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 41 :كاريكاتير

*** 
 

 إيجابية أجواءوسط  الضفة والقطاعمن القيادات األمنية  بين غزة: انتهاء اجتماع مشترك .1
من مساء الجمعة، اجتماع القياادات اممنياة مان ال افة الةربياة و طااع  متأخرةانتهى في ساعة  :غزة

ووصااافت  علاااى الزياااارة المرتقباااة لمجلاااف الاااوزراء الفلساااطيني للقطااااع. امخيااارةغااازة، لو اااس اللمساااات 
يل زيارة الوفد القادم من ال فة برئاسة رئيف " ونا ش تفاصإيجابيا  " كان أنهمصادر مطلعة االجتماع 

الاااوزراء د. راماااي الحماااد ث، ياااوم االوناااين المقبااال وكيفياااة تاااأمين الزياااارة، وو اااس الخطاااوط العري اااة، 
 واتخاذ اإلجراءات الالزمة والتنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين من أجل إنجاحها.

 ال، "إن الخير  ،الذي شارك باالجتماع ،ة مفيد الحساينةوزير امشةال العام أنونقل المصدر لا"القدف" 
 ادم على كافة الصعد وسيلمف المواطن في غزة نتاج هذا الوفاق خالل الفترة القريبة القادمة التي تعقب 

 "أن الشعب أمام لحظة تاريخية وهامة". وأ اف الحساينة: استالم الحكومة مهامها ومسؤولياتها".
أن الشاعب الفلساطيني باات  ريباا  جادا  مان طاي صافحة االنقساام وفاتح صافحة  ىعل أكد الحساينةكما 

فااي تصااريح صااحفي يااوم الجمعااة: "الموا ااف  ،و ااال الحساااينة جدياادة ماان الوحاادة والوئااام واالنسااجام.
اإليجابية والوطنية المسؤولة للجميس وعلى رأسهم الرئيف محمود عباف ورئيف الاوزراء الادكتور راماي 

اللحظاااة التاريخياااة  أنوأ ااااف " ياااادة حركاااة حمااااف تعااازز هاااذا التفااااؤل غيااار المسااابوق".الحماااد ث و 
أصااابحت علاااى امباااواب وتحقياااق المصاااالحة لااام يعاااد شاااعارا  يتةناااى باااه الااابع  أو يساااتخدمه مهاااداف 

حزبيااة، حيااس عكااف اإلصاارار غياار المساابوق علااى تمكااين الحكومااة المسااؤولية الوطنيااة  أوشخصااية 
 لقيادة حركة حماف".

ء هاذا االجتمااع تزامناا ماس  ياام الجهاات اممنياة المختصاة فاي  طااع غازة، بتجهياز منازل الارئيف وجا
 محمود عباف في حي تل الهوى غرب مدينة غزة الستقبال وفد الحكومة. 

 30/9/2017-29 ،القدس، القدس
 

 ته لغزةهنية يهاتف الحمد هللا ويفتح قناة اتصال مباشرة إلنجاح زيار  ":القدس العربي" .2
شف النقاب عن إجاراء إساماعيل هنياة رئايف المكتاب السياساي لحركاة حمااف ك   أشرف الهور: -غزة 

رام الحمااد ث، جارى خاللاه التباحااس فاي ملاف المصااالحة،  .د الفلساطينية ماس رئاايف الحكوماة اتصااال  
وحسب ما ذكر من مصاادر مطلعاة فاان االتصاال الاذي لام تتطارق لاه حركاة حمااف  وزيارة الحكومة.
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عادتهاااا فاااي بياااان رسااامي،  اااام خاللاااه هنياااة بالتأكياااد للحماااد ث أن حمااااف ترياااد تطبياااق المصاااالحة، ك
وتمكاين الحكوماة مان العماال فاي غازة، وأنهااا أعطات أوامار لكافاة المااوظفين المختصاين بتساهيل مهمااة 

 الوفد الحكومي الزائر لةزة بشأن تسلم إدارة الوزارات.
 30/9/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 ضري: إنجاز المصالحة سيزيل آثار وتداعيات االنقسامالخ .3

أن  29/9/2017 أكد النائب جمال الخ ري رئيف اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار يوم الجمعة :غزة
إنجاز المصالحة الفلسطينية سيزيل كل آوار وتداعيات االنقسام التي أنهكت الشعب الفلسطيني 

ريح صحفي صدر عنه، إلى خطة فلسطينية بعد ودعا الخ ري في تص خاصة في  طاع غزة.
إنهاء امزمات الناتجة عن االنقسام، تعتمد على رفس الحصار اإلسرائيلي من خالل المجتمس الدولي، 

وشدد على أن هذه الخطوة ستكون بداية حقيقية لمرحلة جديدة  لو ف معاناة أكور من عشرة سنوات.
  تصادية والبيئية والصحية والتعليمية.تعزز الصمود، وتنهي كل أشكال المعاناة اال

و ال إن "الخطوات الوحدوية التي ستبدأ عمليا  بوصول حكوماة الوفااق إلاى غازة االوناين المقبال لتسالم 
مهامهاااا فاااي إدارة القطااااع كماااا ال ااافة الةربياااة، سااايزيل كااال آواااار االنقساااام وتداعياتاااه وانعكاسااااته فاااي 

 ها".مجاالت الكهرباء والصحة والموظفين وغير 
 29/9/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 عريقات: تصريحات فريدمان األخيرة كاذبة ومضللة .4

أماااين سااار اللجناااة التنفيذياااة  ،كاااان انتقاااد صاااائب عريقاااات :)أ ف ب( ،"القااادف" دوت كاااوم -القااادف 
سياساااااة دافياااااد فريااااادمان لتأيياااااده لل "إسااااارائيل"السااااافير اممريكاااااي لااااادى  ،لمنظماااااة التحريااااار الفلساااااطينية

من ال فة الةربية. واعتبر المسؤول الفلسطيني  %2ال تحتل سوى  "إسرائيل"اإلسرائيلية، بعد  وله إن 
 فريدمان استةل منصبه سفيرا  أمريكيا  للدفاع عن سياسات االحتالل وال م اإلسرائيلية. أن
ة، بال تتعاار  ن تصريحات فريدمان امخيرة "ليسات فقاط كاذباة وم اللإ له، في بيان ،عريقات  الو 

 ".أي ا   التاريخيالمتحدة والمو ف اممريكي  امممو رارات  الدوليمس القانون 
 29/9/2017 ،القدس، القدس
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 عشراوي: تصريحات السفير األمريكي لدى تل أبيب تحيز صارخ لدولة االحتالل .5
 اوي تصاريحات وموا افاستنكرت ع و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشار  :رام ث

وأ اافت، فاي  لدولاة االحاتالل. صارخا   السفير اممريكي لدى دولة االحتالل، و الت إنها تعتبر تحيزا  
عاان الوا ااس،  ، "أن الساافير اممريكااي أوباات ماارة أخاارى أنااه منفصاال تمامااا  29/9/2017 بياان لهااا الجمعااة

اإلساااارائيلية، هااااا نحاااان نااااراه يخاااارج فباإل ااااافة إلااااى دعمااااه وارتباطااااه منااااذ فتاااارة طويلااااة بالمسااااتوطنات 
من أرا ي ال افة الةربياة، وأن  %2ال تحتل سوى  إسرائيلبتصريحات وادعاءات صفيقة مفادها أن 

من أرا ي إسرائيل، هذا إ افة إلى استمراره في زيارة المستوطنات  المستوطنات وتوسعاتها تعد جزءا  
 ".1967ا يسمى احتالل أرا ي عام االستعمارية، ومشاركته دولة االحتالل في احتفاالت م

 29/9/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 المالكي: دولة فلسطين تعمل على تشكيل فريق تدخل واستجابة عاجل إلغاثة دولة دومينيكا  .6
 اال وزياار الخارجيااة والمةتااربين ريااا  المااالكي إن  ياام دولااة فلسااطين بالمشاااركة فااي الجهااود  :رام ث

دولااة دومينيكااا أماار ماان شااأنه تاادعيم العال ااات وتعزيزهااا علااى مختلااف المسااتويات مااس  الدوليااة إلغاوااة
 ليه فلسطين العام الما ي كع و مرا ب.إالدول امع اء في مجلف دول الكاريبي التي ان مت 

إال  اإلمكانيااتوأ اف: تماشيا  مس  ايم ومباادا الشاعب الفلساطيني الت اامنية وباالرغم مان محدودياة 
سطين تعمل على تشكيل فريق تدخل واساتجابة عاجال باشاراف الوكالاة الفلساطينية للتعااون أن دولة فل

عنصرا  متخصصاا   60الدولي وبالتعاون مس كافة الجهات الشريكة على المستوى الوطني يكون  وامه 
 في مختلف المجاالت سيكون جاهزا  خالل فترة  صيرة للتعامل مس تحديات ذات طبيعة عاجلة.

 29/9/2017 ،لجديدة، رام هللاالحياة ا
 

 يمنح الراحل نمر حماد وسام االستحقاق والتميز الذهبي عباس .7
محمااود عباااف مستشاااره السياسااي الراحاال نماار حماااد، الساالطة الفلسااطينية ماانح رئاايف  :وفااا –بيااروت 

، عبااافدبااور، نيابااة عاان  أشاارفو لااد ساافير فلسااطين لاادى لبنااان  وسااام االسااتحقاق والتميااز الااذهبي.
في سفارة دولاة فلساطين فاي بياروت،  29/9/2017 الجمعة أ يملة الراحل الوسام في احتفال تأبيني عائ

 لرحيل حماد. امولىلمناسبة الذكرى السنوية 
 29/9/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 الحية: نحتاج إلى وحدة وطنية تضمن تحرير فلسطين كاملة   .8
حماف، مساء الجمعة، أن حركته تخو  اليوم جميس  أكد خليل الحية، القيادي في حركة: غزة

و ال الحية في كلمة له خالل حفل  المراحل من أجل توحيد الشعب الفلسطيني على خيار المقاومة.
 تأبين الشهيد القائد محمد حسان: إن "صراعنا مس المحتل  ائم، ولن ينتهي إال بتحرير فلسطين".

برنامج سياسي واحد يحفظ حقوق الالجئين وحق العودة  وشدد على أننا "بحاجة لوحدة وطنية على
 وتحرير تراب فلسطين كافة".

 29/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في المعترك الليبي الداخلي هاستغرب الزج باسمتنفي اعتقال خلية لها في ليبيا وت حماس .9
ا، حسبما صرح مسؤول نفت حركة حماف، أمف، إلقاء القب  على خلية تابعة لها في ليبي غزة:

و ال الناطق باسم حماف، فوزي برهوم، في بيان، إن "حديس الصادق الصور رئيف    ائي ليبي.
 سم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلف، عن إلقائهم القب  على خلية تابعة 

كة في المعترك وأ اف برهوم مو حا: "نستةرب الزج باسم الحر  لحماف، عار عن الصحة تماما".
الليبي الداخلي، وليست هذه هي المرة امولى التي يزج بها اسم حماف في المعترك الليبي وغيره، 
بهدف النيل من الحركة، و رب مصدا يتها، وتشكيك شعوب المنطقة المتعاطفة مس المقاومة، 

في شؤون أي  وأكد برهوم سياسة حماف با"عدم التدخل مطلقا وعمق فلسطين االستراتيجي فيها".
دولة عربية أو غيرها، ومقاومتنا بوصلتها فلسطين، وصراعنا فقط مس العدو الصهيوني، وفي داخل 
فلسطين"، مشددا على أن "حماف" تتمنى لا"ليبيا وشعبها ولألمة جمعاء... السالمة والوحدة واممن 

 واممان واالزدهار، فقوة ووحدة وازدهار اممة  وة ودعم لق ية فلسطين".
 30/9/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 انتفاضة األقصىفتح تؤكد تمسكها بالثوابت الفلسطينية في ذكرى  .10

فادي أبو سعدي: جددت حركة فتح البيعة لدماء الشهداء والجرحى ولشعبنا في الوطن  -رام ث 
 ت الوطنية.والشتات، مؤكدة م يها  دما على درب التحرير وبناء الدولة المستقلة والتمسك بالوواب

و الت حركة فتح في بيان صادر عن مفو ية اإلعالم والوقافة والتعبئة الفكرية، لمناسبة الذكرى 
 ام صى: "يمر العام السابس عشر على انتفا ة 2000السابعة عشرة الندالع انتفا ة ام صى عام 

ممارساتها االستعمارية وشعبنا ما زال يعيش ظروفا صعبة نتيجة استمرار إسرائيل،  وة االحتالل، في 
االستيطانية لألر  الفلسطينية المحتلة، وأعلنت رف ها للسياسات والموا ف واإلجراءات االسرائيلية 
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التي كان آخرها تصريحات رئيف الحكومة بنيامين نتنياهو في حديوه، خالل ما أطلق عليه 
عرف بمستعمرة "غوش "االحتفال بمرور خمسين عاما على احتالل امر  الفلسطينية" فيما ي

عتصيون"، والذي وصف االستيطان بأنه مهم، وأنه لن يكون هناك ا تالع "للمستوطنات"، مؤكدة أن 
 ،  وة االحتالل، في امر  الفلسطينية غير شرعية وباطلة.إسرائيلوممارسات  إجراءاتكل 

 30/9/2017، لندن، القدس العربي
 
 األقصى صححت المساروانتفاضة ة الحجارة وأدت انتفاض "أوسلو"األحرار الفلسطينية:  .11

 ال الناطق باسم حركة "امحرار" الفلسطينية في  طاع غزة ياسر خلف إن اتفا ية أوسلو : غزة
(، وجاءت انتفا ة 1987( المشؤومة نجحت في وأد انتفا ة الحجارة )االنتفا ة امولى 1993)

وأفاد خلف في تصريحات صحفية له،  ( لتصحيح مسار الق ية الفلسطينية.2005-2000ام صى )
بوتها ف ائية ام صى، بأن "انتفا ة ام صى صححت طريق استرداد الحقوق وصوبت مسار 

وشدد على أن اتفا ية  الق ية الفلسطينية، وأكدت أن روح المقاومة في نفوف شعبنا با ية ومتجذرة".
"، متابع ا: "شعبنا جرب خيار أوسلو "فشلت في استئصال المقاومة وروحها من الشعب الفلسطيني

عام ا ولم يجلب له أدنى حق من حقو ه المسلوبة، بل كان وباال  عليه وعلى  20التسوية مكور من 
ونوه خلف إلى أن "خيار المقاومة نجح في كنف االحتالل من غزة وهزمه في  حقو ه و  يته".

