واالختال . وقال الهباش خالل خطبة الجمعة في مسجد عند 
تعدديش اليددوم بحالددة مددن الجددع  والتراجددع بسددبب الفرقددة والخددال  بددين  اإلسددالمية األمددة إنالبرازيليددة، 
تددر  ن يعأو  ،را ال يددرأينسددحب مددن  أنمددن يريددد السددالم عليدده  وشدددد الهبدداش علددى أن المسددلمين".

 يقوم بدفع ثمن السالم. أنبحقوق اآلخرين وعليه 
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تكتمدددل  أنهللا عدددز وجدددل  واالتفددداق الدددذي حصدددل فدددي القددداهرة، داعيدددا   األخيدددرةوثمدددن الهبددداش الخطدددوات 
صددرارناالشددعب الفلسددطيني ألن وحدددتنا تقددوي مددن عزيمتنددا  أبنددا وتتكلددل بالنجدداح، وان تجتمددع كلمددة   وا 
 المشروعة.  على مواجهة عدونا واستعادة حقوقنا

 23/9/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ونروا" يقودها اللوبي الصهيونياأل مسؤول فلسطيني: الخطط التي تستهدف " .6
رفددا مسددؤول فلسددطيني، مددا وصددفها "محدداوالت وخطددط جهددات وأطددرا  دوليددة، تهددد  إلددى  :رام هللا

في دائرة "شؤون الالجئدين" التابعدة  وذكر مسؤول الدراسات واإلعالم ونروا".األت يير واقع عمل وكالة 
 أنحددا لمنظمددة التحريددر الفلسددطينية، سددعيد سددالمة، أن هندداك "مددؤامرة علددى قجددية الالجئددين بمختلدد  

جدددا  سددددالمة، فددددي حددددديق مدددع "قدددددس بددددرس"، بددددأن المددددؤامرة أو  العدددالم، يقودهددددا اللددددوبي الصددددهيوني".
وأشددار إلددى أن  طالددة أمدددها.تسددتهد  القجددية بشددكل عددام وقجددية الالجئددين بشددكل خددا  مددن أجددل إ

اللددوبي الصددهيوني فددي العددالم مددارس جدد وطاته علددى المؤسسددات والبرلمانددات الحاكمددة مددن أجددل دفددع 
 ونروا، األمر الذي دفع األخيرة إلى تقلي  خدماتها.األحكومات الدول لوق  دفع مساهماتها لوكالة 

 23/9/2017 ،وكالة قدس برس
 

 الفعلي للسلطة الفلسطينية"موقع عبري: يوآف مردخاي "الرئيس  .7
وصددد  موقدددع "مكدددور ريشدددون" العبدددري، الجدددابط اإلسدددرائيلي يدددوآ  مردخددداي الدددذي يشددد ل  :الناصدددرة

وذكر الموقع  منصب منسق أعمال الحكومة في الجفة ال ربية، بد"الرئيس الفعلي للسلطة الفلسطينية".
األزمدددات  لهدددا علدددى حدددلّ ، أن مردخددداي يددددير شدددبكة إعالميدددة يعمدددل مدددن خال23/9/2017 يدددوم السدددبت

 والمشاكل االقتصادية؛ بما يدعم األوجاع في الجفة ال ربية، وفق قوله.
، واسددتطاع خددالل هددذه الفتددرة التددأثير علددى الددرأي 2014وأوجدد  أن مردخدداي يشدد ل منصددبه منددذ عددام 

 العام العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خا ، حسب الموقع.
علدددى التدددأثير إلدددى دور اإلعدددالم المجتمعدددي فدددي تسدددهيل عمليدددة  وُيرجدددع الموقدددع العبدددري قددددرة مردخددداي

التواصل مع جيل الشباب من خالل شبكات التواصل االجتماعي، مشيرة إلى أنه يتحاور مدع الشدباب 
 الفلسطيني عبر صفحة على موقع "فيسبوك" باسم "المنسق".

لمفاوجدين الفلسدطينيين دفع بصائب عريقات كبيدر ا "يوآ  مردخاي"وأجا  أن العمل الذي يقوم به 
 بأنه مردخاي هو "رئيس السلطة الفلسطينية بحكم الواقع". لالعترا 

 23/9/2017 ،وكالة قدس برس
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 العبادسة: إدراج االحتالل ضمن القائمة السوداء انتصار للحق الفلسطيني .8

مجلددس أشدداد النائددب عددن كتلددة حمدداس البرلمانيددة فددي المجلددس التشددريعي يحيددي العبادسددة بقددرار  :زددزة
حقددوق اإلنسدددان التدددابع لألمدددم المتحدددة إدراح اسدددم دولدددة االحدددتالل جددمن القائمدددة السدددودا  للددددول التدددي 

 واعتبدر العبادسدة فدي تصدري  صدحفي ذلدك بأنده يعتبدر انتصدارا   تنتهك حقوق اإلنسان فدي تلدك الدبالد.
 الفلسطيني في وجه إجرام دولة االحتالل. كما قال. للحقّ 

 23/9/2017 ،القدس، القدس
 

 : ننتظر قدوم حكومة الوفاق لممارسة دورها في غزةحماس .9
ندده مددن المبكددر الحددديق عددن آليددات تنفيددذ مددا تددم التفدداهم عليدده فددي القدداهرة، أأكدددت حركددة حمدداس : زددزة

مشيرة إلى أن الحديق عن هذا األمر أو ملفات بعينها في الوقت الحالي هو بعيد عن الحقيقدة وهدفده 
 يجابية.تخريب أجوا  المصالحة اإل

مشددير المصددري لددد"قدس بددرس" أندده "لددم يجددري التباحددق حددول آليددات التنفيددذ، القيددادي فددي الحركددة، وأكددد 
 وبالتالي ما يجري الحديق عنه من تسريبات إعالمية ال تسند إلى أية وقائع وال أية مجريات حقيقية".

عبدددر وسدددائل وأجدددا  أن حركتددده "زيدددر معنيدددة أن تخدددوا فدددي سدددجال إعالمدددي وفدددت  قندددوات الحدددوار 
اإلعالم بهذا الشأن، وسنتجاوز ذلك وسنقفز عن كل هذه المحاوالت وسدنبقى متشدبثين فدي المصدالحة 

وأوجددد  أن مصدددر اسدددتعدت أن تستجدددي  وفددددي  الوطنيدددة وصدددوال إلدددى ترجمتهدددا فدددي أبهدددة صدددورها".
وقددال المصددري: "نحددن بانتظددار قدددوم  حركتددي حمدداس وفددت  فددي القدداهرة للتباحددق حددول هددذه األمددور.

حكومددة الوفدداق الددوطني إلددى زددزة لتقددوم بواجبهددا الددوطني ولتتحمددل كافددة المسددئوليات، واعتقددد أن حركددة 
 حماس تتعامل بكل جدية وهي في استقبال حكومة الوفاق بعقل وقلب مفتوحين".

واعتبر ذلك بأنه "فرصة تاريخية أمام قوة الدفع التي مارستها مصر بجهودها الكبيرة والتي أثمرت عن 
وبجديددة فددي ملدد   بإيجابيددةوأجددا : "نحددن نتعامددل  حركددة حمدداس علددى حددل اللجنددة اإلداريددة". إقدددام

 من قبل األخوة في حركة فت ". اإليجابيةالمصالحة ونتمنى أن نجد ذات الروح 
ويرى المصري الخطوة المنتظرة من حركة فت  والسلطة هو وق  اإلجرا ات العقابيدة جدد قطداع زدزة 

 السلطة قبل عدة أشهر.والتي اتخذت من رئاسة 
 23/9/2017قدس برس، 
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 حكومة الوفاق الوطني للذهاب إلى غزة لتقييم األوضاع ودعتمركزية فتح  .11
رئيس عبدداس، اجتماعددا للجنددة المركزيددة للحركددة، مسددا  يددوم السددبت فددي مقددر الرئاسددة الددتددرأس : رام هللا

إلددى األمددم المتحدددة وخطابدده أمددام واسددتمعت اللجنددة إلحاطددة مددن الددرئيس حددول رحلتدده  بمدينددة رام هللا.
الجمعيددة العامددة، واالجتماعددات الهامددة التددي عقدددها هندداك، بمددا فددي ذلددك االجتمدداع مددع الددرئيس دونالددد 

اإلسرائيلي، وجرورة أخذ المبدادرة فدي هدذا -ترامب والنقاش الذي جرى حول تسوية الصراع الفلسطيني
وعبرت اللجنة المركزيدة عدن ترحيبهدا بخطابده  وعبر عن ارتياحه لنتائج الرحلة، المجال بشكل عاجل.

 الهام وجرورة متابعة المهام التي حددها ومتابعة نتائج االجتماعات التي عقدت هناك.
وناقشدت اللجندة المركزيدة التطدورات المتعلقدة بالوجدع فدي قطداع زدزة، وقبدول حمداس المطالدب العادلدة 

فاق الوطني من االجطالع بمهامها في القطاع، الثالثة، وهي حل اللجنة اإلدارية وتمكين حكومة الو 
والموافقددة علددى اجددرا  االنتخابددات العامددة، إجددافة الددى الجهددود الكبيددرة التددي بددذلها األخددوة فددي جمهوريددة 

 مصر العربية لتحقيق كل ذلك.
وعبددرت عددن تقددديرها لموقدد  األخددوة فددي مصددر وتقددديرها لجهددودهم مددن أجددل اسددتعادة الوحدددة وانهددا  

اعتبددرت موقدد  حمدداس موقفددا  ايجابيددا ، وأكدددت اسددتعدادها للتعامددل بجديددة مددع هددذا التطددور. و  االنقسددام.
وفي هذا المجال دعت اللجنة المركزية حكومة الوفاق الوطني للذهاب الى قطاع ززة في خطوة أولى 

 لتقييم الوجع والبد  في عملية تمكين حقيقية وممارسة الصالحيات في كل المجاالت.
فددددت  اسددددتعدادها لمزيددددد مددددن الحددددوارات بهددددد  التوصددددل لرؤيددددة تفصدددديلية لتنفيددددذ اتفدددداق وأبدددددت مركزيددددة 

 المصالحة واستعادة الوحدة.
 23/9/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 حلس يغادر غزة متجها إلى رام هللا .11

هدا إلدى رام هللا زادر أحمد حلس عجو اللجنة المركزية لحركة فت ، يوم السبت، قطاع زدزة متج :ززة
وفددت  معبددر بيددت حددانون "إيددرز" اسددتثنائيا اليددوم لم ددادرة حلددس إلددى رام هللا  ألول مددرة منددذ ثالثددة أشددهر.

 للمشاركة في اجتماعات القيادة الفلسطينية.
 23/9/2017القدس، القدس، 

 
 توتر شديد في سجن النقب بسبب رفض إدارة السجون مطالب حركة الجهاد  .12

تر شديد داخل سجن النقب منذ صباح يوم السبت، وذلك بسبب رفا إدارة السدجون يسود تو : رام هللا
وذكددر األسددرى فددي رسددالة سددربت للخددارح أن  الصددهيونية حتددى اآلن مطالددب حركددة الجهدداد اإلسددالمي.
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وأشداروا  أسرى حركة الجهداد أمهلدوا سدلطات االحدتالل حتدى يدوم زدد األحدد لمدنحهم قسدما  خاصدا  بهدم.
ا  مددن حركددة الجهدداد فددي معتقددل "النقددب" يهددددون باتخدداذ خطددوات تصددعيدية فددي حددال أسددير  170إلددى أن 

 استمرت إدارة معتقالت االحتالل في رفا مطلبهم.
 23/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ويطالب بإسقاطه "إسرائيل"باراك يتهم نتنياهو بإفساد  .13

يس الوزرا  بنيامين نتنياهو تسبب بتدهور قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق إيهود باراك إن رئ
النظام السياسي، مما يتطلب قيام قيادة ذات قيم جديدة ترى في الحر  على المجتمع اإلسرائيلي 

 حجر الزاوية لسياستها، وذلك بعدما شهدته الديمقراطية اإلسرائيلية مؤخرا من إشكاالت كثيرة.
وهو الرئيس األسبق لحزب العمل، إن المجتمع  وفي مقال نشره على موقع أن آر جي، قال باراك،

اإلسرائيلي تحت قيادة نتنياهو بات يشهد مزيدا من االنقسامات والتحريا المجتمعي، حتى وصل 
 األمر إلى الخو  على مستقبل إسرائيل ذاتها.

ل باراك، الذي ش ل منصب وزير الدفاع، مسؤولية ظهور هذه المؤشرات السلبية على نتنياهو، وحمّ 
ألنه يعمل على تقسيم المجتمع ويزيد من الفرقة بين مكوناته السياسية واالجتماعية من أجل تقوية 

 سلطته، وبذلك يمارس سياسة زا الطر  عن الفساد المتجذر في الحكومة اإلسرائيلية.
وأكد أن نتنياهو يعمل جمن خطة تهد  لطرد من يحارب الفساد، وتعيين المقربين منه الذين 

له، وهذا ما لم يحصل في تاريخ إسرائيل، متهما حكومة نتنياهو بأنها واصلت في السنة ينصاعون 
جعا  المجتمع المدني، ومالحقة  األخيرة تدمير قيم الديمقراطية، وذلك بمهاجمة المحكمة العليا وا 

وختم باراك بالقول إن األسوأ من كل ذلك أن نتنياهو يهد  إلى  وسائل اإلعالم، والمس بالجيش.
الحفاظ على بقائه في السلطة أطول فترة زمنية ممكنة، ولذلك فإن الرد الحقيقي على هذا التدهور 

 يتمثل أوال في اإلطاحة بنتنياهو، ومن ثم البحق عن قيادة إسرائيلية من طراز جديد.
 23/9/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 من مالحقة ضباطها لـ"االنتربول" خوفاً تسعى لمنع انضمام فلسطين  "إسرائيل: "القناة العبرية الثانية .14

ذكرت القناة العبرية الثانية، مسا  يوم السبت، أن إسرائيل تسعى بقوة من  :ترجمة خاصة -رام هللا 
 المنظمة العالمية للشرطة "االنتربول". إلىأجل إحباط منع انجمام السلطة الفلسطينية 

زير مسبوقة خل  الكواليس في األسابيع واوجحت القناة، إن إسرائيل بذلت جهودا دبلوماسية 
كعجو عادي في المنظمة، مشيرة  إلى أن القلق الرئيسي  فلسطيناألخيرة لمحاولة إحباط انجمام 
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لدى إسرائيل في ذلك يعود إلى أن انجمام فلسطين الى هذه المنظمة سيرفع من مكانة الفلسطينيين 
 في العالم.

يل بشكل مباشر، وستسم  في المستقبل بإصدار مذكرات وأجافت "هذه الخطوة أساسا ستجر إسرائ
اعتقال دولية جد كبار الجباط اإلسرائيليين والسياسيين"، مشيرة  إلى أن رئيس الوزرا  االسرائيلي 
بنيامين نتنياهو والجهات الدبلوماسية اإلسرائيلية المختلفة اتخذت جملة من الخطوات لمحاولة إقناع 

 خطوة الفلسطينيين.الدول األعجا  بعدم دعم 
ووفقا للقناة فإن إسرائيل تسعى بقوة إلقناع مجلس إدارة )االنتربول( إلى تأجيل التصويت، وأنه في 

 حال فشلت في ذلك، فإنه من المتوقع أن تجري معركة دبلوماسية صعبة إلسرائيل هذا األسبوع.
 23/9/2017القدس، القدس، 

 
 للسلم العالمي تشكل تهديداً التجربة الصاروخية اإليرانية  :ليبرمان .15

دور ليبرمان، وزير الجيش اإلسرائيلي، مسا  يوم السبت، أن جقال أفي :ترجمة خاصة - رام هللا
تجربة إيران لصاروخ باليستي جديد يمكن أن يحمل رؤوس حربية ونووية يشكل تهديدا لمختل  دول 

)فيسبوك(، أن هذه الخطوة استفزازية واعتبر ليبرمان في ت ريدة عبر موقع  العالم والسلم العالمي.
وتمثل تحديا للواليات المتحدة وحلفائها، مشيرا إلى أنها تؤكد على طموحات إيران لتصب  قوة تهدد 

 من ذلك. إيرانودعا ليبرمان العالم إلى تحرك العالم لمنع  العالم بأكمله وليس الشرق األوسط فقط.
 23/9/2017القدس، القدس، 

 
 سابق: السالم مع الفلسطينيين لن يتحققوزير إسرائيلي  .16

قّلل وزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق شلومو بن عامي من احتمالية التوّصل إلى اتفاق : الناصرة
الذي وقعته تل أبيب  ،أن اتفاق أوسلو سالم ينهي الصراع في األراجي الفلسطينية المحتلة، معتبرا  

واتهم بن عامي في حوار مع  "أّجر أكثر مما نفع".، 1993مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 
صحيفة معاري  العبرية، الفلسطينيين بد"إجاعة فر  لن تتكرر"، مستبعدا انطالق عملية سالم بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين قريبا؛ "في ظل جياع البوصلة السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية"، 

 حسب تقديره.
اليمين اإلسرائيلي ساهم بصورة كبيرة في تفكيك مشروع التسوية مع  وأشار بن عامي إلى أن

الفلسطينيين؛ إذ أنه يّصر على اإلعالن عن بقائه في الجفة ال ربية ويستولي على األراجي 
 الفلسطينية بجمها إلى نطاق السيطرة اإلسرائيلية.
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ل أعلن أنه يؤيد انطالق واعتبر أن "اليمين اإلسرائيلي تيار سياسي ال يعر  أين يذهب، وفي حا
المفاوجات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة فإنه يجع شروطا من الناحية العملية، ألنه يطلب 
منهم مسبقا االعترا  بإسرائيل دولة يهودية، وكذلك الحال في تيار اليسار اإلسرائيلي الملي  بالثقوب 

تيارات اليمينية ومظاهر التدين، ولذلك فمن والث رات". ولفت إلى أن المجتمع اإلسرائيلي ذاهب نحو ال
 الوارد أن يؤدي أي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين إلى إحداق شرخ داخلي في المجتمع اإلسرائيلي.

 23/9/2017قدس برس، 
 

 عن سيارة "رامبو" المعدة للمشاركة في المعارك البريةتكشف الصناعات العسكرية اإلسرائيلية  .17
ال" اإلخباري العبري: إن الصناعات العسكرية اإلسرائيلية كشفت مؤخرا  النقاب قال موقع "وا: الناصرة

عن سيارة "رامبو" المعدة للمشاركة في المعارك البرية، والدفاع عن الحدود، وعن المنشآت 
 .االستراتيجية

وأوج  الموقع أن الكش  عن هذه السيارة جا  في صالون اآلليات زير المأهولة الذي أقيم في 
و"رامبو" سيارة  ، وهي من إنتاح شركة "ستاور ايروسيس".48يشون لتسيون" باألراجي المحتلة عام "ر 

دون سائق، من شأنها أن تنفذ مهام الدوريات والمشاركة في المعارك والنقل والكش  عن األل ام، 
 ة.كما أنه باإلمكان نصب مدفع رشاش ثقيل عليها أو أجهزة هندسية متطور  بحسب موقع والال.

كم، كما تزود بمولد كهربائي 50كم/ساعة، وباإلمكان سيرها مسافة 50وتصل سرعة "رامبو" إلى 
يعمل على السوالر، يولد طاقة تزود محركها خالل السفر، األمر الذي يمكن السيارة من السير إلى 

ها سلفا ، وُيتحكم بالسيارة بواسطة جهاز عن بعد، وذلك في مسارات محددة ل كم.160مسافة تزيد عن 
ووفقا  للشركة المنتجة لها؛ فإن "رامبو"  وتستطيع تجاوز عوائق بواسطة مجسات ومنظومة حاسوب.

منظومة خاصة ذات إمكانيات متطورة جدا ، توفر ردا  على االحتياجات في مجاالت الحركة في 
 ساحة القتال وفي مناطق األمن القومي، على حد تعبيرها.

  23/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 شهرياً  فلسطينياً  طفالً  120عتقل قرابة ياالحتالل  ":األسرى للدراسات" .18
السبت أن دولة االحتالل  يومكش  مدير مركز األسرى للدراسات د. رأفت حمدونة  :وكاالت - ززة

 جاعفت في اآلونة األخيرة من اعتقاالتها لألطفال الفلسطينيين دون سن الثامنة عشرة، األمر الذي
يتج  من خالل التقارير التي تصدر عن مؤسسات حقوق االنسان والتي ال تخلو من نسب عالية 

 العتقال األطفال من مدن الجفة ال ربية وخاصة في مدينتي القدس والخليل.
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طفال فلسطينيا شهريا ، حيق أن  120وأشار د. حمدونة إلى أن سلطات االحتالل تعتقل ما معدله 
طفال في شهر  150يونيو، و  /طفال في شهر حزيران 75ل ما يقارب من التقارير سجلت اعتقا

أزسطس. وشدد د. حمدونة على قجية األطفال في  آب/طفال في شهر  135يوليو، و  /تموز
، مبينا  أنهم يتعرجون 18 دطفل وطفلة دون سن ال 300السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 

لمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤال  القاصرين وتأمين النتهاكات صارخة تخال  كل األعرا  وا
حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم 
كأطفال بحاجة لرعاية، كما يعاني األسرى األشبال من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم 

 والتخوي  والتنكيل بهم أثنا  االعتقال. ،جنوجود مرشدين داخل الس
 23/9/2017الغد، عمان، 

 
 األسرى المرضى : االحتالل ُيمارس مخالفات جسيمة بحق  هيئة األسرى .19

قال رئيس هيئة "شؤون األسرى والمحررين"، إن حكومة االحتالل تمارس سياسة اإلهمال الطبي : ززة
ق األسرى الفلسطينيين المرجى، وذلك بعدم تقديم التي ترتقي إلى مستوى المخالفات الجسيمة بح

جا  ذلك خالل لقا  رئيس الهيئة عيسى قراقع بنائب المدير التنفيذي  العالح لهم واالستهتار بحياتهم.
لد "الصليب األحمر" باتريك هاملتون، والمدير التنفيذي لد "الحركة العالمية للدفاع عن األطفال" أليكس 

 تماعات مجلس حقوق اإلنسان المنعقد حاليا في جني .كماروتس، على هامش اج
واستعرا قراقع، بحسب بيان صدر عن الهيئة، أوجاع األسرى في السجون اإلسرائيلية، خاصة 

وأوج  أن حكومة االحتالل "تمارس سياسة  أوجاع األسرى المرجى والمعتقلين من األطفال.
ح لهم واالستهتار بصحتهم وحياتهم، ما يجعل اإلهمال الطبي بحق األسرى المرجى بعدم تقديم العال

لزام  أوجاعهم في حاله خطرة جد ا، مؤكد ا على أهمية التدخل الدولي وفت  المل  الطبي لألسرى وا 
 إسرائيل باحترام حقوقهم وفق القوانين الدولية واإلنسانية".