 حر المحتل وتبديد أوهامه".العصف المأكول وأرعبه بقصف تل أبيب، وهو الخيار اممول في د
واعتبر الناطق باسم حركة امحرار، أن المصالحة الفلسطينية "مطلب شرعي ووطني وشعبي" يجب 
 تحقيقه، وأن إتمامها يجب أن يكون رأف امولويات في المرحلة الحالية بالشراكة الكاملة بين الجميس.

نهاء امزمات ومواجهة عدوان ودعا القيادي الفلسطيني، إلى ترتيب البيت الداخلي الفل  سطيني وا 

 29/9/2017قدس برس، 
 
 بدعوى صلتهم بنشاطات تتعلق بالمقاومةفلسطينيين  تسعةاالحتالل يعتقل  .12

تسعة فلسطينيين من  الجمعة" العبري، إن القوات "اإلسرائيلية" اعتقلت 0404 ال مو س ": رام ث
وأفاد المو س العبري المقرب من جيش  ن االحتالل.ال فة الةربية، بزعم أنهم "مطلوبون" مجهزة أم

 االحتالل، بأن المعتقلين، اعتقلوا بدعوى صلتهم بنشاطات تتعلق بالمقاومة  د أهداف إسرائيلية.
 29/9/2017، قدس برس
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 في صفقة تبادل األسرى مع حماس تقدمتل أبيب تنفي أي  .13
ه عدد من  ادة حركة حماف حول حدوس تقدم تل أبيب: نفى ناطق بلسان الحكومة اإلسرائيلية ما  ال

في المحادوات بخصوص صفقة جديدة لتبادل امسرى. واعتبر الناطق، هذا الكالم، بموابة "إسفين 
 إعالمي" هدفه تحسين صورة حماف بعدما سببته من معاناة مهالي  طاع غزة.
مف بأن حركته وافقت وكان يحيى السنوار، رئيف حركة "حماف" في  طاع غزة،  د صرح أول من أ

 على مقترح  دمته مصر إلنجاز صفقة تبادل أسرى مس إسرائيل.
وبحسب مصادر في تل أبيب، فان إسرائيل ا ترحت في السابق إعادة مواطنين فلسطينيين عبروا 
السياج الحدودي من  طاع غزة، مقابل إخالء سبيل أفراهام منةيستو وهشام السيد. وفي ا تراح آخر 

جوة إلى  طاع غزة مقابل تسلم جوتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، لكن  19 عر ت إعادة
 "حماف" رف ت اال تراحين.

 30/9/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 تأثيرها هائل على االقتصاد اإلسرائيلي  السوداء لألمم المتحدة القائمة: المعسكر الصهيوني .14

ائمة سوداء بأسماء الشركات الدولية التي تتعامل مس مسعى اممم المتحدة لو س  بالل  اهر: في 
تطرق رئيف كتلة "المعسكر ، المستوطنات في ال فة الةربية والقدف الشر ية وه بة الجوالن

الصهيوني"، أفي غباي، خالل لقاء مس رجال أعمال إسرائيليين، إلى القائمة السوداء لألمم المتحدة، 
 تصاد اإلسرائيلي هائل. وهذا ومن مقولة نتنياهو بأنه ال يميز و ال إن "تأوير هذه الخطوة على اال

بين البناء في الكتل )االستيطانية( وخارجها. وعندما يجمدون العملية السياسية )المفاو ات مس 
الفلسطينيين( ال يجمدون اممور السيئة التي تجري تحت سطح امر . و رار االنتربول )ب م 

 دخل إلى القائمة السوداء لألمم المتحدة هي موال على ذلك".شركة ست 150فلسطين( و ائمة 
وأ اف غباي أن "تقدم العملية السياسية هو أمر مصيري من أجل مصلحة اال تصاد اإلسرائيلي، 
من أجل يرغب المزيد من الشركات الدولية باالستومار هنا، وكي تستطيس الشركات اإلسرائيلية من 

ون تهديدات وكي يكون اال تصاد اإلسرائيلي والفلسطيني  ويان االزدهار في خارج البالد من د
ويتمكنان من توفير حياة جيدة لمواطنيهما. والقدرة اال تصادية الكامنة في إنهاء الصراع هائلة وعلينا 

 السعي نحوه".
 29/9/2017، 48عرب 
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 وقت في التاريخ العسكري واالستراتيجي اليوم أفضل من أي "إسرائيل"وضع : إسرائيليةتقييمات  .15
تل أبيب: أشارت التقييمات الرسمية داخل الجيش اإلسرائيلي والمخابرات، إلى أن "و س إسرائيل 
العسكري واالستراتيجي اليوم أف ل من أي و ت في التاريخ"، وأن هذا الو س جعل ألد أعداء 

 إسرائيل يةيرون في تكتيكاتهم.
سلين العسكريين عليه، أن "حالة إسرائيل اممنية، مس وجاء في هذا التقييم، الذي جرى إطالع المرا

بداية السنة العبرية الجديدة، تشير إلى أن و س الدولة االستراتيجي يتحسن على مدار السنوات، 
لى جانب ذلك، يت ح أن عامل الردع يجني  والهدوء يسود الحدود، رغم بع  الخرو ات الفردية. وا 

إنه يلزم اونين من ألد أعداء إسرائيل على تةيير نظرياتهما وماره جيدا على جميس الساحات، بل 
العسكرية، فقد جرى تشخيص تطورين مهمين في هذا السياق، خالل العام الما ي، لدى )حزب ث( 

 وحركة حماف".
 

 هضبة الجوالنإيران و 
يرانيين ال وعلى العكف من التقارير اإلعالمية والحكومية اإلسرائيلية التي توير الرعب، فان "اإل

يقتربون من الحدود اإلسرائيلية في ه بة الجوالن. وفي منطقة المولس الحدودي بين إسرائيل وامردن 
من مقاتلي  300كيلومترات،  وامها يقارب  10وسوريا، هناك  وات منتشرة على مسافة تبلغ نحو 

وبخالف ما ينشر،  )حزب ث(، ممن يشاركون في الحرب إلى جانب الجيش السوري  د المتمردين.
فان إيران ال تزال بعيدة عن هدفها في إنشاء مطار وميناء عسكريين في سوريا. صحيح أنها تسعى 

 لتحقيق اممر، لكنها ال تزال بعيدة حقا  عن تطبيق رؤيتها على أر  الوا س".
 

 حزب هللا يخشى من حرب طويلة األمد
ث أن تفو ه النسبي ومصلحته العسكرية كامنان وتقول التقديرات اإلسرائيلية: "يفتر  تنظيم حزب 

في إطالة أمد المعركة المقبلة إلى الحد ام صى. لقد ارتكزت هذه النظرية على االفترا  القائل بأن 
مخزون الصواريخ الهائل لدى الحزب، سيتسبب في خسائر موجعة في الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، 

لى جانب ذلك، فان الخبرة العسكرية الكبيرة وسيؤدي إلى تحطيم معنويات المجتم س اإلسرائيلي. وا 
التي حازها التنظيم أوناء مشاركته في الحرب الدائرة في سوريا، ستتيح له تركيس الجيش اإلسرائيلي، 
والتسبب في  حايا كويرين في صفوفه على أر  لبنان. لقد بنيت هذه الرؤية العسكرية، باالستناد 

يوما. باإلمكان أي ا أن نقّدر أن مصممي النظرية  33ن الوانية التي استمرت إلى تجربة حرب لبنا
العسكرية في )حزب ث(،  د توصلوا، منذ ذلك الحين، إلى استنتاج مفاده أنه من المف ل، بالنسبة 
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لهم، أن يسعوا إلى حرب خاطفة. إنهم يفهمون ويدركون أن القدرات االستخباراتية اإلسرائيلية، 
مس القوة النارية الهائلة التي تملكها إسرائيل، ستتسبب للبنان، بشكل عام، وللتنظيم الشيعي، مدموجة 

سرائيل تنظر إليهما معا على أنهما جهة واحدة(، بأ رار وخسائر غير  على وجه الخصوص )وا 
مسبو ة. بناء عليه، فان هذا التنظيم يف ل اآلن خو  حرب  صيرة، فيها )أبواب خروج( تتيح لهم 
استعرا  إنجازات عسكرية )على غرار احتالل بلدة في الجليل أو إطالق آالف الصواريخ 

ومس ذلك، فان التقديرات تشير إلى أن الطرفين ال  والمقذوفات(، إلى جانب اإلنجازات المعنوية".
 يملكان مصلحة وال اهتماما بحرب جديدة، وهما معنيان بالحفاظ على الهدوء.

 
 لعسكرية حماس غيرت نظريتها ا

ويتطرق التقييم إلى مدى آخر يحصل في  طاع غزة، فيقول: "لقد  امت حماف بتقليص عملية 
تحويل امموال من ميزانيتها العامة باتجاه ذراعها العسكرية، و د انخف ت امموال المحولة للذراع 

ذلك، فان  . ومس2017مليون دوالر في عام  50إلى  2014مليون دوالر في عام  200العسكرية من 
مليون دوالر في العام  70الذراع العسكرية تواصل الحصول على مساعدات إيرانية تبلغ  يمتها نحو 

الواحد. وتشير التقديرات إلى أن حماف تقوم، هي امخرى، بتةيير نظريتها العسكرية. فهي تقوم 
فاعية، كما أن ببناء تحصينات تحت أر ية بشكل أكبر، إلى جانب امنفاق داخل غزة، مهداف د

الحركة وذراعها العسكرية، تستعدان الحتماالت اجتياح جيش الدفاع للقطاع، وذلك بهدف تكبيد 
الجيش خسائر أليمة. وبالتماول مس هذا التوجه، فان التنظيم يستومر ماال وجهدا أ ل في حفر أنفاق 

دراك حماف أن العائق نحو امر  اإلسرائيلية. هذا تطور مهم ونابس من عوامل عدة، من  منها إ
تحت امر ي العميق الذي تقوم إسرائيل بانشائه على امتداد الحدود سيحّيد الميزة التي افتر  
مقاتلو حماف أنهم يمتلكونها عبر الكنز المتمول في امنفاق الهجومية. التقديرات التي تسود اموساط 

 ية اآلن بجولة جديدة من القتال. اممنية اإلسرائيلية، تشير هنا أي ا، إلى أن حماف غير معن
 

 داعش وسيناء
مس ذلك، تخشى إسرائيل، ومس ا تراب الحرب امهلية في سوريا من نهايتها، أن يحاول المئات من 
مقاتلي )داعش(، الموجودين في سوريا في إطار ما يطلق عليه اسم )سياحة اإلرهاب(، الوصول إلى 

ي شبه الجزيرة، وتوجيه فوهات بناد هم ليف  د الجيش سيناء، واالن مام إلى فرع تنظيم داعش ف
 المصري فحسب، بل و د إسرائيل أي ا".
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ويختتم: "حاليا أدخل جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان(، وجهاز الموساد، تحسينات 
 على  دراتهما في الحصول على معلومات، أتاحت إحباط عشرات الهجمات اإلرهابية الموجهة نحو
أهداف يهودية خارج البالد. وفي غالبية الحاالت، جرى نقل المعلومات إلى الجهات االستخباراتية 
المحلية. وهكذا، وبنظرة شاملة، باإلمكان التلخيص والقول إن الو س االستراتيجي اإلسرائيلي يتحسن 

ستمر الهدوء مس مرور الو ت. يسود الهدوء جميس الجبهات، وهناك عدد  ليل من الخرو ات. لقد ا
أعوام ونصف العام من الحرب  6عاما، وتمكن من الصمود على مدار  43على الجبهة السورية مدة 

شهرا. إنها فترة  38شهرا، وغزة يسودها الهدوء منذ  134امهلية. أما في لبنان، فالهدوء يستمر منذ 
لسالم التي تفصل بيننا . وهذه هي حال حدود ا1967الهدوء امطول منذ حرب اميام الستة في عام 

 وبين مصر وامردن".
 30/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 نتنياهو يجمد خطة توسيع مدينة قلقيلية حتى إشعار آخر .16

بنيامين نتنياهو وزراء في حكومته بانه  رر تجميد خطة  اإلسرائيليأبلغ رئيف الوزراء  :رام ث
 "توسيس" مدينة  لقيلية حتى إشعار آخر.