 23/9/2017، فلسطين أون الين
 

 افه للمقدسات بالقدس: االحتالل يصعد استهدمؤسسة القدس الدولية .21
أكدت مؤسسة القدس الدولية أن االحتالل اإلسرائيلي صعد من استهدافه للمقدسات اإلسالمية في 
القدس المحتلة خالل األسبوع الماجي، إلى جانب استمرار سياسة الهدم وتوزيع اإلخطارات به على 

 السكان الفلسطينيين.
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األحداق والمواق  بالمدينة أصدرها قسم  وأوجحت المؤسسة في قرا ة أسبوعية حول تطورات
األبحاق والمعلومات أن االحتالل واصل استهدا  المقدسات اإلسالمية ابتدا  بتجري  المقابر، 
وصوال للسعي إلى إزالق مبنى باب الرحمة في المسجد األقصى، مشيرة إلى أن أذرع االحتالل 

وكذلك المصادقة على بنا  عشرات الوحدات واصلت توزيع إخطارات الهدم على منازل الفلسطينيين، 
 االستيطانية.

ورصدت المؤسسة هدم جرافات االحتالل لجدار وتجري  أجزا  من مقبرة الشهدا  المالصقة لمقبرة 
 اليوسفية قرب السور التاريخي للقدس المحتلة من جهة باب األسباط.

البة رؤسا  الكنائس بتعريب وتحدق عن تصاعد قجية تسريب األمالك المسيحية، التي وصلت لمط
 الكنيسة األرثوذكسية لمنع أي تسريبات لألمالك والعقارات.

وأشار التقرير األسبوعي إلى طلب شرطة االحتالل من محكمة "الصل " في القدس، إزالق مبنى 
وتجديد إزالقه الحقا مرات، موجحة أن هذا  2003"باب الرحمة" في األقصى بشكل دائم عام 

وفي إطار التهويد الديم رافي، ذكرت مؤسسة القدس أن  برفا مقدسي وعربي واسع.الطلب قوبل 
شرطة االحتالل برفقة طواقم من البلدية سلمت سبع منشآت في بلدة العيسوية أوامر بوق  البنا ، أو 

وذكر التقرير ما أوردته صحيفة  موقعا بالبلدة. 15إنذارات بالهدم ومراجعة البلدية، كما صورت نحو 
آرتس عن اعتزام ما تسمى لجنة التنظيم والبنا  في بلدية االحتالل بالقدس المصادقة على ترخي  ه

وحدة استيطانية جديدة في حّي جبل المكبر، عبر توسعة مستوطنة "نافيه تسيون"، التي أقيمت  176
 منزال. 91سنوات في قلب الحي الفلسطيني، وهي تجم حالي ا  6قبل 

 23/9/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 تعزز استيطانها ببناء آالف الوحدات الجديدة في الضفة  "إسرائيلتقرير: " .21
العتبارات سياسية مؤقتة تتصل  تالحكومة االسرائيلية أجل ، أنالمكتب الوطني ن: قال تقريرعما

بردود الفعل الدولية مداوالت كانت مقررة في االدارة المدنية للمصادقة على مخططات لبنا  آال  
الوحدات االستيطانية في الجفة ال ربية، في اطار جدول اعمال مجلس التنظيم االعلى في االدارة 

وحدة في الحي االستيطاني في قلب مدينة الخليل المحتلة، وروجتي أطفال  30المدنية ومن بينها 
ا  البيت وموق  للسيارات، وهذه الخطة تحظى بتأييد زالبية وزرا  االئتال  الحكومي، بد ا من وزر 

اليهودي مرورا بوزرا  من الليكود ورئيس حركة شاس ارييه درعي وصوال الى نائب الوزير مايكيل 
 أورون من حزب كلنا.
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لى جانب موجوع البنا  االستيطاني في الخليل، من المقرر أن تطرح ما تسمى بد"اإلدارة المدنية"  وا 
"مي رون"، وتطالب الحكومة بالموافقة على  خطة بنا  مستوطنة بديلة لمستوطني البؤرة االستيطانية

 إقامة بيوت دائمة للمستوطنين بدل البيوت التي أخلتها سابق ا.
وفي الوقت نفسه، صادقت ما يسمى بد"اللجنة اللوائية للتنظيم والبنا " في بلدية االحتالل بالقدس 

 9اليه أدوميم" وبين شارع المحتلة، على إيداع مخطط إقامة نفق يربط بين المدينة االستيطانية "مع
 في مستوطنة التلة الفرنسية بالقدس.

تقرير فإن سلطات االحتالل أعلنت جم أربع قرى فلسطينية تقع إلى زرب رام هللا، وهي الوبحسب 
قرى "الطيرة، بيت لقيا، بيت سيرا وخربثا المصباح" لتصب  تابعة "الرتباط" الرام في محيط القدس 

كل ما يتعلق بمعامالت السكان خاصة الهويات الشخصية وتجديدها واستصدار  بدال  من رام هللا، في
 التصاري .

اإلسرائيلي  دفاعوفي سياق رده على مزاعم المستوطنين تجميد البنا  االستيطاني، كش  وزير ال
آال  وحدة في مرحلة  10وحدة استيطانية، وأنه يوجد حوالي  1400دور ليبرمان أنه تم بنا  جفيأ

 مختلفة. تنظيم
 24/9/2017الغد، عمان، 

 
 مدينة القدس في سقوط جزء من سقف كنيسة القيامة  .22

قالت مصادر فلسطينية امس، بأن جز  من سق  كنيسة القيامة بمدينة القدس، سقط  :وفا - رام هللا
 دون وقوع إصابات بصفو  المصلين.

لبعا الوقت لحماية المصلين وقد تواجد مئات المصلين في الكنيسة لحظة الحادثة، فيما أزلقت 
 ولمتابعة ظرو  سقوط هذا الجز  ولتفادي تطوره.

 وكنيسة القيامة أو كنيسة القبر المقدس هي كنيسة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.
 24/9/2017الغد، عمان، 

 
 أول تطبيق إلكتروني لتنظيم عملية التبرع بالدم في فلسطين .23

 Iفي خطوة هي األولى على مستوى فلسطين، أعلنت شركة أيبوك ):  لباننور الدين ال - ززة
poke.المتخصصة بالسوشيال ميديا، عن إطالق أول تطبيق إلكتروني لتنظيم عملية التبرع بالدم ) 

التطبيق اإللكتروني، الذي انطلق بمجهودات شخصية عبر مبادرة شبابية قبل حوالى أسبوع، يسم  
 الدم من خالل نشر طلب تبرع جديد يقدم بواسطة البرنامج.للمستخدمين بالتبرع ب
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وحول التطبيق وآلية عمله، أوجحت سالم دزمش، أحد القائمين على البرنامج، لد"المركز الفلسطيني 
لإلعالم" أن الهد  من التطبيق تسهيل وتنظيم عملية التبرع بالدم، حسب المحافظة وفصيلة الدم 

ين على التطبيق لمسوا وجود مشكلة وصعوبة لدى الكثير من ولفتت إلى أن القائم واالسم.
المواطنين، "عبر اتصالهم باإلذاعات المحلية وتواصلهم على صفحات التواصل االجتماعي، إليجاد 

 متبرعين للدم".
وأكدت أن التطبيق يحقق فائدة مجتمعية إلنقاذ حياة الناس ومساعدتهم في التبرع بالدم بطريقة سهلة، 

 ى أنه يسم  للمستخدمين بطلب تبرع دم مع تحديد فصيلة الدم المطلوبة والكمية بالوحدات.مشيرة إل
 23/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "مطاردة األشباح" وثائقي يرصد معاناة أسرى االحتالل .24

خالل تجربة االعتقال بسجون االحتالل -مّثل ما قاساه المخرح الفلسطيني رائد أندوني وكاالت: 
مصدر إلهام له ليستعرا معاناة األسرى الفلسطينيين بقالب سينمائي، فكان ذلك في  -اإلسرائيلي

وقد تم عرا الفيلم مسا  األربعا ، جمن المسابقة الرسمية  الفيلم الوثائقي "مطاردة األشباح".
جة الم ربية لمهرجان السينما الوثائقية "أوروبا الشرق" المستمرة فعاليات دورته الخامسة بمدينة طن

ويعكس الفيلم المعاناة القاسية التي يكابدها األسرى الفلسطينيون  )أقصى الشمال( حتى اليوم السبت.
داخل أسوار السجون اإلسرائيلية، والعذاب الذي ال يوص  وتستمر تداعياته النفسية والجسدية التي 

تها  فترة االعتقال وم ادرة يصعب محوها من الذاكرة والمخيلة، حتى بعد مرور مدة طويلة على ان
 السجن.

ويحتوي الفيلم على مشاهد تمثيلية أّداها أسرى فلسطينيون سابقون في سجن المسكوبية الموجود تحت 
واستعادوا خاللها كل  -والذي خاا فيه أندوني شخصيا مرارة االعتقال-األرا بمدينة القدس 

وشريط "مطاردة األشباح" للمخرح  تعرجوا لها.تجاربهم مع االعتقال والتعذيب والذل واإلهانة التي 
 الفلسطيني أحد األفالم العشرة المشاركة في فعاليات مهرجان "أوروبا الشرق" بدورته الخامسة.

 23/9/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 األردن يستثني رجال األعمال الفلسطينيين من التسهيالت الممنوحة للمستثمرين األجانب .25
ردني مسؤول إن حكومة بالده استثنت رجال األعمال الفلسطينيين المقيمين في قال مصدر أن: عما

مناطق السلطة بالجفة ال ربية، من التسهيالت التي منحتها أخيرا للمستثمرين األجانب، التي تتعلق 
 بتبسيط إجرا ات االستثمار واختصار زمن الحصول على الموافقات الالزمة.
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ني الملقي أعلن عن إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية وكان رئيس الوزرا  األردني ها
قامته في المملكة.  ألي إجرا  أو خدمة يحتاجها الستثماره وا 

وبحسب المصدر الذي تحدق لد "قدس برس" مفجال عدم اإلشارة إلى اسمه؛ فإنه تم استثنا  
 "لعدة اعتبارات". المستثمر الفلسطيني من تلك التسهيالت جا 

 23/9/2017قدس برس، 
 

 القرارات الدولية "إسرائيل"من سالحه طالما ال تحترم  "حزب هللا"عون: ال يمكننا منع  .26
شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على "جرورة أن يكون السالم مستندا  الى الحق ووجوب 

بحل الدولتين". وأكد أن  ايجاد حل للمسألة الفلسطينية"، مشيرا  في المقابل الى "عدم قبول إسرائيل
"االستراتيجية اللبنانية حيال الحرب في سوريا هي الحفاظ على حدودنا اللبنانية لحماية أنفسنا من 
اإلرهاب والنأي بالنفس عن المسائل السياسية الداخلية لسوريا"، معتبرا  أنه "ال يمكننا أن نمنع حزب 

ت الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن وقرارات هللا من سالحه طالما أن إسرائيل ال تحترم قرارا
 األمم المتحدة".