بمبادرة من وزير الجيش افيةدور  2016الخطة أ رت في "الكابينيت" في تشرين االول وكانت 
 ليبرمان، الذي تبنى خطة الجيش "للجزر والعصي" تجاه الفلسطينيين.

اليوم" العبرية أمف ان الكوير من الوزراء اإلسرائيليين عار وا الخطوة بل  إسرائيلوذكرت صحيفة "
ق في المداوالت. وا افت: "أما من شارك فقد ادعى بأنه لم ان بع هم لم يشارك على االطال

يعر  عليهم حجم البناء الكبير.  بل نحو والوة أشهر  رر نتنياهو اجراء مداوالت أخرى في 
المو وع، هذه المرة في الحكومة، واعلن بأنه سيعيد النظر في الخطة. غير أنه منذئذ لم يطرح 

ت الحادة بين ليبرمان، الذين يصر على تحقيق الخطة، وبين المو وع مجددا، وذلك بسبب الخالفا
 سلسلة من الوزراء الذين و فوا  ده".

 30/9/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 يجب تهنئة فريدمان ألنه وصف بالوقائع الحقيقية الوضع في الضفة: عوديد رفيفي .17

لجمعية الرئيسية للمستوطنين في أكد عوديد رفيفي، ممول مجلف "يشس" االستيطاني، وهي ا القدف:
فريدمان منه السفير اممريكي في إسرائيل ديفيد امرا ي الفلسطينية المحتلة، أنه يجب "تهنئة" 

 "وصف بالو ائس الحقيقية" الو س في ال فة الةربية.
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في  2"الدولة اليهودية ال تحتل سوى أن  مقابلة مس مو س إخباري إسرائيليوكان فريدمان  د  ال في 
مقابلته حول حل الدولتين "أعتقد أن مفهوم حل الدولتين فقد وأ اف في  المائة من ال فة الةربية".

مةزاه... و د اختلف كويرون حول مفهوم الدولتين، وحسب رأيي لن يكون هو المفهوم الذي يجتمس 
 حوله الجميس".

في المائة من  2جمال أ ل من و ال رفيفي في بيان إن المستوطنات والطر ات اإلسرائيلية تحتل باإل
مساحة ال فة، مو حا  أن "المجتمس الدولي يبتلس منذ عقود الدعاية الفلسطينية دون التحقق من 

 الحقيقة ميدانيا ".
 30/9/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 وحدة استيطانية 122بناء يتضمن  العمل في مشروع بناء جديد في "بسغات زئيف" ءبد .18

الت صحيفة "كول هعير" العبرية: إنه بدأ العمل في مشروع بناء جديد في مستوطنة  : القدف المحتلة
 وحدة استيطانية. 122"بسةات زئيف"، لبناء 

وبحسب الصحيفة؛ فان المشروع يقام على شارع مواٍز لمسار القطار الخفيف  رب المجمس التجاري 
 طابقا . 11ها بارتفاع في مستوطنة "بسةات زئيف"، ويت من أربعة مباٍن، كّل واحد من

وتقوم على المشروع في "بسةات زئيف" شركة "يورو إسرائيل" التي تشرف على أربعة مشاريس 
استيطانية في القدف المحتلة: مشروعان في مستوطنة بسةات زئيف؛ امول "يورو بسةات" الذي 

وحدة سكنية،  24 وحدة سكنية كما ذكر آنفا ، والواني "بسةات هيورو"، والذي يت من 122يت من 
وحدة سكنية، ومشروع "بورو  122ومشروع "بورو غولد" في مستوطنة هار حوما، والذي يت من 

 32وحدة سكنية، وذلك إ افة إلى مشاريس بناء أخرى منها إ امة  78النبي يعقوب" والذي يت من 
 وحدة في موديعين. 96وحدة سكنية في مستوطنة ارئيل و

 30/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 قرب بيت لحم  إسرائيليةسقوط طائرة استطالع  .19

أعلن جيش االحتالل "اإلسرائيلي" ظهر الجمعة، عن تحطم طائرة استطالع : وكاالت –بيت لحم 
 صةيرة الحجم من نوع "راكبة السحاب" في منطقة بين الخليل وبيت لحم بال فة الةربية المحتلة.

ناطق باسم جيش االحتالل: تمكن الجنود من العوور على حطام ووفقا لمو س "مفزاك"؛ فقد  ال ال
 الطائرة  رب بيت لحم، مؤكدا  أنه ال خوف من تسرب معلومات سرية عن الطائرة.
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و بل أربعة أيام سقطت طائرتان دون طيار من نوع "سكاي رايدر" فوق الخليل وبيت لحم في ال فة 
 الةربية المحتلة.

الوا: إن طائرة استطالع سقطت  رب مدرسة الزعتري في المنطقة وكان شهود عيان في الخيل  
 الجنوبية بمدينة الخليل ظهر اليوم.

وفي أعقاب الحادوتين  رر  ائد سالح المشاة "كوبي براك" تجميد عمل الطائرات المسيرة من طراز 
ائرات منذ ط 7"سكاي رايدر" حتى إشعار آخر بعد أن بلغ عدد الطائرات المتحطمة من هذا الطراز 

 بداية العام.
 30/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حول تبادل األسرى مظاهرة إسرائيلية بواشنطن تطالب قطر بالتوسط لدى حماس .20

طالب ممولون عن الجالية اإلسرائيلية في واشنطن دولة  طر ببذل أ صى جهدها لل ةط على حركة 
 هدار غولدين وشاؤول آرون إلى عائلتيهما. حماف بهدف إعادة جوتي الجنديين اإلسرائيليين

و د و ف المتظاهرون نصف ساعة أمام مقر سفارة  طر بواشنطن ورفعوا الفتات تحمل صور 
، وطالبوا بعودة جوتيهما 2014الجنديين اإلسرائيليين اللذين  تال في الحرب اإلسرائيلية على غزة عام 

لية أن من شأن دعم  طر المالي لحماف أن يشكل واعتبر أع اء الجالية اإلسرائي "إلى الديار".
 وسيلة  ةط بيد الدوحة إل ناع الحركة باعادة جوتي الجنديين اإلسرائيليين.
 29/9/2017نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 قرب نابلس عدة أيامإسرائيلي منذ  اختفاءاإلعالم العبري:  .21

يدعى شلومو مالينكوف،  د ف قدت   الت مصادر إعالمية عبرية، إن مستوطن ا إسرائيلي ا: الناصرة
 آواره؛ منذ يوم اإلونين الما ي،  رب مدينة نابلف )شمال القدف المحتلة(.

" العبري )م قرب من جيش االحتالل(، يوم الجمعة، نقال  عن عائلة المستوطن 0404وأفاد مو س "
اٍ  فلسطينية  رب مدينة المفقود، بأنه غادر يوم االونين مستوطنة "أرييل"؛ إسرائيلية مقامة على أر 

وبّين المو س العبري، أن المستوطن طان متوجه ا نحو مستوطنة "هار براخا"؛ المقامة على  سلفيت.
 أرا ي المواطنين الفلسطينيين  رب نابلف،  بل أن تختفي آواره.

ي وأ اف أن شرطة االحتالل وامجهزة اممنية اإلسرائيلية تواصل البحس عن المستوطن المفقود ف
 كل االتجاهات، فيما عبرت عائلته عن خشيتها على حياته.
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"، خلفيات اختفاء المستوطن مالينكوف، أو ترجيحات أمنية خلف الحادوة. 0404ولم يذكر مو س "
 وعادة ما ت علن الموا س العبري وشرطة االحتالل عن حوادس شبيهة.

 29/9/2017، قدس برس
 
 مبنى خالل أسبوعين 21وهدم  152واعتقال  ا  فلسطيني 48أوتشا: إصابة  .22

 ال تقرير صادر عن مكتب اممم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "اوتشا"، إن  وات : رام ث 
فلسطينيا ، بينهم عشرة أطفال وست نساء، بجروح خالل مواجهات اندلعت  48االحتالل أصابت 

وأشار التقرير الذي يةطي   يين.الما امسبوعينبمختلف أنحاء امر  الفلسطينية المحتلة خالل 
عملية تفتيش  123ما مجموعه ب يام  وات االحتالل  إلىالجاري  / سبتمبرأيلول 25-12الفترة بين 
سلطات  أن إلىوأشار التقرير  طفال . 20فلسطينيا  في مختلف أنحاء ال فة، من بينهم  152واعتقال 

حجة عدم حصولها على تراخيص بناء، مبنى في المنطقة ج وشر ي القدف ب 21االحتالل هدمت 
لحاق ال رر بسبل عيش ما يقرب من  16شخصا ، من بينهم  29مما أدى إلى تهجير   40طفال ، وا 

 آخرين.
 29/9/2017، فلسطين أون الين

 
 حذر من عقد المجلس الوطني تحت حراب االحتالليالخارج"  لفلسطينييلمؤتمر الشعبي ا" .23

للمؤتمر الشعبي في بيروت، من الدعوات المشبوهة لعقد المجلف حذرت اممانة العامة : بيروت 
 الوطني الفلسطيني تحت حراب االحتالل اإلسرائيلي.

وعقدت اممانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج اجتماعا  مشتركا  مس رئاسة الهيئة العامة 
بحس النقاط المدرجة على جدول للمؤتمر في مدينة بيروت اليوم، لتقييم المسار العام للمؤتمر و 

 أعمالها خاصة امو اع والتطورات السياسية التي تمر بها الق ية الفلسطينية.
لشرعنة  أوسلوواعتبرت اممانة في مؤتمر صحفي، أن عقد المجلف الوطني يعد "محاولة من سلطة 

لسطيني عن أهدافه المزيد من التنازالت المتتالية عن الحقوق الفلسطينية وحرف مسار الن ال الف
 منظمة التحرير الفلسطينية. واإلمعان في مصادرة 

ودعت اممانة العامة إلى مقاومة التطبيس مس دولة االحتالل، وتكريف وجوده كأمر وا س في المنطقة 
جها هاوأحرار العالم للو وف في وجه ذلك  واإلسالميةودعت الجماهير العربية   ومواجهتها. وا 

 29/9/2017، فلسطين أون الين
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 األقصى يرحب بالمصالحة الفلسطينية خالل خطبة الجمعة المسجد خطيب .24
رحب خطيب المسجد ام صى المبارك الشيخ محمد سليم بالمصالحة الفلسطينية بين : القدف المحتلة

و ال في خطبة الجمعة في المسجد ام صى: إن الشعب الفلسطيني يتطلس  حركتي حماف وفتح.
الفلسطينية، وليجتمس امخوة تحت سقف واحد، في بيت واحد، ولتحل المصالحة إلتمام المصالحة 
وطالب الشيخ سليم الطرفين بالبعد عن المناكفات، وتسهيل الطريق إلنجاز  بعد الخصومة.

 المصالحة.
ودعا اممة اإلسالمية لنصرة القدف وام صى، و ال: إن الشعب الفلسطيني يتطلس إلى نصرة 

 بع ا، ونصرة المسجد ام صى.المسلمين بع هم 
إلى ذلك، دعا خطيب ام صى المصلين إلى شد الرحال للمسجد ام صى للصالة والرباط فيه إلى 

 يوم الدين؛ إلفشال المخططات الصيونية التي تحيط به.
 29/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قرارات هدم جديدة مقدسيون يعتصمون ضد   .25

أ ام أهالي المساكن الفلسطينية الوا عة بجانب جدار العزل اإلسرائيلي في : ميرفت صادق -رام ث 
حي المطار المالزم لبلدة كفر عقب ومخيم  لنديا )شمال القدف( صالة الجمعة في مسجد السيدة 
خديجة بعمارة أبراج القدف، وهي واحدة من أربعة أبراج ت م نحو تسعين شقة سكنية جميعها مهددة 

الصالة شارك امهالي في اعتصام احتجاجي على القرار وحملوا الفتات ترف   وعقب بالهدم.
 تشريدهم من بيوتهم التي اشتروها منذ إ امة امبراج السكنية في العامين الما يين.

وسلم االحتالل اإلسرائيلي خالل اليومين الما يين عشرات العائالت المقدسية في حي المطار 
تشرين امول المقبل بدعوى  دمها في موعد أ صاه منتصف أكتوبر/إخطارات إخالء لمساكنهم له

 البناء غير المرخص ولتوسيس شارع استيطاني.
 29/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 "اليهودي الغفران"شلل لحركة المقدسيين بيوم  .26

اليهودية في وتنهى تعاليم الديانة . يعتبر "يوم الةفران" أ دف امعياد اليهودية: أسيل جندي -القدف 
"يوم الةفران" عن ممارسة امعمال اليومية، وهي امكل والشرب، وارتداء الحذاء المصنوع من الجلد، 

شعال النار والكتابة بقلم وتشةيل السيارات.  والتطيب واالغتسال والمعاشرة الجنسية وا 
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س أن ي خصص وي حرم على المزارعين العمل في حقولهم أو حلب امغنام وامبقار، وعلى الجمي
 ساعات "يوم الةفران" للعبادة وطلب المةفرة إما بالمنزل أو الكنيف.

وتةلق المعابر الجوية والبرية والبحرية، حيس تتو ف تماما عن الحركة، وكذلك المؤسسات العامة 
 والخاصة، والمدارف والجامعات، وتمنس السيارات والمواصالت العامة بجميس أنواعها عن الحركة.

الطقوف الدينية إجراءات مشددة تفر ها سلطات االحتالل اإلسرائيلية على المدن المختلطة  وترافق
كالقدف ومعظم المدن داخل الخط امخ ر، إذ ت ةلق الحركة المرورية وت نصب الحواجز والستر 
الحديدية على العديد من مداخل ومخارج امحياء، مس وجود  وات شرطية معززة في شتى محاور 

ت الرئيسية، مما يؤدي إلى شلل في جميس مناحي الحياة، باإل افة إلى إغالق بع  مداخل الطر ا
 أحياء القدف الشر ية بالمكعبات اإلسمنتية.

ويعتبر اليهود المتدينون أن أي تحرك لمركبات الفلسطينيين أو اليهود العلمانيين استفزازا لمشاعرهم 
 يزيد من احتمالية االعتداء على الفلسطينيين. وتعكيرا لصفو هذا اليوم المقدف، اممر الذي

الطقوف الدينية واإلجراءات اممنية المشددة التي تصاحب إحياء يوم الةفران اليهودي تزيد العبء 
الملقى على عاتق جمعية الهالل امحمر الفلسطيني في القدف، وعن ظروف العمل في هذا اليوم 

لفلسطيني في مكتب إسعاف القدف محمد فتياني إن  ال المتحدس باسم جمعية الهالل امحمر ا
الطوا م ت طر في يوم الةفران إلى نقل حاالت إ افية ال يتم نقلها عادة بسيارات اإلسعاف كالنساء 
الالتي باغتتهن آالم المخا ، أو اإلصابات المنزلية التي تصل بكل سهولة م سام الطوارا 

 بالمستشفيات في اميام العادية.
تياني في حديوه للجزيرة نت أن المكعبات اإلسمنتية التي ت ةلق بها بع  مداخل امحياء وأ اف ف

في القدف ت طر سيارات اإلسعاف إلى سلك طرق التفافية تطيل فترة الوصول للحاالت الواجب 
نقلها للمستشفيات، مشيرا إلى أن حاجز حزما العسكري شمال القدف يةلق بشكل كامل مما يجبر 

على الدخول إلى حاجز  لنديا العسكري الذي يستةرق المرور عبره و تا أطول بكوير بسبب المسعفين 
 االختنا ات المرورية.

وتتسلم جمعية الهالل امحمر في القدف العبء عن إسعاف نجمة داود الحمراء بسبب العطلة 
االت مر ية ألف مقدسي  د تحدس لديهم ح 360الرسمية اإلسرائيلية، لتخدم طوا م الجمعية نحو 

 طارئة في يوم الةفران.
 29/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 إصابة شاب برصاص االحتالل شرق البريج .27
أصيب شاب فلسطيني، مساء يوم الجمعة، جراء إطالق النار عليه من  بل  وات االحتالل : غزة

اسم وزارة الصحة أشرف القدرة، الناطق ب .و ال د شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط  طاع غزة.
المستشفى لتلقي  إلىورها إفي غزة، أن هذا الشاب أصيب بجروح متوسطة في القدم نقل على 

 العالج.
 29/9/2017القدس، القدس، 

 
 مواطنا  بالضفة 20مواجهات واقتحامات واسعة.. االحتالل يعتقل  .28

مواطنا   20ليلة الما ية، اعتقلت  وات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم الجمعة، وال: ال فة الةربية
على ام ل، في حملة دهم وا تحام واسعة تخللتها مواجهات، في أرجاء متفر ة من ال فة الةربية 

 المحتلة.
 29/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خبراء في االقتصاد: تطوير حقل "غزة مارين" مرهوٌن بإتمام المصالحة .29

ل الةاز الطبيعي الموجود في المناطق المحاذية لقطاع عادت   ية حق: نور الدين صالح -غزة 
غزة تطفو على السطح من جديد، بالتزامن مس  رب  دوم حكومة الحمد ث للقطاع يوم االونين، 

 إلتمام المصالحة الفلسطينية التي جرى التوافق عليها في القاهرة  بل عدة أيام.
ير من المفاجآت المتعلقة بهذا الملف، وتبقيه جانبا  ويبدو أن حكومة الحمد ث تحمل في جعبتها الكو

 إلى حين استالمها سدة الحكم في القطاع، لتفتح صفحته المةلقة منذ سنواٍت طويلة.
وي ستدل على ذلك باعالن مجلف الوزراء خالل جلسته امخيرة التي عقدها في رام ث يوم الوالواء 

يبات لتطوير حقل الةاز الطبيعي الفلسطيني "غزة مارين"، الما ي، في بيانه الختامي أنه نا ش الترت
باعتباره نقطة تحول وركيزة أساسية إلعادة هيكلة  طاع الطا ة الفلسطيني، وفر  السيادة الوطنية 

 على تطوير واستةالل المصادر الطبيعية الفلسطينية.
طلب السوق المحلي  لتطوير الحقل  من إطار زمني يناسب االستراتيجيةوأكد المجلف امهمية 

 الفلسطيني للةاز الطبيعي، بالتوازي مس الجهود الحالية الرامية لتطوير خطوط النقل الالزمة.
تجدر اإلشارة إلى أن حقل "غزة مارين" يقس  من المياه اإل ليمية الفلسطينية  بالة مدينة غزة، 

 ويحتوي على كميات كبيرة جدا  من الةاز الطبيعي.
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صون في الشأن اال تصادي أهمية تطوير حقل الةاز، كونه أحد الموارد الطبيعية ويؤكد خبراء ومخت
 المهمة للفلسطينيين عامة و طاع غزة بشكل خاص.

وهذا ما أراد الخبير في الشأن اال تصادي بال فة أنور أبو الرب، تأكيده خالل حديوه لصحيفة 
ية إال بوجود توافٍق فلسطيني مشترك "فلسطين"، بالقول: "ال يمكن تطوير الحقل والموارد الطبيع

 لذلك".
و ال أبو الرب: "في ظل عدم وجود توافق ال يمكن الحديس عن تطويٍر للحقل، نظرا  لوجود الكوير 

 من العقبات خاصة في  طاع غزة، الذي يمر بأو اع ا تصادية في غاية الصعوبة".
استمرار االنقسام هو السبب  ومن جانبه أكد المختص في الشأن اال تصادي ماهر الطباع، أن

الرئيف في عدم طرح "  ية الةاز"، متو عا  أنه في حال جرى التوافق بين الحركتين سيكون هناك 
وشدد الطباع خالل حديوه مس صحيفة "فلسطين"، على أنه  حلول و ةط على )إسرائيل( لتطويره.

سيتم طرحها، معتبرا  أنه "طوق في حال إتمام المصالحة، سيكون ملف الةاز من أهم الملفات التي 
 النجاة لحل العديد من امزمات التي يعاني منها القطاع".

 30/9/2017فلسطين أون الين، 

  
 لمؤرخ اإلسرائيلي إيالن بابي" لأكبر سجن على األرض.. تاريخ األرض المحتلة" .30

على الوحشية  "بيرو راطية الشر"، هكذا أطلق المؤرخ اإلسرائيلي إيالن بابي: عر  محمد وابت
الممنهجة لالحتالل اإلسرائيلي: حواجز الجيش على الطر ات، واالعتقاالت الجماعية، وتفتيش 
المنازل، ونقل السكان  سريا، وزرع المستوطنين، والجدار المشؤوم، خدم أشرار و عوا التفاصيل 

كبر على امر ، ولن الد يقة وأيدوها عبر السنوات وأتقنوا عملها، باعتبارهم حراسا لهذا السجن ام
 ي لةى هذا السجن إال بخروج آخر هؤالء الخدم من الخدمة.

في كتابه هذا المعنون با: "أكبر سجن على -فصال يقدم المؤلف إيالن بابي  12عبر مقدمة ومدخل و
تفاصيَل تحول فلسطين إلى سجن عمالق، أ نشيء ليف بةر   -امر .. تاريخ امر  المحتلة"

حتالل، بل استجابة عملية للمتطلبات اميديولوجية للصهيونية. والحاجة إلى السيطرة الحفاظ على اال
 على أكبر  در ممكن من فلسطين التاريخية، وخلق مبدأ امغلبية اليهودية.

، ووصلت إلى السياسة التي 1948وهذه المتطلبات هي التي أدت إلى التطهير العر ي لفلسطين عام 
 مةذي امول لألعمال اإلسرائيلية التي تمارف اليوم.وأصبحت ال 1967تشكلت في 

 29/9/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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سرائيل" .31  لكاتب ديفيد كرونينل "قرن من الدعم البريطاني للصهيونية وا 
لمناسبة مئوية إعالن بلفور المشؤوم والكاروي من  بل الخارجية : عر  وترجمة: ن ال إبراهيم
كيان غير شرعي اسمه "إسرائيل" على أر  فلسطين، يتناول الكاتب  البريطانية، الذي مهد إل امة

"إسرائيل"، مبينا  أنها مليئة اديفيد كرونين في هذا الكتاب الموا ف البريطانية الداعمة للصهاينة ول
بتاريخ من جرائم الحرب وممارسة الفصل العنصري. واعتمد فيما يطرحه على اليوميات الشخصية 

ت الرسمية من ملفات الحرب والخارجية والكومنولس. يعد هذا العمل موجزا  للسياسيين والسجال
 للدراسات الشرق أوسطية الخاصة بالصهيونية، ودليال  عاما  على السياسة البريطانية تجاه "إسرائيل".

في هذا العمل بعنوانه امصلي )ظل بلفور:  رن من الدعم البريطاني للصهيونية و"إسرائيل" الصادر 
صفحة من القطس المتوسط(، يتتبس المؤلف ديفيد  220 من  2017ار "بلوتو بوكف" للنشر في عن د

كرونين في عموم عمله  صة المساعدة الكالمية والعملية التي  دمتها بريطانيا للحركة الصهيونية 
طالع و"دولة إسرائيل" منذ ذلك اليوم. ولجأ في منا شاته إلى المصادر وامرشيفات التي لم يتم اال

عليها سابقا  للكشف عن جانب جديد لقصة  ديمة، ال تزال الدماء تراق مجلها، والحرمات تنتهك 
 بسببها.

ويركز كرونين على أحداس تاريخية مهمة مول الوورة العربية، والنكبة، وا  امة الدولة "اإلسرائيلية"، 
 للجدل مول توني بلير. "، والحرب الباردة، وشخصيات سياسية عامة مويرة 67" و"56وعدواني "

 30/9/2017، الخليج، الشارقة
 
 1973غيرت وجه حرب  : مسؤول مصري أبلغنا "معلومة ذهبية"األسبقرئيس الموساد  .32

كشااف رئاايف الموساااد امساابق تساافي زامياار، فااي مقابلااة أجراهااا مااس صااحيفة : تحرياار محمااود مجادلااة
وم الةفاااران اليهاااودي، والاااذي تااازامن ماااس ، بمناسااابة حلاااول يااا29/9/2017 "يسااارائيل هياااوم"، ياااوم الجمعاااة
، عاااان تقااااديم مسااااؤول مصااااري مهاااام "معلومااااة ذهبيااااة"، للموساااااد 1973حاااارب تشاااارين امول/ أكتااااوبر 

 سهمت في تةير مصير الحرب.أاإلسرائيلي، 
 29/9/2017 ،48عرب 

 
 رافضة لـ"غاز االحتالل" من الوصول لدار الرئاسة مسيرةأمن األردن يمنع  .33

ة اممنيااة امردنيااة مساايرة راف ااة التفا يااة الةاااز مااس الكيااان الصااهيوني، والتااي منعاات امجهااز  :انعّماا
ان باتجااه ، من مجمس النقابات المهنية بالعاصمة امردنية عّما29/9/2017 انطلقت بعد صالة الجمعة

 رئاسة الوزراء.
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ة ممولاااة بشاااركة وتاااأتي الفعالياااة فاااي الاااذكرى السااانوّية امولاااى لتو ياااس اتفا ياااة اساااتيراد الحكوماااة امردنيااا
 الكهرباء، الةاز من العدو الصهيوني، وشارك فيها نشطاء من الحراك الشعبي.