مواق  الرئيس عون جا ت خالل مقابلة أجراها معه الصحافي رونو جيرار في صحيفة "لو في ارو" 
الفرنسية، التي نشرتها في عددها الصادر أمس تحت عنوان: "الرئيس عون: ال أندم على أي شي "، 

يقوم بها لفرنسا زدا  االثنين، وتستمر ثالثة أيام وهي األولى لرئيس أجنبي عشية زيارة الدولة التي 
منذ وصول ايمانويل ماكرون إلى سدة الرئاسة الفرنسية، في خطوة "تعكس العالقات المميزة بين 

 لبنان وفرنسا" بحسب االليزيه.
ب األهلية التي امتدت وقيل للرئيس عون: ان كل الميليشيات اللبنانية نزعت أسلحتها مع نهاية الحر 

، لماذا ال تطلبون من "حزب هللا" أن ينزع سالحه أيجا ؟، فأجاب: 1990وحتى العام  1975من العام 
"ان حزب هللا ال يستخدم أسلحته في السياسة الداخلية، وهذه األسلحة ليست اال لجمان مقاومتنا 

كلم مربع في مزارع شبعا، رافجا   30و للكيان اإلسرائيلي الذي ال يزال يحتل جز ا  من أرجنا وهي نح
تطبيق واحترام قرارات الشرعية الدولية، ومنها ما ين  على حق عودة الفلسطينيين الى أرجهم، 

 ".1948والذين لجأوا الى لبنان ابان حرب 
وعما إذا كانت األزمة الفلسطينية تبرر الى هذا الحد وجود سالح "حزب هللا"، أجاب: "ال يمكننا أن 

ع حزب هللا من سالحه طالما أن إسرائيل ال تحترم قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن نمن
وقرارات األمم المتحدة. ان إسرائيل سيكون لها الحق ساعتئٍذ في أن تشن الحرب كيفما ومتى تشا ، 
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ا زير في حين أن اآلخرين ليس لهم الحق في الحفاظ على سالحهم للدفاع عن أنفسهم؟ ال ان هذ
 مقبول".

 24/9/2017، المستقبل، بيروت
 

 لهذه المنطقة واجب شرعي ووطني "إسرائيل"هللا: الوقوف بوجه االرهاب لمنع تحقيق ما تريده  نصر .27
"حزب هللا" السيد حسن نصرهللا انه "من البداية كان التشخي  ان داألمين العام ل : أكدوطنية 

هجمة التكفيرية لمنع تحقيق ما تريده اسرائيل في هذه الواجب الشرعي والوطني، يقتجي مواجهة ال
 المنطقة".

كالم نصرهللا جا  خالل المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه "حزب هللا" في مجمع سيد الشهدا  
 في جاحية بيروت الجنوبية.

ذ سأل "لو لم تتم المبادرة لمواجهة هذه الهجمة التكفيرية االرهابية، أين سيكون مصي ر المنطقة وا 
ومصير لبنان والعراق وسوريا وايران وحتى دول الخليج؟ هل هناك ما يزال من يشتبه ان اسرائيل 
وأمريكا هما من يق  خل  الجماعات االرهابية؟"، شدد على ان "الواجب الشرعي والوطني كان 

 يوجب الوقو  بوجه االرهاب لمنع تحقيق ما تريده اسرائيل لهذه المنطقة".
و لم تقم المقاومة بمواجهة العدو االسرائيلي كي  سيكون الحال في لبنان؟ االكيد ان في أجا : "ل

لبنان سيكون مستعمرات اسرائيلية وجز  من الشعب اللبناني سيعيش في مخيمات لالجئين خارح او 
داخل لبنان، وكانت السجون ستمتلئ بالشباب والجميع يعيش بذل في ظل االحتالل االسرائيلي كما 

"، مستطردا "اال ان هناك مقاومة وقفت بوجه إسرائيلن ثروات لبنان النفطية وزيرها ستسرقها ا
اسرائيل انطالقا من نصرة الحق، الذي يقول انه يجب المواجهة وعدم انتظار اي احد في العالم، 

 ولذلك كانت المقاومة وكان االنتصار".
 23/9/2017الوكالة الوطنية لإلعالم، بيروت، 

 
 "إسرائيلـ"البريطانية: ملك البحرين يسعى إلنهاء المقاطعة العربية ل "تايمز" .28

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن دوال خليجية اتخذت الخطوات األولى تجاه االعترا  بد إسرائيل، 
 وذلك بدعوة أطلقها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلنها  المقاطعة العربية إلسرائيل.

جحت أن أول ظهور لمعارجة آل خليفة المقاطعة العربية إلسرائيل تم خالل اجتماع بالعاصمة وأو 
المنامة مع حاخامين أمريكيين من مركز سايمون ويسنثال في فبراير/شباط الماجي، وقد أصبحت 
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 معروفة للجميع بعد أن أعلن ابنه األمير ناصر افتتاح مركز للحوار بين األديان في نوفمبر/تشرين
 الثاني القادم في المنامة.

القول إن ملك البحرين  -الذي حجر اجتماع المنامة-ونسبت الصحيفة إلى الحاخام أبراهام كوبر 
 عبر عن معارجته الشخصية للمقاطعة العربية إلسرائيل.

وأوردت أن الرئيس األمريكي دونالد ترمب وزوح ابنته جاريد كوشنر سعيا لتشجيع دول الخليج بقيادة 
 سعودية على االعترا  بإسرائيل كجز  من جهود أمريكية لعزل إيران.ال

وأشارت إلى أن البحرين ليس لديها عالقات دبلوماسية بإسرائيل، لكن لديها جالية يهودية ص يرة كما 
 أن برلمانها يجم يهوديا واحدا.

لة إذا مارس أحد وقالت السفارة البحرينية في لندن أمس في بيان لها إن المملكة ليس لديها مشك
مواطنيها أو المقيمين بها شعائر دينه أو زار أسرته أو أصدقا ه في أي دولة يريد، بما في ذلك 

 إسرائيل.
وذكرت تايمز أن مسؤولين إسرائيليين رفجوا التعليق على تصريحات الشيخ خليفة، ومع ذلك 

رائيل ما ُيسمى السفارة أجافت أن إسرائيل ترزب بقوة في تحسين عالقاتها بدول الخليج. وإلس
االفتراجية في بعا هذه الدول، وهو موقع إلكتروني يرّوح لتل أبيب في البحرين والسعودية 

 واإلمارات، كما أن هناك شائعات بانعقاد اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين وسعوديين كبار.
ب في واشنطن، لكن وعلقت الصحيفة بأن أي تقارب بين إسرائيل ودول الخليج سيكون محل ترحي

اعترافا رسميا بإسرائيل زير محتمل قبل حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، حيق تصر زالبية الدول 
 العربية على إنها  االحتالل لد الجفة ال ربية والقدس الشرقية قبل أي تطبيع للعالقات.

 24/9/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 نهاء االنقسامإل لسطينية بخطوة توافق الجوانب الفترحب  البحرين .29
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة، وزير  : رحبجوردن دقامسة، هبة القدسي - نيويورك

نها  االنقسام، مشيدا بدور الرئيس  خارجية مملكة البحرين، بخطوة توافق الجوانب الفلسطينية وا 
ق االستراتيجي لمحيطها المصري عبد الفتاح السياسي والمكانة المحورية لمصر باعتبارها العم

 العربي وركيزة لألمن والسالم في المنطقة.
وقال وزير الخارجية البحريني، في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، مسا  أمس، إن 
نما هي قجية سياسية واحتالل يجب أن  "القجية ليست دينية، وفلسطين أرا لكل الديانات، وا 

أراجيه، وحقوق يجب أن ترد. والسالم لن يتحقق إلسرائيل، إال إذا ينتهي، وشعب يجب عودته إلى 



 
 
 
 

 

 19 ص             4412 العدد:             9/24/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

تخلت عن مظاهر العن  والتوق  عن األنشطة االستيطانية وعن انتهاكاتها للمقدسات، ومنها 
 المسجد األقصى".

 24/9/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 سطنبولفي اانطالق مؤتمر القدس الدولي  .31
نة إسطنبول التركية، فعاليات "مؤتمر القدس الدولي" تحت شعار انطلقت السبت، في مدي: إسطنبول

 "القدس.. الماجي، والحاجر، والمستقبل".
وقال رئيس بلدية عمرانية حسن جان، في الكلمة االفتتاحية: "نشهد في هذه األيام ظلما  كبيرا ، على 

 اركة".تلك المدينة المقدسة، وهناك الكثير ممن اسُتشهدوا في تلك المدينة المب
بدوره قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد األقصى المبارك: إن "القدس، والمسجد األقصى 

يمان، وحجارة". وأوج  أن "اآلثار التركية ما  المبارك لفظان متالزمان والتالزم بينهما، عقيدة، وا 
قصى، وحقنا تزال حاجرة، وشاهدة على البصمات العثمانية، بتلك المدينة، وجمن ذلك المسجد األ

هد، والتي وقع عليها العديد من كبار الصحابة 15السياسي في فلسطين، يتمثل بالعهدة العمرية عام 
 رجوان هللا عليهم".

مساعد رئيس الشؤون الدينية التركية ي وق أنال، أكد هو اآلخر في كلمته أن "هوية المدينة المقدسة 
قلب األمة، وشر  المسلمين، وتعّد القلب  مرسومة من خالل المعابد المرسومة فيها، وهي في

 النابا للمسلمين".
رئيس رابطة "برلمانيون ألجل القدس" الجزائري جار هللا، كان حاجرا  وألقى بدوره كلمة أشار فيها إلى 
أن الرابطة تعمل على ديمومة عمل البرلمانيين في العالم لخدمة مدينة القدس الشري ، "كما نعمل 

 مانات العالمية لمواجهة أعمال االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين".على زيارة البرل
ويهد  المؤتمر الذي تنتهي فعالياته، زدا األحد بمشاركة جيو  من تركيا، والدسعدودية، ومصر، 
واألردن، والجزائر، والم رب، ولبنان، وسوريا، إلى التعري  بالقدس وترسيخ محبتها، وذلك من خالل 

 سي والتعري  الثقافي والحجاري بها من الباحثين بحسب المنظمين.سرد التاريخ المقد
 23/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تدعو إلى عدم نسيان الجئي فلسطين "ونروا"األ  .31

بيير كرينبول المجتمع الدولي إلى عدم نسيان الجئي  "أونرواد"دعا المفوا العام ل: )وكاالت(
و سبعة عقود من الظلم بدون تسوية سياسية حتى اآلن. جا  ذلك فلسطين الذين قال إنهم شهدوا نح
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في مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش المداوالت العامة للجمعية العامة، رافقه خالله تلميذان 
إن مجتمع الالجئين ال يرى أي مستقبل "كرينبول:  وقال. "أونروا"فلسطينيان يدرسان في مدارس 
سرائيل. إنه سياسي. ال توجد عملية سياسي ة محددة ذات مصداقية لوجع حد للصراع بين فلسطين وا 

مجتمع يواجه أيجا  عراقيل كبيرة، وقيودا ، وأشكاال  من االستبعاد، ويعرا أيجا  للعن  والصراع 
 ."واالحتالل واإلزالق بأشكال متعددة تشكل حياتهم في كل بعد يمكن تخيله

 24/9/2017، الخليج، الشارقة
 

 سهمت في الفوضى والفتنأر الجبير: قط .32
أكددد وزيددر الخارجيددة السددعودي عددادل الجبيددر أن علددى إيددران التددزام القددوانين والمواثيددق الدوليددة  :نيويددورك

فددي كلمدددة  ،ومبددادح حسددن الجددوار، إن "أرادت أن تكدددون عجددوا  فددي المجتمددع الددددولي". وشدددد الجبيددر
متحدددة أمددس، علددى أن الدددول األربددع اتخددذت المملكددة العربيددة السددعودية أمددام الجمعيددة العامددة لألمددم ال

 موقفها من قطر ألنها دعمت اإلرهاب ومولته و"بعدما استفحل األمر وأصب  يهدد أمن دولنا".
وأجدددا  أن أزمدددة قطدددر "تددددخل فدددي شدددكل رئيسدددي فدددي إطدددار سياسدددتنا الحازمدددة فدددي مكافحدددة التطدددر  