غااز العادو  - ا  وأباد ا  وطالب المشااركون بالمسايرة التاي كانات تحات عناوان "ذكارى العاار امولاى: دوما
إن الصاافقة  تفا ية العااار"،  ااائلين:ا  احااتالل"، حكومااة بالدهاام بااالتراجس عاان االتفا يااة التااي وصاافوها بااا

 تحمل اال تصاد الوطني خسائر بالمليارات، وتهدد السيادة امردنية، وتدعم االحتالل الصهيوني. 
 29/9/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تل أبيبفي  وترحيبا   ضا  سرائيلي: سياسة ابن سلمان تلقى ر  اإل القوميمعهد أبحاث األمن  .34

رجيااة لااولي عهااد السااعودية اممياار محمااد باان ساالمان فااي الفتاارة  الاات دراسااة إساارائيلية إن السياسااة الخا
واستشااهدت الدراسااة علااى ذلااك بمااا اتبعااه اباان ساالمان ماان خطااوات  الحاليااة تقتاارب ماان كونهااا مةااامرة.

 ذات مخاطر جمة، من بينها الحرب التي يشنها على اليمن، وفر  الحصار على  طر.
القااومي التااابس لجامعااة تاال أبيااب، أن السياسااات وأ ااافت الدراسااة، التااي نشاارها معهااد أبحاااس امماان 

امخياارة البااان سااالمان تاادور حولهاااا خالفاااات وتباينااات شاااديدة، لكااان الوا ااح أن اموماااان التاااي تااادفعها 
 السعودية بسبب هذه السياسات تفوق ما تعود عليها من مكاسب.

عودية المتبعاة فاي وأو ح معد الدراسة الباحس العساكري اإلسارائيلي ياوآل جوجنساكي أن السياساة السا
، على اعتبار أن الريا  تستهدف "إسرائيل"من دوائر صنس القرار في  وترحيبا   هذه اآلونة تلقى ر ا  

في خطواتها امخيرة النفوذ الذي تحظى به إيران فاي الخلايج العرباي خاصاة، ومنطقاة الشارق اموساط 
والشرق اموسط، وعمال بمكتاب  واستدرك جوجنسكي، الخبير في شؤون إيران والخليج العربي عموما.

تأخاذ بعاين االعتباار أن الساعودية  اد  "إسارائيل"اممن القومي التابس لارئيف الحكوماة اإلسارائيلية؛ باأن 
، فااااي حااااال زادت أومانهااااا وتبعاتهااااا علااااى المتبعااااة مااااؤخرا   اسااااتراتيجياتهاتقاااادم علااااى إجااااراء تةيياااار فااااي 

 من جبهة، وانخراطها في أكور من صراع. إنجازاتها، خاصة في ظل زيادة تورط الريا  في أكور
تقاوم باه الساعودية باتجااه روسايا،  تر ب منذ فتارة تقارباا   "إسرائيل"وأشار إلى أن اموساط السياسية في 

 ، متو عة أن يقوم الملك سلمان بزيارة إلى موسكو.ةلتعوي  خسائرها في سوري
ت فاااي السااااحة اإل ليمياااة، بجاناااب وأكااادت جوجنساااكي أن الرياااا  باتااات تواجاااه سلسااالة مااان االنتكاساااا

 الصعوبات التي تواجهها في إدارة امو اع الداخلية للمملكة.
واسااتطردت الدراسااة  ائلااة إن تلااك التطااورات  ااد تعماال علااى خفاا  مسااتوى الحماااف اإلساارائيلي باتجاااه 

ان، الصافقة اإل ليمياة التاي تسااعى مان خاللهاا تال أبيااب والرياا  إليجااد حلاف إ ليمااي فاي مواجهاة طهاار 
 مس أن إ امة هذا الحلف من شأنه الدفس  دما باتجاه تحقيق اختراق في عملية السالم مس الفلسطينيين.
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خفا ااات منياات بهااا السياسااة السااعودية فااي المنطقااة،  وختماات الدراسااة بااالقول إن هناااك جملااة خسااائر وا 
رطااة ماوازين القااوى ساواء مان خااالل الملاف السااوري أو العرا اي، حيااس تقارأ اموساااط اإلسارائيلية أن خا

في هذين البلدين تظهر أن يد إيران ومليشياتها هي العليا، فاي حاين تبادو الساعودية فاي مو اس متاأخر 
 ومتراجس كلما مر الو ت.

 29/9/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 مخرجة إسرائيلية في مهرجان سينمائي استضافةمغاربة يدينون  .35

عملية اختراق جديدة لها، الرباط: أدانت مجموعة العمل الوطنية المةربية من أجل فلسطين، في بيان 
فااي مجااال التطبيااس مااس الكيااان الصااهيوني، تتمواال باست ااافة مخرجااة إساارائيلية فااي فعاليااات مهرجااان 

رجاان فاي سينما المرأة في مدينة ساال، وذلاك بعاد ال اجة التاي أوارهاا ح اور مجنادة إسارائيلية فاي مه
 طنجة، ومشاركة ريا يين صهاينة في بطولة التكواندو الدولية في الرباط.

من جهتها نظمت الجبهة االجتماعية الديمقراطياة للادفاع عان الحقاوق والحرياات و فاة احتجاجياة أماام 
التطبيااس مااس الكيااان  أشااكالعلااى تنااامي مختلااف  سااينما ملكااي فااي سااال أول أمااف الخماايف، احتجاجااا  

 وعلى تأطير "اإلسرائيلية سيمون بيتون" لندوة في المهرجان الدولي لسينما المرأة.الصهيوني 
 30/9/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 تعمرامقاطعة المست مشروع قانون بالكونجرس األمريكي ضد   .36

يعتاازم أع اااء فااي الكااونجرف اممريكااي، باادعم ماان منظمااات يهوديااة أمريكيااة، : تحرياار بااالل  اااهر
ات فااي عمر حمااالت لمنظمااات دوليااة، بينهااا امماام المتحاادة، لمقاطعااة منتجااات المساات دّ تمريار  ااانون  اا

 .1967 سنةمنذ  "إسرائيل"امرا ي التي تحتلها 
اإلساااارائيلية  –، أن لجنااااة الشااااؤون العامااااة اممريكيااااة 29/9/2017 وذكاااارت صااااحيفة هااااآرتف، الجمعااااة

ات، ماان أجاال عمر مقاطعااة المساات )أيباااك(، دعاات أع اااء فااي الكااونجرف إلااى دفااس مشااروع  ااانون  اادّ 
ات عمر "حمايااااة شااااركات أمريكيااااة ماااان تهدياااادات" بمقاطعتهااااا فااااي حااااال امتنعاااات عاااان مقاطعااااة المساااات

 وبحساااب "أيبااااك" فاااان "تهديااادات مااان جاناااب اممااام المتحااادة أو هيئاااات دولياااة أخااارى  ااادّ  وب اااائعها.
مان االبتازاز ورفا  شركات أمريكية هو أمر ال يحتمل. وعلى الكاونجرف حماياة الشاركات اممريكياة 

 أية دعوة لمقاطعة إسرائيل".
ويتبين من تقرير "هآرتف" وجود إجماع في أوساط الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تأييد القانون 
فاي الكااونجرف، ونقلاات الصااحيفة عاان زعاايم الاديمقراطيين فااي مجلااف الشاايوخ، تشاااك شااومر،  ولااه إن 
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يار النزياه ماس إسارائيل، وهاذه )القائماة الساوداء( هاي مواال "لألمام المتحادة تااريخ مرعاب فاي التعامال غ
آخااار علاااى ذلاااك. وأناااا أعاااار  بشااادة مقاطعاااة إسااارائيل وأؤياااد مشاااروع القاااانون  اااد المقاطعاااة، من 
منظمااات دوليااة، مواال امماام المتحاادة، ال يمكنهااا أن تفاار  علااى شااركات أمريكيااة أن تقاااطس إساارائيل 

 حليفة الواليات المتحدة".
سنة مشروع القانون المقترح حظي بتأييد واسس من كال الحزبين في الكونجرف في بداية  يشار إلى أن

 في أعقاب انتقادات شديدة وجهتها منظمات حقوق إنسان أمريكية. ، لكنه واجه مصاعب الحقا  2017
وأول ماان أمااف، أعلاان الساايناتور الااديمقراطي باان كااردين، الع ااو فااي لجنااة العال ااات الخارجيااة وكااان 

عن صياغة مشروع القانون، عن أنه سيوافق على إدخاال تعاديالت معيناة علاى ناص مشاروع  ال  مسؤو 
 القانون من أجل "تو يح الصورة والتسهيل على النواب تأييد مشروع القانون".

 29/9/2017 ،48عرب 
 
 للقائمة السوداء هاضممن إمكانية ات عمر شركة عاملة بالمست 150 تحذرمفوضية حقوق اإلنسان  .37

شاركة  150نحاو  أبلةات أنهااالمفو ية السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة،  أعلنت :ث رام
إلى القائمة الساوداء للشاركات التاي تحقاق الاربح  أسماءهاات، بامكانية إ افة عمر عالمية تعمل بالمست

 من نشاطات مناه ة لحقوق اإلنسان، بحكم عملها في امرا ي الفلسطينية المحتلة.
فان أكور من نصف الشركات التي تم تحذيرها هي شركات إسرائيلية،  إسرائيلية إعالموبحسب وسائل 

 منها من الواليات المتحدة، والبا ي من دول مول ألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج. 30ونحو 
 29/9/2017 ،القدس، القدس

 
 ةالرباعية الدولية تدعم المصالحة ودمج غزة مع الضفة الغربي .38

دعااا ممولااو اللجنااة الرباعيااة الدوليااة إلااى اتخاااذ اإلجااراءات الالزمااة لاادمج  فااادي أبااو سااعدي: -رام ث 
 طاع غزة مس ال فة الةربية تحت القيادة الشرعية للسلطة الفلسطينية. ورحب ممولو الرباعياة الدولياة 

يم اإلدارة في  طاع غازة للشرق اموسط بالجهود المبذولة بما في ذلك الجهود المصرية، في سبيل تسل
وذكرت وزارة الخارجياة الروساية أن الادول دعات امطاراف المعنياة إلاى اتخااذ  إلى السلطة الفلسطينية.

بعاا  اإلجااراءات الالزمااة إللحاااق  طااااع غاازة بال اافة الةربيااة عبااار فااتح المعااابر الحدوديااة، آخاااذين 
ذلك توفير الدعم الدولي لتحقيق االستقرار باالعتبار القلق اإلسرائيلي فيما يتعلق بأمن تلك المعابر وك

 في غزة وتطويرها، اممر الذي يعد أمرا  روريا لتحقيق التسوية في المنطقة.
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والسالطة الفلساطينية ودول المنطقاة  "إسارائيل"وأعرب ممولو الرباعية الدولية عن استعدادهم للعمل مس 
رة بااذل الجهااود لتصااحيح الو ااس ماان أجاال تحقيااق تلااك امهااداف، حسااب بيااان الخااارجي، وعلااى  اارو 

اإلنساني في غزة و بل كل شيء حل مشكلة الطا ة الكهربائية، لما لها من تاأوير مادمر علاى الو اس 
 الصحي في القطاع، وكذلك الحالة االجتماعية واال تصادية هناك.

 30/9/2017 ،القدس العربي، لندن
 
 حة الفلسطينيةمطلقا  إلنجاز المصال بريطانيا والنرويج تؤكدان دعما   .39

علااى مساااندتهما ودعمهمااا المطلقااة  28/9/2017 أكااد كاال ماان بريطانيااا والناارويج يااوم الخماايف :رام ث
تمام المصالحة الوطنية.  لجهود إنهاء االنقسام الفلسطيني وا 

جاء ذلك خالل استقبال ع و اللجنة المركزية لحركة فتح مفو  العال ات الوطنية عزام امحمد في 
 ااية باارام ث القنصاال البريطاااني العااام فيليااب هااول، وممولااة الناارويج لاادى فلسااطين هيلاادا مقاار المفو 

وأكاد ال ايفان لألحماد دعمهماا الكامال ومسااندتهما المطلقاة لجهاود إنهااء  هارالد ساتاد كال علاى حادة.
تمااام المصااالحة، منااوهين إلااى أن نجاااح المصااالحة الفلسااطينية ساايفتح آفا ااا جدياادة إلحياا اء االنقسااام وا 

 عملية تسوية جادة.
  28/09/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 غرينبالت يقدم التعازي لعائالت قتلى عملية "هار أدار" .40

أفااادت القنااة العبريااة الساابعة بااأن المبعاوس اممريكااي الخااص بااا"عملية الساالم" فااي المنطقااة  :الناصارة
يااه لعااائالت الجنااود الااذين  تلااوا خااالل عمليااة تعاز  28/9/2017يااوم الخماايف جيسااون غاارينبالت،  اادم 
 .26/9/2017ة "هار أدار" الوالواء عمر إطالق النار  رب مست

، زرت واالس عاائالت وصّرح غرينبالت، عبر حسابه على "تويتر"، "كانت أمسية صاعبة وحزيناة جادا  
  تلها اإلرهابي في هار أدار، وأطلب منكم جميع ا أن نصلي من أجلهم".

 29/9/2017برس، وكالة قدس 
 
 مجموعة الصداقة مع فلسطين في البرلمان الفنلندي إنشاء .41

مجموعة الصدا ة مس فلسطين  إنشاءعلن في العاصمة الفنلندية هلسنكي رسميا عن أ   :وفا –هلسنكي 
 .27/9/2017 امربعاءفي البرلمان الفنلندي، وذلك خالل اجتماع عقد بمقر البرلمان 
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مااااان عاااان حاااازب تحااااالف اليسااااار وحاااازب الخ اااار الفنلناااادي )الرابطااااة وت اااام المجموعااااة أع اااااء برل
، كرئيسااة مجموعااة الصاادا ة مااس أندرسااونانتخاااب رئيسااة حاازب تحااالف اليسااار لااي  وتاامّ  ،الخ ااراء(

فلسااطين فااي البرلمااان الفنلناادي، وكاال ماان ساااتو هاسااي ماان حاازب الخ اار وهانااا ساااركينين ماان حاازب 
 تحالف اليسار كأع اء في المجموعة.

 29/9/2017 ،الجديدة، رام هللاالحياة 
 
 رئيس جديد لبعثة الشرطة األوروبية في األراضي الفلسطينيةتعيين  .42

 الجمعاةياوم جاء في بيان صدر عن مكتب البعواة اموروبياة لمسااندة الشارطة الفلساطينية  (:أ ف ب)
لداخلية الفنلندية في وزارة ا المسؤولأن اللجنة السياسية واممنية لالتحاد اموروبي عينت  29/9/2017

كاوكو ألتوما رئيسا  جديدا  لبعوة الشرطة اموروبية في امرا ي الفلساطينية ليخلاف المساؤول الفرنساي 
 .1/10/2017ألتوما عمله في  سيباشرو  .2015 سنةرودلف موجيه الذي عين في هذا المنصب بداية 

 29/9/2017 ،الحياة، لندن
 
 مليون دوالر 49زنتها بـ ونروا تخفض عجز مواأل تعهدات مالية ل .43

أمااف، إن الدبلوماساايين والمااانحين عّبااروا عاان دعمهاام القااوي للوكالااة  ا،وناارو ام الاات وكالااة  :واموكالااة 
ولمهااام واليتهااا، وذلااك فااي االجتماااع الااوزاري الااذي عقااد فااي نيويااورك مااؤخرا ، علااى هااامش اجتماعااات 

وناروا اموأكد االجتماع حساب بياان  ليون دوالر.م 49ا الجمعية العامة لألمم المتحدة، وتم فيه التبرع ب
دعام مهاام واليااة الوكالاة ودورهااا، مؤيادا  بشااكل صاريح المقترحاات المقدمااة مان أجاال االساتقرار للو ااس 

 المالي طويل امجل للوكالة، مس التركيز على سبل الشراكات الجديدة مس البنك الدولي.
تطااورا  إيجابيااا  هامااا  فااي عال تهااا مااس  عاادّ للحاادس، ت   و ااال البيااان إن رعايااة منظمااة التعاااون اإلسااالمي

ونروا، وذلك بعد الدعم القوي للمنظماة الاذي عبارت عناه للوكالاة فاي اجتماعهاا الاوزاري امخيار فاي ام
، أو ااح البيااان أن العديااد ماان المناادوبين أعلنااوا عاان تقااديم 2017 ساانةأبياادجان. وحااول العجااز المااالي ل
مليااون دوالر،  126.5ونااروا ماان املياال عجااز الموازنااة الااذي تعانيااه تبرعااات إ ااافية، عملاات علااى تق

 مليون دوالر. 77.5ليصل إلى 
 30/9/2017 ،الخليج، الشارقة
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 ضحية اللوبي الصهيوني أيضا   البريطانيالعمال  .44
 حنين زعبي

ة في ربما هي سلسلة اللقاءات الدولية التي أشارك بها للمرة الوالوين، وسلسلة المحا رات التاسع
بريطانيا تحديدا، التي تأخذ حصة امسد في تلك الجوالت، وذلك بسبب أن حملة الت امن مس 
الفلسطينيين هناك تعتبر ام وى وامنشط عالميا. ومرة تلو المرة، نحاول توسيس خطاب الت امن مس 

م "إسرائيل الفلسطينيين لكي يتعدى مناه ة االحتالل والحصار، أي "إسرائيل السيئة"، لينا ش مفهو 
الجيدة"، التي تحاول إسرائيل إ ناع العالم به. هل هنالك حقا "إسرائيل جيدة"، هل "الحلم الصهيوني" 
بشروطه الموالية، ودون أن يتعر  لمقاومة ال حية أو مي معار ة عالمية، يؤسف لحياة طبيعية 

نسانية؟  وا 
وا س الدولة، أي من الممارسات  اإلجابة على هذا السؤال، ال يستنبط من وا س الصراع، بل من

الروتينية للمشروع الصهيوني، وليف فقط من جرائمه المدوية. والروتين امساسي الذي أنتجه هذا 
المشروع هو الدولة العبرية نفسها، مؤسساتها، منظومتها القانونية، والقيم التي تنتجها وتربي عليها 

الصهيوني"، وهذا الروتين هو الذي ينتج انتهاكا تلو  أجيالها يوميا. هذا الروتين هو ما يجسد "الحلم
 انتهاك، وجريمة تلو جريمة.

 د يكون هذا هو االدعاء امساسي الذي نطرحه أمام حركات الت امن الدولية، وفيه نؤكد أن 
المشكلة هي في الحلم )الدولة اليهودية(، وأن الجرائم التي ترتكبها هذه الدولة، هي نفسها أدوات 

ا لنفسها كدولة يهودية، وأنها ال تستطيس أن تكون موجودة حتى  من روتينها اليومي تعريفه
امساسي دون عمليات تطهير وا تالع وتصفية مادية ورمزية للوجود الفلسطيني، أي أن الجرائم 
ليست خارجة عن الروتين اإلسرائيلي بل هي ما يشكل هذا الروتين داخل النظام نفسه، مترجمة 

لى نظم إدارة محلية.مخططات اال   تالع والتصفية والتطهير إلى أدوات  انونية وا 
ال يمكن الحديس عن الحل، باالكتفاء با"دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل"، الشعار الذي ما 
زالت تحمله حتى بع  القوى السياسية المركزية لدينا في الداخل. وال يستطيس من يريد محاربة 

لية، أن يكتفي باخراج إسرائيل من ال فة وغزة فقط، بل عليه أن يخرج الصهيونية الجرائم اإلسرائي
من النظام القانوني والسياسي للدولة، من مخططات اال تالع والتهجير والتصفية هي مخططات 
ناظمة لعال ة إسرائيل مس الوجود الفلسطيني بكافة أشكاله، ولم تكن المواطنة يوما نظاما حاميا 

ين من الصهيونية ومخططاتها، بل كانت دائما أداة من أدوات سيطرتها وتمرير مخططاتها للفلسطيني
 علينا.
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أما امهمية "الدبلوماسية" لهذا االدعاء، باإل افة إلى أهميته السياسية، فهو أنه يفرغ خطاب الدفاع 
/ الحقيقية، التي لو ، فهناك إسرائيل الجيدةإسرائيلاإلسرائيلي أمام اموروبيين، القائم على انفصام 

 -ربما–تركها العالم وشانها موبتت تفو ها امخال ي، وهناك إسرائيل المجرورة للحرب، التي ت طر 
 الرتكاب بع  االنتهاكات غير المقصودة أو اال طرارية، دفاعا عن النفف ليف إال.

اإلسرائيلي، وفي لب أهمية االدعاء أن التصفية واال تالع والتطهير هي جرائم  ائمة في الروتين 
المشروع الصهيوني، أنه يعري إسرائيل، ويسقط ادعاء التفوق امخال ي و"الشرعية" الت تحاول 
إسرائيل االعتماد عليها. فاذا كانت إسرائيل تخرف العالم بادعاءات "اإلرهاب اإلسالمي" في غزة أو 

سئلت عن أسباب سن  انون منس "الدفاع عن النفف الديمقراطية" في ال فة، فبماذا ستجيب إذا ما 
بلدة جماهيرية، أو  انون تمييز البلدات اليهودية في الميزانيات،  500العرب من السكن في أكور من 

أو  انون/مخطط برافر، أو  انون الجنسية، أو  انون سحب التمويل البرلماني، أو  انون منس ذكرى 
مشاركة امحزاب السياسية أو  انون رفس نسبة النكبة، أو  انون خف  صوت اآلذان، أو  انون تقييد 

الحسم، بماذا ستجيب إسرائيل على  وانين التصفية المادية والسياسية والرمزية تلك؟ خاصة أن 
إجابتها التقليدية: "الدفاع عن النفف"، لن تصمد هنا؟ بماذا ستجيب إذا سقط دفاع: " ليل من السواد 

شرعي لكي يحمي "الكوير من  -وكية في ال فة وغزةبع  االنحرافات السل -الذي أ طر له" 
 .-إسرائيل الدولة الديمقراطية راعية  يم الةرب الديمقراطي-البيا  الذي هو هدفي الحقيقي " 

ماذا سيحصل إذا كشفنا أن البيا  الذي تختاره إسرائيل مفتخرة وبملء حريتها، هو ليف ٌأ ل حلكة 
ال فة وغزة؟ ماذا سيحصل لو كشفنا أن الحلم النقي الواسس  من السواد الذي تلجأ إليه ا طرارا في

الذي تعيشه إسرائيل داخل حدود ما تسيطر عليه تماما، هو ليف ٌأ ل خطورة من الكابوف المزعج 
 الذي تعيشه "رغما عنها" في ال فة وغزة؟

يهودية(، تحمل من وهذا بال بط ما تخافه إسرائيل: أن يكتشف العالم أن "الفكرة الموالية" )الدولة ال
الجرائم ما تحاسب عليه ليف أ ل من جرائم الحرب التي ترتكبها "ا طرارا" بسبب أن اآلخرين لم 
يفهموا بعد مدى نقاء وأخال ية ما تريده إسرائيل. وأن يكتشف العالم أن المشكلة ليست في "الجرائم" 

ساسي ليست فقط في القصف وال المدوية فقط، بل في "الروتين اليومي" أي ا. المشكلة والعطب ام
ستتو ف إذا ما  –في الحصار الذين سيتو فان إذا ما استسلم الفلسطيني، وليست في سر ة امرا ي 

، بل المشكلة فيما تريده إسرائيل حتى لو لم تقاومها، -و س الفلسطيني عن التنازل عن أر ه طوعا
والح ور دائما  وي وصاخب –ح ورك المشكلة في  وانين ووقافة ومنظومة فكرية ترى في مجرد 

ال شابه الموت  المادي والرمزي ما ي اهي اإلرهاب. -أو على ام ل وا ح، وا 
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وربما بسبب خوف إسرائيل من هذا الفهم، ي طر اللوبي الصهيوني إلى إحكام سيطرته لمجاراة 
لية، بل النابس من فهم الت امن المتزايد مس الفلسطينيين، النابس ليف فقط من بشاعة الجرائم اإلسرائي

 أعمق لمفهوم الدولة العبرية نفسها.
المواجهة مس طبيعة الدولة العبرية، تتطلب أن يقوم اموروبيون أوال بتحرير أنفسهم هم من  مس 
وابتزاز متواصلين يتعر ون له بشكل مستمر، وبنجاحات ال يستطيعون إغفالها يتوصل إلى التحكم 

ي يعيشونه. ليف فقط الفلسطينيون هم من يفقدون السيطرة على بتفاصيل المشهد السياسي الذ
وا عهم، بل البريطانيون كذلك، أو بشكل أدق، كل من يريد منهم أن يعبر عن آرائه بشكل حر فيما 

إال أن تبرمهم من عدم  درتهم  -وهم في تزايد مستمر –يتعلق بالق ية الفلسطينية، وهؤالء رغم  لتهم 
م بشكل كاف فيما يتعلق بالق ية الفلسطينية، يؤشر لشعورهم بفقدان السيطرة أو من التعبير عن آرائه

بقلة الحيلة، فان تتحكم سفارة ولوبي بحرية تعبير آلالف النشطاء في دولة ما، هو مشهد غير 
 روتيني ومدعاة لالستةراب، ومن وم لالستياء والة ب.