اسات داعمة له ماليا  ونشر خطاب واإلرهاب وتجفي  منابع تمويله في ظل ما تمارسه الدوحة من سي
ثدارة الفدتن وزعزعدة  يوائهدا المطلدوبين". وقدال إن قطدر "سداهمت فدي نشدر الفوجدى وا  العن  والكراهية وا 

جاندب أشدقائنا فدي اإلمدارات  إلدىاألمن واالستقرار في المنطقة، ومن هدذا المنطلدق جدا  موقفندا حازمدا  
طالددب و تفحل األمددر وأصددب  يهدددد أمددن دولنددا". والبحددرين ومصددر جددد السياسددات القطريددة، بعدددما اسدد

قطددر، بكددل وجددوح، بددااللتزام بالمبددادح والقددوانين الدوليددة فددي مكافحددة اإلرهدداب، بمددا فددي ذلددك االلتددزام 
 باعتبارها مطالب مشروعة. 2014واالتفاق التكميلي  2013بتعهداتها في اتفاق الرياا لعام 

 24/9/2017 ،الحياة، لندن
 

 "لجماعات المتطرفة واإلرهابيةـ"النتقد دعم قطر يعبد هللا بن زايد  .33
وجه عبد هللا بن زايد آل نهيدان، وزيدر الشدؤون الخارجيدة والتعداون باإلمدارات : هبة القدسي - نيويورك

العربية المتحدة، انتقادات حادة لمحاوالت إيدران زعزعدة االسدتقرار والتددخل فدي شدؤون جيرانهدا وفدرا 
اعدددات إرهابيدددة مسدددلحة، مثدددل حدددزب هللا والحدددوثيين. كمدددا انتقدددد دعدددم قطدددر الهيمندددة اإلقليميدددة ودعدددم جم

للجماعات المتطرفدة واإلرهابيدة، مطالبدا  المجتمدع الددولي بدالوقو  بحدزم فدي وجده األنظمدة التدي تددعم 
 اإلرهاب والتطر  وتقدم المالذ اآلمن لإلرهابيين.

 24/9/2017 ،الشرق األوسط، لندن
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 إرهابية ممنهجة لقلب النظام وتقويض السلم البحرين: قطر دعمت أحداثاً  .34

اتهم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة، وزيدر خارجيدة  :هبة القدسي وجوردن دقامسة - نيويورك
مملكة البحدرين، دولدة قطدر بددعم أحدداق إرهابيدة ممنهجدة فدي البحدرين تسدببت فدي مقتدل األبريدا  مدن 

 لتقويا السلم وقلب نظام الحكم.الشعب البحريني وقوات الشرطة، في محاولة 
وقال وزير خارجية البحرين، في كلمته أمام الجمعيدة العامدة لألمدم المتحددة، مسدا  أمدس، إن البحدرين 

سيادي كفله القانون الدولي "وهو قطع  قامت، بالتعاون مع السعودية واإلمارات ومصر، بممارسة حقّ 
تهكدت عالقدات األخددوة وحسدن الجدوار، وقيددام العالقدات مدع قطدر بعددد صدبر طويدل إليقددا  سياسدات ان

الدوحددددة بتددددوفير المددددالذ اآلمددددن لجماعددددات ومنظمددددات إرهابيددددة، والتددددرويج بخطابددددات الكراهيددددة والفكددددر 
 المتطر  ألشخا  وكيانات وجعناهم على قائمة العقوبات".

 24/9/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 عن الحدودمعركة إلغاء االتفاق مع إيران فشلت والبديل إبعادها  .35
عودة رئيس الحكومدة اإلسدرائيلية، بنيدامين نتانيداهو، مدن نيويدورك مدن  :شحادة أمال -القدس المحتلة 

دون تحقيدق إنجدداز فددي معركتدده جددد االتفدداق مددع إيددران، الددذي جعلدده أبددرز األخطددار المحدقددة بإسددرائيل 
لنتانيداهو نفسده. فقدد توجده والمنطقة، في خطابه أمام جمعية األمم المتحدة، لدم تكدن مفاجئدة ألحدد وال 

رئيس الحكومة الى نيويورك، وهو يدرك انه ال يمكن ت يير او إل ا  هذا االتفاق وأنه لن يحظى بدعم 
دولدددي لمعركتددده هدددذه. وقبدددل م ادرتددده إسدددرائيل سدددمع نتانيددداهو هدددذا الموقددد  مدددن سياسددديين وعسدددكريين 

المعركدة فاشدلة، بدل ستجدع  موقد   وخبرا ، أجمعوا أنه علدى رزدم الخطدر الندووي اإليراندي فدإن هدذه
إسددرائيل فددي مختلدد  القجددايا، خصوصددا  تجدداه سددورية ومددا تطالددب بدده مددن شددروط تشددملها أيددة تسددوية 

 مستقبلية حول وجود إيران و "حزب هللا" بالقرب من حدودها في الجوالن.
لددديس فقدددط االتفددداق مدددع إيدددران تدددم توقيعددده مدددع الددددول األعجدددا  الددددائمين فدددي مجلدددس األمدددن وألمانيدددا، و 

الواليات المتحدة، وهذا وحده يكفي ألن تفشل جهود نتانيداهو، فدالرئيس األميركدي دونالدد ترامدب، لديس 
وحددده صدداحب القددرار. وقددد أوجدد  خبددرا  لنتانيدداهو هددذا األمددر، قبددل سددفره، وحددذروا مددن إبعدداد إثارتدده 

مامدده تقددارير أشددار الموجددوع. وفددي االجتماعددات التشدداورية، قبددل توجهدده الددى األمددم المتحدددة عرجددت أ
البعا فيها الى أن أكثر ما يمكن الواليات المتحدة فعله أن تفرا عقوبات جديددة علدى إيدران ولكدن 
هددذا يعنددي أن واشددنطن ال تنفددذ مددا يجددب تنفيددذه فددي االتفدداق، وهددذه الخطددوة، حددذر التقريددر اإلسددرائيلي، 

إيدران الدى االسدتنتاح بدأن لديس ستكون لها آثار خطيرة ايجدا  علدى إسدرائيل. إذ إنده فدي حدال توصدلت 
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لهددا مددا تكسددبه مددن وجددود االتفدداق، سددتبذل جهددودا  كبيددرة للتقدددم نحددو القنبلددة النوويددة، وعندددها لددن تجددد 
 إسرائيل من يق  معها في المعركة.

بعددد انتهددا  السددنة العبريددة سددتعود القيادتددان السياسددية والعسددكرية فددي إسددرائيل لبحددق سددبل التعامددل مددع 
االتفداق مدع إيدران. وسديجلس رئديس الحكومدة أمدام مجمدوعتين منقسدمتين فدي الدرأي،  وجع لم يلدغ فيده

األولددى، ومتمثلددة ب البيددة وزرا  حكومتدده وبعددا العسددكريين، ممددن يدعموندده فددي خطواتدده والمجموعددة 
الثانيدددة، وتشدددمل عسدددكريين وخبدددرا  يحدددذرون مدددن السياسدددة التدددي يقودهدددا نتانيددداهو تجددداه الملددد  الندددووي 

دعون الدى ت ييدر هدذه السياسدة ووجدع خطدة بديلدة عدن إل دا  االتفداق والمواجهدة المباشدرة اإليراني، وي
مع إيران. وبرأي هذه المجموعة فإن إل ا  االتفاق سيسم  إليران بالمسارعة نحو القنبلة النووية، ومن 

نع إيدران مدن دون الدعم الدولي لتجديد العقوبات الدولية، سيبقى الخيار العسكري هو األداة الوحيدة لم
الحصددول علددى أسددلحة نوويددة. ولددذلك، يحددذر هددؤال  مددن اسددتمرار المسدداعي والجهددود مددن أجددل إل ددا  
االتفاق من دون جمان القدرة على مندع إيدران مدن تطدوير أسدلحتها النوويدة وفدي الوقدت نفسده، العمدل 

ئيل إعددداد جددد أي نشدداط إيرانددي يتجدداوز بنددود االتفدداق. والددى حددين وجددع البددديل، يتوجددب علددى إسددرا
القدددرات االسددتخباراتية والعسددكرية والسياسددية الالزمددة للتعامددل مددع إيددران، فددي حددال لددم تخجددع لالتفدداق 

 النووي.
 

 عقوبات دولية وتهديد عسكري موثوق به
فددي إسددرائيل النددووي اإليرانددي هددو خطددر حقيقددي، لدديس فقددط علددى إسددرائيل، لكددن األصددوات الداعيددة الددى 

احتلدت مكاندة مهمدة فدي النقداش اإلسدرائيلي، حتدى قبدل عدودة نتانيداهو مدن معركة بديلة كانت األقوى و 
نيويددورك. وقبددل إلقددا  خطابدده هندداك مددن دعدداه الددى تكثيدد  جهددوده فددي اقندداع الواليددات المتحدددة والدددول 
العظمددى علددى زيددادة الرقابددة مددن جانددب الوكالددة الدوليددة للطاقددة الذريددة علددى المواقددع التددي تجددري فيهددا 

إسددرائيل مشددبوهة، فددي إيددران. وفددي مددوازاة ذلددك إقندداع الواليددات المتحدددة بتأييددد مطلددب  أعمددال، تعتبرهددا
إسرائيل إبعاد إيران عن الحدود في هجبة الجوالن. هذان األمران، وفق اإلسرائيليين، يمكدن تحقيقهمدا 

 وتجاوب ترامب معهما، في مقابل طي نقاش إل ا  االتفاق مع إيران.
لجهددداز االسدددتخبارات العسدددكرية، وهدددو شخصدددية مدددؤثرة ويصددد ي اليددده  عددداموس يددددلين الدددرئيس السدددابق

متخذو القرارات في إسرائيل، دعا الى طرح بدائل وعدم استمرار إسرائيل فدي معركتهدا إلل دا  االتفداق. 
ولم يتحدق يدلين عن بديل عيني انما الى البحق عن اإلجابات علدى أربعدة أسدئلة مطروحدة فدي هدذا 

 المل :
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فاق المصال  الوطنية؟ ويقول يددلين إن هدذا السدؤال هدو محدور الندزاع بدين المسدتويين هل يخدم االت -
السياسي والمهني ليس فقط فدي إسدرائيل انمدا فدي الواليدات المتحددة ايجدا . ففدي حدين هنداك اتفداق بدين 
الجميددع علددى أن االتفدداق النددووي ينطددوي علددى الكثيددر مددن التهديدددات علددى المدددى المتوسددط والطويددل، 

 د المهنيون في إسرائيل والواليات المتحدة أن مزاياه في المدى القريب تفوق أوجه القصور.يعتق
هددل تمتثددل إيددران اللتزاماتهددا بموجددب االتفدداق؟ ويفسددر يدددلين موقفدده فددي القددول إن هندداك فجددوة بددين  -

واألميركيدة بددأن  تحديدد الوكالدة الدوليدة للطاقدة الذريدة بدأن إيدران ال تنتهدك االتفداق، والمدزاعم اإلسدرائيلية
إيران ال تفي بالتزاماتها. وتنبع هذه الفجوة من "المنطقة الرمادية"، وهي االلتزامات الدواردة فدي االتفداق 
التددي صددي ت بل ددة زامجددة عمدددا ، مددن أجددل السددماح بمرونددة سياسددية لكددال الجددانبين. ويوجدد  يدددلين 

ألميركدي، تدتم فدي هدذا المجدال. ويجدب علدى حديثه قدائال : "جميدع االنتهاكدات اإليرانيدة، وفقدا  للتفسدير ا
إدارة ترامب إقناع القوى العظمى األخرى الموقعة على االتفاق، بأن هذه االنتهاكات تساهم فدي اتخداذ 
قدددرار إلل ائددده، أو علدددى األقدددل إعدددادة فتحددده. واليدددوم، ال يبددددو أنهدددم ينظدددرون إلدددى هدددذا النشددداط باعتبددداره 