طاء، لما يعانونه من سيطرة لوبي أجنبي ربما الة ب الذي يويره ما يصفه عشرات من هؤالء النش
عليهم، أكبر من الة ب الذي يويره انتهاك حرية الفلسطيني وكرامته من  بل المشروع الصهيوني، 
ليف من معاناة امخير أ ل، فمعانة الفلسطيني أعمق بما ال يقبل المقارنة، لكن بسبب أن نجاح 

ن وقتها وراحتها في  مس الفلسطيني، فهل تنجح الصهيونية في  مس ذلك البريطاني، هي ما يزيد م
هناك، وتفشل معنا؟ نحن الذين تتحكم في لقمة عيشنا والطريق إلى ما بقي من زرعنا، ومصدر 
رز نا ومدرسة أوالدنا ووعينا وحرية حركتنا وكمية المياه التي نستعملها وجودتها، وساعات ال وء 

 وزر ة البحر في غزة ولون أسماكه الملووة.
والجواب: نعم،  د تنجح إسرائيل في  مس حرية تعبير المت امنين من شعوب  وية سيادية، وتفشل 
مس ال حية، منها سيطرت على كل وسائل حياته المادية والرمزية، فأبقت له حدودا  يقة جدا من 
 الخسارة. القوة أحيانا، هي في  عفك، في تلك الحدود ال يقة، التي إذا خسرت، فلن تخسر إال

  يقها.
في السنتين السابقتين تحديدا أمسى البريطانيون يسمعون استياءهم و يقهم بل وخوفهم من اللوبي 
الصهيوني، وامهم من نجاحاته في إسكات الصوت الحر فيهم، أكور من أي فترة م ت. فقد أعاد 

ليف فقط اللوبي الصهيوني تكويف حمالته وعال اته ووسائل  ةوطه، وهذه المرة بتنسيق جار و 
استراتيجي مس وزارة الخارجية اإلسرائيلية والسفير اإلسرائيلي في لندن، الذي يشهد له الجميس 

 -وغيره–باستعمال وسائل ترهيب سياسي لم يسبق مي سفير استعمالها، رغم أن القانون البريطاني 
لسفارات امجنبية ال يجيز أن يتلقى أي لوبي محلي تعليمات وتوجيهات أو تمويل من أي سفارة من ا
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في البالد التي يعمل بها، كون ذلك يعد تدخال في الشؤون الداخلية للدولة، اممر الذي تحظره أعراف 
 و واعد الدبلوماسية الدولية.

و د و ح تحقيق "الجزيرة" كيف تةلةل اللوبي الصهيوني واخترا ه ليف فقط لسراديب السياسة 
ة لمسؤولين بريطانيين، ووصل به الحد لمحاوالت تدبير البريطانية بل لسراديب الحياة الشخصي

ف ائح محد وزراء حكومة الحافظين، عقابا له من مو فه الراف  لالستيطان. أما ما يشير إلى  وة 
اللوبي الصهيوني والسفارة اإلسرائيلية التي تعمل كلوبي  د الدولة الم يفة، فهو ما يتعدى إمكانية 

ال ات الفاسدة مس كبار الموظفين البريطانيين، إلى حقيقة أن اكتشاف هذه إحاكة هذه المؤامرات والع
 الدسائف والمؤامرات لم يعقبها أي عقاب أو تصرف مالئم وفق معايير الدبلوماسية المتعارف عليها.

التعريف –و د تمول أوج نجاحات اللوبي الصهيوني في نجاحه في أن تتبنى الحكومة البريطانية، 
يعرف أي نقد "غير تقليدي" يوجه إلى إسرائيل أنه "ال سامية"، ويعتبر ذلك تةييرا جديدا  الجديد والذي

، في تعهد رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا 2016ال نستخف بأبعاده. جاء ذلك التةيير في نهاية عام 
 ة/ ماي، باصدار  رار حكومي بتبني تعريف بلوره مؤخرا "التحالف الدولي إلحياء ذكرى المحر 

والذي جاء فيه أن "الالسامية يمكن أن تشمل انتقادات  د  IHRAالهولوكوست"، المعروف ب 
إسرائيل كدولة يهودية"، مما يعني أن كل من سيجرؤ على انتقاد إسرائيل سيعر  نفسه "لخطر" 

 وصفه بالالسامية.
جاءت ال ربة  ولم يقتصر نجاح اللوبي الصهيوني في جعل تيريزا ماي تتبنى هذا التعريف، بل

الكبيرة من رئيف حزب العمال المعار  جيرمي كوربين، اليساري المعروف بدعمه غير المسبوق 
في الساحة السياسية البريطانية الرسمية لحقوق الفلسطينيين، ووعيه التام بجوهر المشروع 

 الصهيوني، الذي وافق هو أي ا على تبني هذا التعريف الجديد لالسامية.
كأن اللوبي الصهيوني في بريطانيا استبق "فوائد" ما يمكن أن يجنيه الفلسطينيون من وهكذا بدا و 

انتخاب "صديقهم" كوربين رئيسا لحزب العمال، بأن خلق تقييدات جديدة في المشهد السياسي 
البريطاني، تجعل التعريف الصهيوني للالسامية هو المتحكم امكبر في حدود المسموح والممنوع 

بدعم الفلسطينيين ومناه ة االستعمار واالستيطان وامبارتهايد والقمس اإلسرائيلي في المتعلقين 
 المشهد السياسي البريطاني.

مما  د يشير إلى أن دعم الصهيونية هو شرط حرية التعبير في بريطانيا نفسها. )هنالك إجراءات 
سبان يا(، في عملية ماكاروية بامتياز، و وانين مماولة أ رت مؤخرا في دول أوروبية أخرى منها فرنسا وا 

ت س كل من ينتقد إسرائيل في  ائمة سوداء وتجعله عر ة ليف فقط للنقد، ولفقدان عمله  من 
 عملية "تسويد وجه" متواصلة، بل للعديد من أنواع المحاكمات، ليف أ ل.
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ل كشف عشرات أع اء حزب العمال الناشطين، عن حقيقة "تجميد ع ويتهم" داخل حزب العم
مشهر، بعد أن  ام اللوبي الصهيوني بتقديم شكاوي  دهم، تتهم ب"الالسامية"، وأشار جميعهم أن 
عدد من يعتقدون أنه عو ب بهذه التهمة بعقاب تجميد الع وية يصل إلى اآلالف، فيما أكد بع هم 

ودون أي  أنه يصل إلى "عشرات اآلالف". و د تم تجميد ع وية هؤالء الحزبية، أحيانا دون علمهم،
 إجراء رسمي أو أي استدعاء لهم لسماع أ والهم.

يةفل عنا أن عملية إ صاء اآلالف من ناشطي حزب العمل، ال تمول مسا شخصيا لهؤالء فحسب، 
بل إنها تعكف محاوالت تالعب اللوبي الصهيوني بمجريات النفوذ الداخلي في حزب العمال، 

ية والداعمة للفلسطينيين، لكن ليف بدعم الهيئات المعروف بدعم كوادره لموا ف كوربين اليسار 
الرسمية في الحزب وأصحاب المناصب العليا فيه، فهؤالء معروفون بعدائهم لكوربي ومحاربتهم 
لنفوذه دون هوادة. اممر الذي يشير إلى بع  آليات اللوبي الصهيوني في محاربة كوربين وفي 

 لبريطانية.التأوير على االنتخابات الداخلية لألحزاب ا
هذه التطورات الجديدة، هي ما تجعلنا نؤكد أن هنالك دوافس لت امن البريطانيين مس الفلسطينيين 
تتعدى دعمهم لعدالة   يتهم، فهم عمليا يت امنون أي ا مس أنفسهم  د محاوالت الترهيب 

ي بلدهم، هم السياسي للوبي الصهيوني، مس حقهم في التفكير والتعبير والتصريح والنشاط بحرية ف
يت امنون مس  يمة وممارسة أسمها "الحرية"، "السيادة" على الذات على ام ل، و د يكون نجاح 
اللوبي الصهيوني في  مس حرية التعبير الخاصة بشعوب أخرى، أكبر تجسيد لصحة ادعاءات 

درجة الفلسطيني، ناهيك أصال أن اللوبي الصهيوني "ي طر" للمةاالة في وسائل  ةطه و معه، ل
 ربما ال يريد هو أن ي طر لها، وذلك كمحاولة للسيطرة على ازدياد الت امن مس الفلسطينيين.

وتتعالى في بريطانيا نفسها في السنتين امخيرتين امصوات التي تنتقد اللوبي الصهيوني ليف من 
ت عرائ  باب الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، بل من باب الدفاع عن حقوق البريطانيين، فقد أكد

محاٍم وأكاديمي، أن التقييدات التي تنتهجها السياسة البريطانية  د حركة  200و عت من  بل 
المقاطعة العالمية إلسرائيل، باإل افة إلى تبني تلك الحكومة التعريف الصهيوني لالسامية، يعد 

 انتهاكا لحقوق اإلنسان في بريطانيا.
في دولته، ال يتو ف على  مس حرية التعبير، فكما  و مس المواطن البريطاني من  بل جهة غريبة

يحدس عندنا تماما، يقوم اللوبي الصهيوني في جميس الدول اموربية بتهديد أصحاب القاعات الذين 
يقومون بتأجير  اعاتهم لمحا رات أو ندوات لحمالت الت امن، ور وخ معظمهم ال يكون خوفا 

تخفيفا لوجس راف وم ايقات فائ ة عن حاجته. أما  عينيا من عقاب ما، بل يكون معظم امحيان
المخاوف امخرى التي تواجه البريطانيين وتجعلهم ير خون ل ةوطات اللوبي الصهيوني، فهي 
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تتعلق بالخشية من فقدان مصادر تمويل، أو تشويه سمعة من  بل وسائل إعالم وشبكات تواصل 
يشمل ذلك محا رين في جامعات، أو حتى  اجتماعي تقس تحت سيطرة أو نفوذ اللوبي الصهيوني،

رؤساء جامعات، وأع اء ورؤساء بلديات، عبر لوبي ناجس يستعمل التخويف، االبتزاز والمالحقة 
 كأدوات عمل.

ن خسرت من ح ورها السياسي العالمي جراء  رغم كل ذلك، نشير إلى أن الق ية الفلسطينية وا 
كق ية تحرر والتعامل معها كق ية دبلوماسية من  بل الوورات العربية وتداعياتها وجراء تصفيتها 

السلطة، إلى أنها لم تخسر ح ورها امخال ي عالميا، وما زالت رمزا للعدالة ولمحاربة الهيمنة، وما 
زال الفلسطيني ال يحتاج للكوير من المجهود لكي يقنس أي أوروبي بعدالة   يته، وما زال اللوبي 

رهابه لكي يجاري الدعم )الشعبي( الذي يناله الصهيوني ي طر لم اعفة جهود ه وأمواله وا 
الفلسطيني فطريا ودون مجهود كبير. لكن ذلك يتطلب منا تركيز جهودنا والتأكيد على أن تعريف 
ومبادا و وانين الدولة اليهودية نفسها يلةي أي إمكانية لوجود "إسرائيل البريئة"، وأن ممارسات 

بر نظامها القانوني والسياسي والتعليمي، هي ما عليه أن يخ س للمكاشفة إسرائيل اليومية المتمولة ع
والمحاسبة الدولية وليف فقط جرائمها في ال فة وغزة، فامول يحمل من الجرائم ليف ٌأ ل مما يحمله 
الواني. أما اممر الواني الذي علينا التشديد عليه فهو مدى تحول الصهيونية دوليا إلى حركة معادية 

 . ريات في العالمللح
 29/9/2017، 48عرب

 
 "خيانة" إلى "ضرورة" من "إسرائيل"التطبيع مع  .45

 مصطفى أبو السعود
من أهم المصطلحات التي استخدمها اإلسرائيليون في ترويج فكرهم ورأيهم والولوج إلى عمق اآلخر 

وأنيٌق، ي عجب به بكل سهولة ويسر، هي مصطلح "التطبيس"؛ فهو من حيس المبنى لفٌظ ر يٌق ورشيٌق 
كل من سمعه، ويظن به خير الظنون، لكنه من حيس المعنى فهو من المصطلحات التي ظاهرها 

.  فيها الرحمة وباطنها من  بلها العذاب، والتي ترتدي خمسين  ناع ا وتر ص على خمسين حبال 
حتالل في إن حسن استخدام المصطلحات عاد بالفوائد الجمة على )إسرائيل(، حيس نجح  ادة اال

تحويل المزاج النفسي الرسمي وبع  الشعبي العربي تجاه )إسرائيل( التي جارت علينا إلى دولة 
في  مة الخرطوم  1964جارٍة لنا وصديقة يجب التعايش معها، فكلنا يعلم أن القادة العرب نجحوا عام 
وال تفاو ( مس العدو بتسجيل والوة الءات نظيفة في سجل البطولة والرجولة )ال صلح وال اعتراف 

الصهيوني  بل أن يعود الحق مصحابه، وانتجت فكرة أن كل من يفكر أو يسعى للخروج عن )ال 
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صلح _ال اعتراف _ال تفاو  فهو باعتراف الجميس خائن(، و د ال ت هذه الالءات إعجاب 
ه )إسرائيل(، الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج، فصفقت لها منها منسجمة مس مزاجها تجا

و د استمر المزاج الشعبي والرسمي على هذا المنوال حتى وصل بنا  طار التاريخ الى محطة )كامب 
ديفيد( حيس اتفا ية "التسوية" بين )إسرائيل( ومصر التي سعت الى تةيير المزاج العربي من )ال 

نعيش معها بسالم  صلح _ال اعتراف _ال تفاو ( إلى فكرة أن )إسرائيل( جارة وصديقة ويجب ان
 وأمان حتى نقي االجيال الالحقة من حرارة الحروب.