 تفاق للخطر".انتهاكا  يتطلب خطوة يمكن أن تعرا اال
هددل يمكدددن تعدددديل االتفدداق فدددي شدددكل يعدددالج نقدداط جدددعفه؟ وفدددي هدددذا الجانددب يقتدددرح يددددلين أن يعدددد  -

نتانيدداهو ملحقددا  لالتفدداق مددن شددأنه أن يحددد مددن برنددامج الصددواريخ اإليرانيددة وأنشددطة البحددق والتطددوير، 
شددأن هددذا الملحددق أن ويطيددل الفتددرة التددي ستخجددع فيهددا إيددران لقيددود فددي شددأن البرنددامج النددووي. ومددن 

يعزز االتفاق النووي في شكل كبير. زير أن يدلين يلفت النظر الى احتمال رد فعدل زيدر متوقدع مدن 
إيددران علددى هددذا الملحددق وعدددم تأييددد القدددوى العظمددى، وهددو أمددر قددد يفشددل الجهددود اإلسدددرائيلية، إذ إن 

 االتفاق حول ملحق كهذا يتطلب جهدا  وتنسيقا  دوليا  مكثفا .
ؤال الرابع الذي يدعو يدلين الى البحق عن رد عليده بمدا يجدمن نجاحدا  للمعركدة اإلسدرائيلية هدو: والس

 هل سيؤدي إل ا  االتفاق إلى إبعاد أو تقريب إيران النووية؟
يدددلين لددم يقتددرح أي رد علددى هددذا السددؤال ودعددا الددى بحددق يددتم فيدده تقيدديم اسددتجابة إيددران ألي مطلددب 

ك بحدق وتقيديم تجداوب القدوى العظمدى األخدرى لمثدل هدذا. فدإذا قدررت واستفسار حدول الموجدوع وكدذل
سدرائيل مدن أجدل القيدام  اإلبقا  على االتفاق، لن يتم إجفا  الشرعية على خطوات الواليدات المتحددة وا 
بتحركددات فاعلددة جددد إيددران. ويقددول يدددلين إن العقوبددات الدوليددة وتهديدددا  عسددكريا  موثوقددا  بدده يشددكالن 

للحفداظ علدى وسدائل الجد ط الرئيسدية علدى إيدران "فدي اليدوم التدالي" لالنسدحاب مدن  نقطتين حاسمتين
 االتفاق.

في سياق النقاش اإلسرائيلي للملد  اإليراندي كدان الجديش اإلسدرائيلي فدي ذروة مناوراتده "اور هددزان"، 
التددددي اعتبددددرت األكبددددر منددددذ تسددددعة عشددددر عامددددا ، وركددددزت، باألسدددداس، علددددى حددددرب ثالثددددة تجدددداه لبنددددان 
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واجهات مع "حزب هللا" داخل إسدرائيل، بعدد تسدلل عناصدر منده وفدي األرا اللبنانيدة، حيدق تتوقدع وم
 إسرائيل المعارك الشرسة، وفق وص  عسكريين.

فددي أي تطددرق لددد "حددزب هللا"، منددذ الحددرب فددي سددورية، تكددون إيددران الجددز  المركددزي مددن هددذا النقدداش. 
ران القدرة النووية العسكرية أكثر التهديدات المحدقة جنرال االحتياط يعقوب عميدرور اعتبر امتالك إي

ألدد  صدداروخ وقذيفددة، والددذي يعمددل، وفددق عميدددرور، كددذراع  120بإسددرائيل ويليدده امددتالك "حددزب هللا" 
طويلة إليران. وال يفصل عميدرور بين االثنين وبرأيه فان إيران ستتي  لدد "حدزب هللا" العمدل فدي شدكل 

ها "مظلة نوويدة". وفدي هدذا الجاندب يددعو عميددرور متخدذي القدرار فدي اوسع جد إسرائيل فور امتالك
إسرائيل الى األخذ في االعتبار هذا الوجع في كل اجرا  يتخذ جد البرندامج الندووي اإليراندي. وبرايده 
فددإن إيددران ستسددتخدم "حددزب هللا" فددي رد فعددل علددى هددذه اإلجددرا ات وتقددديم مسدداعدة مباشددرة للحددزب اذا 

 بل قد يصل الوجع الى رد مباشر من إيران. هاجمته إسرائيل
وخالفددا  لالهدددا  التددي أعلنهددا الجدديش لمناورتدده العسددكرية يددرى عميدددرور أن علددى إسددرائيل االسددتعداد 
لنددوعين مختلفددين مددن المواجهددات، األول والمتوقددع أن تتطددور فيدده المواجهددات بهددد  تدددمير المنشددآت 

 ه المواجهة الى جربة قاتلة لقدرات "حزب هللا" القتالية.النووية اإليرانية، والثاني، والذي تهد  في
رئيس أركان الجيش، زادي ايزنكوط، الذي اختدار االحتفدا  بالسدنة العبريدة الجديددة علدى وقدع تصدعيد 
تهديداتدده إليددران و "حددزب هللا" والتهديددد المباشددر لالمددين العددام لددد "حددزب هللا"، السدديد حسددن نصددر هللا، 

شددرعيا  إلسددرائيل، اعتبددر السددالح النددووي اإليرانددي أحددد أبددرز التهديدددات اإليرانيددة  بقولدده اندده بددات هدددفا  
 إلسرائيل ومن ثم يأتي تهديد السالح طويل المدى.

وك يره من اإلسرائيليين يرى ايزنكوط أن الهد  اإليراني هو الوصدول إلدى قددرة نوويدة ومدن ثدم النظدر 
اط التهديدد الندووي اإليراندي واحبداط جهدود زيدادة التدأثير إلى إيران كقوة إقليميدة. ولدذلك، أكدد جهدود إحبد

 اإليراني في المنطقة.
وأمام هذا الوجع ستكون إسرائيل مجطرة الى اتخاذ خطوات جديدة تدخل من خاللها تعديالت على 
سياستها الدولية، إزا  المل  النووي اإليراني، وفي المنطقة إزا  إيران و "حزب هللا" في سورية، وكما 

وج  ايزنكوط فإن الهد  الذي ستعمل إسرائيل على تحقيقه هو منع إيران من التحول الى كوريا أ
 شمالية إقليمية.

 24/9/2017 ،الحياة، لندن
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 فلسطين ومشاريع الحلول التائهة .36
 مصطفى كركوتي 

ميركدي ب ا النظر عما حمله العرب، هذا إذا كانوا يفعلدون ذلدك أصدال ، إلدى لقدا اتهم مدع الدرئيس األ
اإلسدرائيلي، فالواجد  أنده لديس لددى  -من ملفات عاجلة حول المسألة الفلسدطينية، أو الصدراع العربدي

دونالد ترامب تصور محدد في شأن هذه المأساة التي أكملت نص  قرن من التيه في شدكل ال يماثدل 
 أي قجية معاصرة أخرى في العالم.

أمدام الجمعيدة العامدة فدي نيويدورك،  72فدي الددورة الدد لقد اتج  جيدا  في خطاب ترامب الثلثدا  الفائدت 
ال ياب التام لتلك القجية من رادار السياسة الخارجية األميركية الدذي لدم يعدد يلدتقط زيدر "شدّر" كوريدا 
يددران. والددذي يزيددد انحسددار فددر  الحلددول لهددا، علددى رزددم تصددّدر فلسددطين تاريخيددا  العنددوان  الشددمالية وا 

لقا ات قادة عرب مدع رؤسدا  أميدركيين كثيدرين، هدو إشد ال المنظومدة العربيدة الرئيسي للقمم العربية و 
في المقام األول بمسألة أمنها الذاتي وكيفية در  الهجمة الشرسدة المتعدددة األطدرا  التدي تتعدرا لهدا 

 راهنا ، إن من داخلها الوطني أو خارجها اإلقليمي.
قيق أي تقددم فدي هدذا الشدأن. "دولتدان... أو ليس لدى ترامب أي مقترح محدد للحل أو كي  يمكن تح

دولة واحدة... أوافق على أي حل تتوصل إليه إسرائيل مع الفلسطينيين"، هذا ما ردده في لقائه األول 
مع بنيامين نتانيداهو فدي واشدنطن مطلدع العدام. أمدا مدن يقدود عمليدة السدير نحدو الحدل ويجدمن تنفيدذه 

نجاحه، فال أحد يعلم ذلك، إذ ترك ا لرئيس األميركي األمر معلقا  إما ألنده يفجدل الفكداك مدن تحمدل وا 
 المسؤولية أو ألن هكذا حال  ال يشكل أولوية في سياسته الخارجية، أو لألمرين معا .

بنددا  علددى خطدداب ترامددب األخيددر، يبدددو أن اللددوبي اإلسددرائيلي نجدد  فددي إقندداع صددانعي القددرارات فددي 
يني خدددارح دائدددرة اهتمدددام الدددرئيس فدددي الشدددرق األوسدددط. هدددذا البيدددت األبددديا علدددى إبقدددا  الشدددأن الفلسدددط

الموقدد  يددري  إلددى حددد بعيددد نتانيدداهو الددذي بددات ينسددجم مددع التيددار اليمينددي المتطددر  والقددوي داخددل 
حكومته والمعارا ألي حلول قابلدة للعديش. فهدذا التيدار يقدول: إمدا أن يبقدى الفلسدطينيون فدي الجدفة 

األردن. وهددذا موقدد  يتكددرر  -، أو لينجددموا إلددى دولددتهم الراهنددةال ربيددة تحددت إشددرا  إسددرائيلي شددامل
بين حين وآخر، بل ردده زعما  إسرائيليون سابقون بد ا  من زولدا مائير في السبعينات مرورا  بأرييدل 
شدددارون وحتدددى نتانيددداهو أخيدددرا . وفدددي زيددداب جدددمانات أميركيدددة ألي مدددن الحلدددين )الددددولتين أو الدولدددة 

 "تحت سيطرة إسرائيل" سيكون أمرا  محققا . الواحدة( فإن البقا 
هددذه هددي سياسددة نتانيدداهو الراهنددة منددذ مطلددع العددام الحددالي، إذ كددان يطالددب سددابقا  كشددرط للتسددوية بددأن 
توافق السلطة الفلسطينية على وجود عسكري إسدرائيلي فدي وادي األردن الفاصدل بدين األردن والجدفة 
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فلسددطينية بعددد تحقيددق شددرطين: االعتددرا  بإسددرائيل كددد "دولددة  ال ربيددة. ووافددق نتانيدداهو علددى قيددام دولددة
 يهودية"، وأن تكون الدولة الفلسطينية المقترحة منزوعة السالح.

بعيدددا  عددن زيدداب موقدد  واجدد  لترامددب أو مددا سدديكون عليدده موقفدده فددي المسددتقبل، وزيدداب أي تحددرك 
ة للبددد  بتنفيددذ االتفاقيددات الثنائيددة دولددي آخددر فددي هددذا الشددأن، ال تشددعر القيددادة اإلسددرائيلية انهددا مجددطر 

بينهددا وبددين منظمددة التحريددر الفلسددطينية سددابقا  والسددلطة الفلسددطينية الحقددا . فددي الحقيقددة، جميددع رؤسددا  
حكومدددات إسدددرائيل بمدددن فدددي ذلدددك إسدددحق رابدددين المصدددن  دوليدددا  "صدددانع سدددالم"، يقولدددون "نعدددم" لدولدددة 

األمندي اإلسدرائيلي. لقدد قددم الفلسدطينيون تندازال  فلسطينية شرط أن تكون بال سديادة وتخجدع للمشدروع 
من أجل إنها  أزمة الصراع في المنطقدة، عنددما وافقدت المنظمدة والمجلدس الدوطني  1988تاريخيا  في 

قامة دولتهم فوق  1967الفلسطيني على حل الدولتين واالعترا  بإسرائيل جمن حدود  في المئة  22وا 
اب. فمهما قال أو فعل ترامب، واج  أن إسرائيل لدن تقبدل بفكدرة مما تبقى من أراجي فلسطين االنتد

 دولة سيدة للفلسطينيين مهما كانت مساحة أراجي هذه الدولة.
، فعددم تنفيدذه 1967لمدا بعدد حدرب حزيدران )يونيدو(  242فلو أخدذنا القدرار الددولي الدذائع الصديت الدرقم 

مدددن فدددي تحمدددل المسدددؤولية األخالقيدددة يعكدددس فشدددل وعجدددز الواليدددات المتحددددة وبقيدددة أعجدددا  مجلدددس األ
والسياسية عما يعاني منه الفلسطينيون في قطاع ززة والجفة ال ربية والقدس الشرقية المشدمولة بدذلك 
القدرار. فهدؤال  يتعرجدون لعمليدات بشدعة مدن القمدع والظلدم والحرمدان والعقوبدات الجماعيدة، إذ ال يمددر 

الل. كما تشير أرقدام األمدم المتحددة نفسدها إلدى بندا  يوم من دون تعرا البعا منهم لإلهانات واالذ
 فوق أراٍا فلسطينية محتلة. 1967مستعمرة يهودية منذ  225

فعمليددات خددرق القددانون الدددولي وقددرارات مجلددس األمددن المتعاقبددة تجددري أمددام أعددين العددالم مددن دون أي 
ا  مدن المسدتوطنين اإلسدرائيليين ألفد 650محاولة لردع هذه الخروق اإلسرائيلية. وُتظهر األرقام أن نحو 

ألد  فدي القددس  300ألفا  منهم في الجدفة ال ربيدة و 350يعيشون في شكل زير قانوني في فلسطين، 
 800حتددى اآلن بسددجن مددا يزيددد عددن  1967حزيددران  20الشددرقية. كمددا قامددت السددلطات اإلسددرائيلية منددذ 

ألدد   250شددكل زيددر شددرعي بإل ددا  ألفددا  مددن منددازلهم، وقامددت أيجددا  فددي  48ألدد  فلسددطيني ودمددرت 
 14000تصري  إقامة لفلسطينيين يعيشون في أماكن إقامتهم المعتادة في الجفة والقطداع، وأكثدر مدن 

تصري  آخر في القدس الشرقية المحتلة. هذا باإلجافة طبعا  إلى "الجدار الفاصدل" الدذي يمدّزق عدرى 
مدددن اإلذالل اليدددومي لسدددكان تلدددك المنطقدددة، الجدددفة ال ربيدددة ويشدددتت األهدددالي ويفدددرا أشدددكاال  مختلفدددة 

مليددون نسددمة مددن سددكان قطدداع زددزة يعيشددون داخددل سددجن كبيددر يتعرجددون فيدده  1.7فجددال  عددن نحددو 
 لعقاب جماعي شبه يومي.
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وهدو يددخل فدي تيده ويخدرح مدن آخدر، وهدا هدي الجمعيدة  242وها هو نصد  قدرن مجدى علدى القدرار 
وب والسددعي نحددو السددالم والحيدداة الهانئددة للجميددع فددوق تحددت شددعار "الشددع 72العامددة تعقددد دورتهددا الددد 

 كوكب قابل لالستمرار"، في عالم يتصاعد العن  فيه وتزداد حروبه توحشا . 
 24/9/2017 ،الحياة، لندن

 
 غزة... في انتظار من سينهي مباراة الشطرنج .37

 نبيل عمرو
واسدعا  تدوازى وقدد تفدوق  جذب نجاح مصر في التوصل إلى تفاهمات جديدة بين فت  وحماس، انتباها  

علدددى االنتبددداه الدددذي فرجدددته قمدددة العدددالم فدددي نيويدددورك، وقطدددوع االسدددتفتا  الكدددردي، والتطدددور المتسدددارع 
 للوجع العسكري، خصوصا  على الساحة السورية.

كل األطرا  المتورطة في الصراع الشرق أوسطي اهتمت بما حدق في مصر، ليس بفعل القلق على 
نمددا بفعددل نجدداح مصددر فددي ت ييددر قواعددد اللعبددة فددي زددزة، ومددا تددم حتددى اآلن هددو وحدددة الفلسددطينيين، و  ا 

 البداية.
 

 ما الذي تغير؟
إنه الدور المصري الدذي اتخدذ علدى مددى السدنوات العشدر الماجدية سدمة الوسديط المتحيدز اسدتراتيجيا  

رعدددة لشدددرعية فدددت ، والمعدددالج موجدددوعيا  ألمدددر واقدددع حمددداس. وبدددين وقدددت وآخدددر، كاندددت مصدددر تزيدددد ج
الج ط على حمداس، بفعدل تطدورات الوجدع فدي سدينا ، والعالقدة مدع اإلخدوان المسدلمين فدي القداهرة، 
وهدذه الطريقددة فددي إدارة السياسددة والموقدد  لددم تعددِط النتدائج المرجددوة، وكددان أن انفددت  البدداب واسددعا  أمددام 

ا؟ وكيد  استثمارات متعددة، معظمهدا ال ترجدى عنده مصدر، فكيد  ترجدى بنفدوذ تركدي علدى تخومهد
ترجدددى بنفدددوذ إيراندددي علدددى تخومهدددا ومصدددر تقدددود تحدددال  قدددوى االعتددددال الدددذي ال تدددوفر إيدددران جهددددا  
لتقويجه؟ وكي  ترجى كذلك عن النفدوذ القطدري المحدرح ومصدر جدز  أساسدي مدن التحدال  الناشدئ 

 جد سياسة قطر؟
شدكالن الثوابدت هكذا كانت الخريطة داخل ززة وحولها، وهي خريطة محكومدة بجددارين موجدوعيين ي

الوحيدددة فيمددا يتصددل ب ددزة؛ الجدددار اإلسددرائيلي شددماال ، وهددو المددتحكم بعدددد إبددر الخياطددة المسددموح لهددا 
بددددخول زدددزة، والجددددار الجندددوبي الدددذي هدددو مصدددر، بكدددل مدددا تعنيددده مدددن تفدددوق علدددى اآلخدددرين مدددن كدددل 

 النواحي.
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ورهم فددي اللعبددة الكبددرى أمددا الالعبددون الفلسددطينيون علددى أرا زددزة، وهددم باألسدداس فددت  وحمدداس، فددد
ثانوي إلى أبعد مدى، وذلك من خالل معادلة هي األزرب من بين كل معادالت الكيانات في الكون، 
كلمة سرها "فت  عبداس" تمتلدك شدرعية مجمعدا  عليهدا، ولكنهدا عاريدة تمامدا  مدن النفدوذ، وحركدة حمداس 

 تمتلك نفوذا  مطلقا  في ززة، ولكنه عاٍر تماما  من الشرعية.
ووفق هذه المعادلة العجيبة ال ريبة، فشلت كل محاوالت المصالحة والتوحيدد، بدل وفشدل تمامدا  مدا هدو 
أقددل مددن ذلددك، وهددو المهادنددة والمالينددة وتهدئددة الصددراع المحتدددم المتجدددد بددال هددوادة علددى الواحددد فددي 

 المائة، التي هي مساحة سلطة أي طر  من الطرفين المتصارعين.
ينب ددي أال يوصدد  بأندده واحدددة مددن المحدداوالت التددي فشددلت، ألن فددي األمددر  الجهددد المصددري األخيددر

ت ييددرا  أساسددديا  فدددي قواعدددد اللعبدددة، فمدددا أن تددددخل مصدددر إلدددى قلدددب زدددزة، كجهدددة جدددامنة ومشدددرفة علدددى 
التنفيددذ، بموافقددة الشددرعية العاريددة عددن النفددوذ، والنفددوذ العدداري عددن الشددرعية، فلددن يكددون وجودهددا مجددرد 

بالخير بين المتخاصمين، بل سيكون أكثر من مقدرر فدي أمدر مدا ينب دي أن يدتم  مكتب لمختار يسعى
على األرا، وذلك سيخلق معادلة جديدة قوامها: كلما اتسع النفوذ المصري العامل على األرا في 

 ززة، ينحسر نفوذ اآلخرين إلى أجيق نطاق ممكن.
راتيا ، أو حتدى تركيدا ، مدا دام الددعم ال لن تمانع مصر في أن تتلقى ززة أو حماس دعما  قطريا  أو إما

 يفرز توجهات سياسية وأمنية تجر بالدولة المصرية، ولو بمجرد الشبهات.
وهنا، ال ن فل الجدار األص ر الذي فت  بوابة ص يرة لمرور الدعم القطري والتركي إلى حمداس، فمدا 

تها على األرصفة اإلسرائيلية، فال دامت الطائرات تحط في المطارات اإلسرائيلية، والبواخر تفرغ حمول
 جرر من ذلك، ال على إسرائيل وال على مصر، وال على أي طر  آخر.

هذا هو الجديد: الدخول المصري المباشر إلى ززة، دون االجدطرار إلدخدال قدوات مسدلحة، أو رصدد 
ارعين مليدددارات الددددوالرات، كنفقدددة مقاولدددة عملهدددا زيرهدددا فيمدددا مجدددى؛ ذلدددك أن رجدددا الطدددرفين المتصددد

 ودعمهما وتعاونهما مع الدور المصري ي ني عن كل الجيوش واألموال.
وحين تتسلم مصر زمام األمور، بتنفيذ ما تم االتفاق عليه في عقر دارها، وبجهد مواظب منها، فعلى 

 كثيرين أن ينتظروا في وقت ما جملة الشطرنج الحاسمة: "كش ملك".
 23/9/2017 ،، لندنالشرق األوسط
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 د بلفور" لم يكن وعدًا عابرًا بل استراتيجية بريطانية"وع .38
 خالد الحروب 
فددددي أكثددددر مددددن نقدددداش سياسددددي أو أكدددداديمي، نسددددمع ردا  بريطانيددددا  يكدددداد يكددددون ثابتددددا  علددددى االتهامددددات 
الفلسددددطينية والعربيددددة واإلنسددددانية والعداليددددة التددددي تقددددول إن لندددددن هددددي التددددي أسسددددت للمأسدددداة والكارثددددة 

. الددرد البريطدداني الثابددت يقددول إن ظددرو  1917دارها ورعايتهددا وعددد بلفددور سددنة الفلسددطينية عبددر إصدد
الحرب العالمية األولى التي صدر فيهدا الوعدد أملدت علدى التداح البريطداني آندذاك إصددار وعدود كثيدرة 
ألطرا  عديدة ومتناقجة، وكلها كانت تهدد  إلدى تقويدة موقدع بريطانيدا فدي الحدرب، وجدمان وقدو  

 نبها، أو إزرا  حلفا  آخرين باالنخراط في الحرب.حلفا  إلى جا
ووعددد بلفددور، الدددذي سددتمر مئويتددده المشددؤومة بعددد أقدددل مددن شدددهرين مددن اليددوم، كدددان يسددتهد  تحقيدددق 
زددايتين فددي هددذا السددياق الحربددي، األولددى هددي إبقددا  روسدديا منخرطددة فددي الحددرب بخاصددة بعددد ثورتهددا 

لتوسددع واحدددتالل أراجدددي الشدددعوب األخدددرى، ويمكدددن البلشددفية التدددي حملدددت شدددعارات جدددد اإلمبرياليدددة وا
تحقيق هد  إبقا  روسيا في الحرب من طريق استمالة ورشوة اليهود الروس المتنفذين عبدر اإلعدالن 
والوعد البريطاني إلقامة وطن قومي لليهدود فدي فلسدطين. وال ايدة الثانيدة المشدابهة تمامدا  هدي اسدتمالة 

ا الوعدد. وجدمن سدياقات ديبلوماسدية وتقسديمية أخدرى، كاندت ثمدة اليهود األميدركيين النافدذين عبدر هدذ
، والدذي 1916زايات أخرى كمنت خل  إصدار الوعد منها تعديل اتفداق سدايكس بيكدو الشدهير، سدنة 

قسددم المنطقددة بددين بريطانيددا وفرنسددا وأبقددى علددى فلسددطين كددد "منطقددة دوليددة". ومددن تلددك ال ايددات أيجددا  
ي اكتند  وجدع فلسدطين فدي الوعدود الُمجهجدة التدي أعطيدت للشدري  التحلل علنيا  مدن ال مدوا الدذ

 .1916و 1915حسين عبر المندوب السامي البريطاني في مصر السير هنري مكماهون في سنَتي 
بيد أن الرد والزعم البريطانيين الثابتين اللذين يحيالن "وعد بلفور" إلى سياسة الحرب التي تبحق عدن 

حقائق التاريخية، وكلها تشير إلى هذا الوعد من دون كل الوعود األخدرى جمع حلفا  تكش  زيفهما ال
لى ذلك، يدلل أيجا  السدياق التداريخي لألحدداق بعدد إعدالن وعدد  كانت له "قدسية بريطانية" خاصة. وا 
بلفددور وحتددى م ددادرة بريطانيددا فلسددطين وتسددليمها جدداهزة للحركددة الصددهيونية وكيانهددا الدددولتي المددوازي 

شددكل وُيدددعم مددن جانددب البريطددانيين لمددا ُيقددارب مددن ثالثددة عقددود. فمنددذ صدددوره وتالحددق الددذي ظددل يت
المندوبين الساميين البريطانيين منذ أوائل عشرينات القرن الماجي وهم يحملون تفويجا  أساسيا  وشبه 

ود بالعمل حصري: خلق البيئة السياسية واالقتصادية والعسكرية المواتية لتنفيذ إعالن اللورد بلفور لليه
علددى إقامددة وطددن قددومي لهددم فددي فلسددطين. الوعددد البلفددوري تعتبددره إسددرائيل إحدددى الشددرعيات المؤسسددة 
للكيددان الم ددروس فددي قلددب المنطقددة العربيددة ورزددم أندد  شددعوبها وشددعب فلسددطين علددى وجدده التحديددد. 

ى فلسددطين فبريطانيددا صدداحبة الوعددد ومصدددرته كانددت الدولددة المنتدبددة مددن "عصددبة األمددم المتحدددة" علدد
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واألردن والعدددراق، ومدددا كاندددت تقدددوم بددده مدددن سياسدددات وقدددرارات كاندددت تفتدددرا، كمدددا افتدددرا الصدددهاينة 
ومؤيدوهم فيما بعد، أنه يعبر عن "اإلرادة األمميدة" ويحظدى بشدرعيتها، ومدن هندا يدأتي تمسدك إسدرائيل 

لميددة األولددى، بدددأت القددوي بددد "وعددد بلفددور". بعددد سددنوات مددن انتصددار بريطانيددا والحلفددا  فددي الحددرب العا
بريطانيدددددا وفرنسدددددا بددددددفع الفددددداتورة العاليدددددة للنصدددددر الُمكلددددد  وتبددددددى ذلدددددك فدددددي الشدددددقوق المتزايددددددة فدددددي 
إمبراطوريتيهمدا االسددتعماريتين فددي آسديا وأفريقيددا. وبدددأت حركدة التحددرر مددن االسدتعمار فددي العديددد مددن 

مكددان وكلفددة بقددا  االسددتعمار فددي الكثيددر مددن  البلدددان تتزايددد، وتلقددي بالمزيددد مددن األسددئلة حددول جدددوى وا 
المندداطق ومنهددا فلسددطين. أهميددة فلسددطين بالنسددبة لالسددتعمار البريطدداني، والكلفددة المترتبددة عليدده ومعدده 
استعمار األردن، لم تواز مثال  أهمية السيطرة على قناة السويس أو العراق وخطوط المواصدالت سدوا  

يكن ثمة مسوغ استراتيجي كبير الستمرار احتالل فلسطين، البرية أو البحرية إلى الهند. عمليا  إذا ، لم 
مددادها بالددعم  بخاصة بالمقارنة باالنسحاب التدريجي من شرق األردن ودعم قيدام دولدة مسدتقلة فيده وا 
المؤسسددداتي والمدددالي. المسدددوغ الوحيدددد والحصدددري والدددذي شددد ل بدددال الساسدددة البريطدددانيين خدددالل فتدددرة 

سد في كيفية تمهيد األرا لقيام كيانية يهودية مسدتقلة قويدة عسدكريا  االنتداب واالحتالل لفلسطين تج
 واقتصاديا  وقادرة على الت لب على خصومها.

لددم تأبدده السياسدددة البريطانيددة آنددذاك وال قادتهدددا سددوا  فدددي القدددس أو لندددن للدددرفا العربددي والفلسدددطيني 
لددك الموقدد  مددن طريددق الثددورات الشددديد والمتواصددل لفكددرة وعددد بلفددور، كمددا لددم تأبدده لتطددور تعبيددرات ذ

ولدديس انتهددا  بددالثورة  1929والعصدديانات المتتاليددة بددد ا  بثددورات أوائددل العشددرينات ثددم ثددورة البددراق سددنة 
وقبلها وبعدها بالحركدات الفدائيدة المسدلحة كحركدة عدز الددين القسدام فدي  1936واإلجراب الكبير سنة 

ا إزا  الفلسطينيين والعرب هدو مددهم بالمزيدد مدن شمال فلسطين وزيرها. كل ما كانت تقوم به بريطاني
الوعددود الديبلوماسددية الكاذبددة التددي تحددوم حددول طمددأنتهم بددأن حقددوق العددرب فددي فلسددطين سددو  ُتصددان 
على رزم مسدؤولية بريطانيدا التدي ال يمكدن التنصدل منهدا تجداه تنفيدذ وعدد بلفدور. وال ريدب والمدؤلم فدي 

العربية إن لم يكن معظمها، كان يقبل بتلك الوعود ويجد ط علدى  آن معا  أن جز ا  كبيرا  من القيادات
القيادات الفلسطينية للبقا  وااللتزام في "خط الجهود الديبلوماسية" وعدم االنجرار إلى "العن  والثورات 

 واإلجرابات".
قدد حددق، بعددد أن تددخلت القيددادات العربيدة و"طمأنددت"  1936ونعدر  أن إنهدا  اإلجددراب الكبيدر سددنة 

الفلسددطينيين بددأن "شددر  الحكومددة البريطانيددة" ال يسددم  لهددا إال بالحفدداظ علددى وعودهددا بحفددظ حقددوق 
العرب. واألزرب من ذلك هو أن جز ا  كبيرا  من القيادات الفلسطينية، مع اإلقرار بمحدودية خياراتهدا، 

سدداذح بخاصددة أن كددان يقبددل تلددك التطمينددات العربيددة البريطانيددة، وينخددرط فددي سياسددة بلهددا  وبال ددة الت
الساسة البريطدانيين كدانوا واجدحين ووقحدين أيجدا  فدي التعبيدر عدن أهددافهم فدي فلسدطين. وكدان علدى 



 
 
 
 

 

 31 ص             4412 العدد:             9/24/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

رأس هؤال  تشرتشل ذاته الذي رفا هو ومندوبه السامي في فلسطين هربرت صاموئيل اعتبار الوفدد 
به على أساس أنه مجرد وفدا  رسميا ، والتقى  1921الفلسطيني الذي سافر إلى مؤتمر سان ريمو سنة 

وفد زير رسمي يمكن االستماع له. وفي اجتماعين متتاليين مدع الوفدد فدي لنددن، كدرر تشرتشدل علدى 
مسامعهم أن مجرد الحديق عن إل ا  وعد بلفور مرفوا، وأن الحديق الوحيد "العملي والمقبدول" هدو 

هربدرت صداموئيل، اليهددودي  كيفيدة تنفيدذ هدذا الوعددد مدع جدمان حقدوق العددرب. أمدا ممثلده فدي القدددس،
الصهيوني بامتياز، فلم يكن أقدل تعبيدرا  ووقاحدة فدي اإلفصداح عدن طبيعدة مهمتده فدي فلسدطين، والتدي 
تركددزت علددى تعزيددز الكيانيددة والمؤسسدداتية اليهوديددة والصددهيونية وتسددهيل إقامددة البنيددة التحتيددة للدولددة 

نهددداك أي مؤسسددداتية أو كيانيدددة  فلسدددطينية والعمدددل علدددى إدامدددة الشدددقاق القادمدددة، مدددع جدددمان تفتيدددت وا 
والخال  في الجانب الفلسطيني تبعا  لسياسة "فّرق تسدد" بحيدق تكدون األوجداع و"الوجدع القدائم" بعدد 
عقددد أو عقدددين مددن السددنين كلهددا تشددير إلددى أن الطددر  المؤهددل والقددادر علددى تسددلم الددبالد هددو الحركددة 

ا الحوت في كتابها حدول القيدادات والمؤسسدات الصهيونية ومؤسساتها. وثمة حوار وثقته بيان نويه
الفلسددطينية خددالل حقبددة االحددتالل البريطدداني بددين مستشددار تشرتشددل والوفددد الفلسددطيني إلددى لندددن فددي 

يؤكدددد تلدددك السياسدددة البريطانيدددة. وفيددده يوجددده الوفدددد سدددؤاال  إلدددى المستشدددار  1921شدددهر آب )أزسدددطس( 
كددون المندددوب السددامي دائمددا  صددهيونيا ؟" فيجيددب يقددول: "هددل هندداك اتفدداق مددع الصددهاينة يددؤدي ألن ي

المستشددار بددالقول: "أنددا أسددتطيع أن أؤكددد لكددم أن حكومددة جاللتدده مصددممة علددى أن المندددوب السددامي 
سيكون دائما  صهيونيا ، ولكن هذا ال يؤدي بالجرورة إلدى أن يكدون يهوديدا . إن ممثدل حكومدة جاللتده 

ه )فدي تطبيددق وعددد بلفدور(. أنددا صددهيوني ألنندي خددادم فددي بالتأكيدد يجددب أن ينفددذ مدآرب حكومددة جاللتدد
حكومة جاللته". ومرة أخدرى وعلدى رزدم أن خدط السياسدة البريطانيدة كدان واجدحا  وصدارما  فدي التأييدد 
الدذي ال مسدداومة فيدده للحركددة الصددهيونية ومشددروع إقامددة وطددن لليهددود فددي فلسددطين، إال أن االسددتجابة 

وتعقدددد األمدددل علدددى حكمدددة وشدددر  الحكومدددة البريطانيدددة. ولدددم تت يدددر العربيدددة والفلسدددطينية ظلدددت باهتدددة 
يمددانهم باسددتراتيجية نهددج  قناعددات التيددار الددرئيس للقيددادات الوطنيددة الفلسددطينية، فجددال  عددن العربيددة، وا 
الديبلوماسدددية والسياسدددة واإليمدددان بدددد "نزاهدددة وعدالدددة" الحكومدددة البريطانيدددة سدددوا  فدددي لنددددن، أو وكيلتهدددا 
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