لم ينسجم المزاج العربي الرسمي والشعبي مس توجهات مصر السادات فقطاعها العرب حتى حين، 
ورويد ا رويد ا بدأ سحر الالءات الوالوة يخف ولم يبق على عهدها اال القليل، بينما الكويرون الذين 

ج عن الالءات الوالوة "خيانة" صاروا ينظرون له على أنه " رورة"، بعدها مصر نظروا بأن الخرو 
دخلت منظمة الفلسطينية وامردن على خط التقارب بشكل علني، فعقدوا اتفا يات "تسوية" خدمت 
ن لم يو عوا  )إسرائيل( بالدرجة امولى وحصل العرب على صفر كبير، أما با ي امنظمة حتى وا 

الم بشكل علنٍي أو رسمٍي، فان مو فهم من )إسرائيل( لم يبق على حاله كما كان، على اتفا يات س
خاصة بعدما رأوا أن بع  الفلسطينيين تقاربوا مس )إسرائيل(، وكأن لسان حالهم يقول )لن نكون 

 ملكيين أكور من الملك(.
ب )إسرائيل( في وبلمحة سريعة عن التةيرات الرسمية العربية تجاه الدولة العبرية ونجاح أسالي

استقطاب امنظمة من خالل التطبيس سنجد ان بع  الزعماء العرب زاروا )إسرائيل( سر ا، والتقوا 
بقيادات إسرائيلية في محافل دولية، وفتحوا حدود بالدهم لقادة صهاينة أجرموا في حق العرب 

ات سر ا مس نتنياهو في للمشاركة في مؤتمرات، وفتحوا مكاتب ا تصادية، ولقاء وزير خارجية اإلمار 
بريطانيا، وما دعا إليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن نيته التطبيس مس 
)إسرائيل( علن ا وشجبه للمقاطعة العربية مس العدو اإلسرائيلي، وما دعا له وزير االستومار السوداني 

 ذج تطول.مبارك الفا ل ل رورة إ امة عال ات مس )إسرائيل(، والنما
لم يقتصر تحول النظرة لا)إسرائيل( على المستوى الرسمي فقط بل امتد ليشمل  طاعات من المجتمس 
العربي الشعبي )الوقافية والفكرية والسياسية واإلعالمية والفنية والريا ية...( حيس نجد بع  

ت تحت أسماء الحوار القطاعات العربية تشارك مس وفود إسرائيلية في مهرجانات أو ندوات أو مؤتمرا
 بين امديان والتعايش السلمي.

إن المتأمل في رغبة الزعامات العربية للتطبيس مس )إسرائيل( يجد أنهم يرغبون بالحفاظ على 
عروشهم من خالل كسب وّد أمريكا، وهذا الكسب ال يتم إال من خالل ر ا )إسرائيل( باعتبارها 

)الشعب هو  إنأول مادة في دستور كل دولة عربية تقول  الفتاة المدللة في المنطقة، فبرغم من أن
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مصدر السلطات( إال أن الشعب غائٌب ومةيٌب عن آليات اتخاذ القرارات، وصدق الذي  ال: )إن 
 إسرائيل وليف الشعب هي مصدر السلطات(.

 29/9/2017فلسطين أون الين، 
 
 تحديات المصالحة الفلسطينية .46

 ناجي صادق شّراب .د
السياسي  االنقسامالدور الفاعل واإليجابي الذي تقوم به مصر لو س حد إلنهاء على أهمية 

الفلسطيني الذي أ ر اوال  بالق ية الفلسطينية، ووانيا انعكف سلبا  على أمن واستقرار المنطقة، 
وتوظيف حالة اإلنقسام السياسي الفلسطيني من  بل العديد من الدول من داخل المنطقة وا  ليميا 

دراكا  منها لحجم المخاطر التي تعتر  عملية كايران  لتفكيك اممن القومي العربي، فان مصر وا 
المصالحة، فقد  دمت وتقدم فرصة سياسية غير مسبو ة لحركتي "حماف" و"فتح" والسلطة للخروج 
من عنق الزجاجة الفلسطينية، إال أن الخطوة امولى في نجاح هذه المصالحة يتو ف في النهاية 

في اإلنقسام، واستعدادهما للتجاوب مس المبادرة المصرية، وتقديم تنازالت متبادلة ال يمكن أن على طر 
 تنجح الجهود المصرية.

المسؤولية امولى تقس على طرفي اإلنقسام. والخطوة امولى تكمن باإلعتراف واإلتفاق على 
صعاب. والخطوة الوالوة في التحديدات والصعاب التي تواجه المصالحة، وبعدها و س الحلول لهذه ال

إتخاذ القرار السياسي من كل منهما، وبذلك يمكن التحرك نحو الهدف النهائي لمصالحة سياسية 
 شاملة. وفي هذه المقالة سأحاول تو يح بع  من هذه الصعاب والتحديات.

 
 الشراكة السياسية

ني تقاسم الوظائف هذا هو التحدي امكبر مي مصالحة فلسطينية حقيقية. فالشراكة ال تع
والمناصب، وال تعني تقاسم امموال. الشراكة السياسية رؤية و ناعات ومدركات سياسية، وعملية 
تحول من اإلنفراد بالسلطة والحكم، إلى القبول ببنية سياسية يتم فيها تحقيق مبدأ تداول السلطة بين 

ليات وال مانات لتداول السلطة، وهو القوى السياسية عبر عملية اإلنتخابات الدورية، التي توفر اآل
 من أهم أسف النظام الديمو راطي.

الشراكة تعني اإليمان والقبول واإللتزام بالنظام الديمو راطي، وهذه درجة متقدمة ومتطورة في العمل 
وامداء السياسي. والقبول بهذه الشراكة يعني التحول من مرحلة امحادية التي سيطرت فيها حركة 

ى السلطة، وهنا التساؤل عن مدى استعداد فتح لعملية التحول في السلطة، والمرحلة الوانية "فتح" عل
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مرحلة التحول السياسي إلى ونائية الحكم المتنافرة والصدامية بفوز حركة حماف في اإلنتخابات عام 
، فتح في ، والدخول في مرحلة ونائية الحكم باالنقسام، ومحاولة كل طرف بناء بنيته السياسية2006

 ال فة الةربية، وحماف في غزة عبر توبيت السيطرة بالقوة اممنية والعسكرية.
واآلن المطلوب التوافق على مرحلة المشاركة السياسية من خالل بنية سياسية تسمح بالتحول في 
السلطة، ومن خالل ان تصبح كل منهما مكونا  من مكونات الحكم والسلطة. هذه المرحلة تحتاج 

وتحتاج لقناعات سياسية، ومدركات سياسة مشتركة حول ماهية النظام السياسي الفلسطيني،  لو ت،
والنظام السياسي الوحيد الذي يمكن ان يحقق هذه الشراكة وعملية التحول السياسي هو النظام 
السياسي الديمو راطي ببنية مؤسساتية وابتة وراسخة، تبقى  ائمة وملزمة حتى لو تةير من يحكم أو 

 يسيطر على السلطة.
بناء الشرعية السياسية الملزمة وهذا هو التحدي الواني الذي ي من البقاء واالستمرارية للبنية 

، وعملية البناء السياسي، فالنظام السياسي ليف مجرد االنتخاباتالمؤسساتية، فال يكفي االتفاق على 
ك السياسي لجميس من يصل مؤسسات جامدة، وليف مجرد حكم، بل هو إطار سياسي ملزم للحرا

أهم وظائف االنتخابات التأسيف لبنية لها  أحدالدورية. وهنا تصبح  االنتخاباتللحكم والسلطة عبر 
صفة الشرعية التمويلية تعبر عنها إرادة شعبية، تقوم بالتوافق والتشارك على صياغة مقومات الهوية 

قصد بها إطار العمل السياسي الملزم للجميس، الوطنية الفلسطينية، وأسف الشرعية السياسية، والتي ي
فعندما تأتي حماف أو فتح للحكم تجد نفسها ملزمة بتنفيذ هذه الشرعية السياسية، أو التقيد في 

 توجهات الحكم بهذه الشرعية السياسية.
وهذه العملية ليست  اصرة على كل من "فتح" و"حماف" بل تساهم فيها كافة القوى السياسية 

المجتمس المدني، ويراعي فيها ماهية وخصوصية الق ية السياسية في مرحلة التحرر ومؤسسات 
نهاء   ، إلى مرحلة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.االحتاللالسياسي وا 

 
 وطنية القرار الفلسطيني

ر على مدا االنقسامحالة  الستمراروهذا هو التحدي الوالس، وهو الذي يفسر غيابه أحد أهم امسباب 
عشر سنوات. والمقصود بوطنية القرار الفلسطيني تحرره من القيود والتأويرات اإل ليمية والدولية 

 السلبية.
وتاريخيا خ س القرار السياسي الفلسطيني لحالة من االستقطاب اإل ليمي والدولي أفقدته وطنيته. 

من ناحية للهيمنة على  ولقد خ س  رار االنقسام منذ نشأته وصدوره واستمراره لحسابات دول تسعى
مدخل  أنهاالقرار الفلسطيني أو بحوا عن دور على حساب الق ية الفلسطينية، على اعتبار 
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للحصول على الدور والمكانة، ومن ناحية أخرى للتخلص من الق ية الفلسطينية بتأصيل وتجذير 
بد من التحرر من هذه  السياسي. وهنا ال لالنفصال، بتشجيس بناء بنية انقسام تمهد االنقسام رار 

 القيود، وبقدر وطنية القرار الفلسطيني بقرار نجاح  رار المصالحة.
التنازل المتبادل وهذا هو التحدي الرابس، والذي يقوم على تةييرات القناعات والمدركات السياسية، 

ست عملية واتباع منهاج بعيدا  عن حسابات المباراة الصفرية زائد واحد نا ص واحد، فالمصالحة لي
سهلة، بل عملية معقدة وشائكة، وملفاتها تحتاج إلى مزيد من الو ت، والعقالنية في التعامل، 

ما ال. واالبتعاد ولذلك فان تنازل كل طرف سيكون شرطا   روريا  مسبقا   عن منهاج إما الكل وا 
يجاد حلول للملفات القائمة من موظفين ومعابر وأمن ومالية.  لنجاح وا 

 ت يكون التعامل معها من خالل منهاج الحل وليف منهاج الفر .هذه الملفا
 29/9/2017القدس، القدس، 

 
 حقيقة شطب الخط األخضر أمامالفلسطينيون  .47

 مرزوق الحلبي
عندما اعت برت موجة  2000أكتوبر  /السياسة الفلسطينية في إسرائيل ت راوح مكانها منذ تشرين امول

ذه ام لية خطوة حكومية رسمية لسّد الطريق أمام خيار مواطنتهم القمس السلطوي التي تعر ت لها ه
المصّمم الذي دفعهم إلى محاولة شق طريق جديد من  -القمس -في الدولة اليهودية. وهو الحدس

ّميت في حينه با "التصورات المستقبلية". إال أنها لم تكن كافية  خالل ووائق وتصورات تم و عها س 
ة خاصة والقوى والتيارات الفاعلة ظّلت مصّرة على اللعبة السياسية التي لتنقلهم إلى حقبة جديد

تفتر  أن خيار المواطنة هو خيار استراتيجي في الدولة اليهودية وأننا ذاهبون إلى تقسيم الجةرافيا 
 إلى دولتين وأنهم سيظلون  من الدولة اليهودية وكجزء منها.

العبرية ب ةط الن خب اليمينية المتنّفذة خالل العقد مس تعّمق إ صائهم عن المواطنة في الدولة 
امخير وو وح خيار هذه الن خب القا ي باخراجهم تماما  خارج السياسة وخارج القانون، أي ا ، 
تختلط اممور عليهم. فمس تعّمق سيرورات التشريس الحكومية وسياسات هدم البيوت وت ييق الِخناق 

السياسية ومس تنامي خطاب الكراهية والع نصرية  دهم، هناك  على معيشتهم وحّرياتهم، ال سيما
بأنهم أمام و س جديد وتحٍد جديد. وهو ذاك  -الفلسطينيين في إسرائيل -شعور متزايد بين ن خبهم

السؤال الكبير فيما هم فاعلون في حال تّم محاصرة مواطنتهم فيما ي شبه حّق اإل امة أو حّق السكن 
شح فعلي أو جوهري في الدولة العبرية، وفيما تّم رسميا  شطب الخط من دون حق انتخاب وتر 

امخ ر وفر  السيادة اإلسرائيلية على كامل فلسطين التاريخية بين البحر والنهر، بو وح ومن 
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خالل خطوات سلطوية وتشريعية وسياسية إسرائيلية. بمعنى، ماذا هم فاعلون في حال تحول الو س 
لية متعددة امشكال على المساحة المذكورة إلى سيادة م علنة! ماذا هم فاعلون القائم من سيطرة إسرائي

في ما يخص امشقاء الفلسطينيين في ال فة والقطاع الذين سيجدون أنفسهم تحت السيادة 
اإلسرائيلية نفسها. هل سيشبهون أشقاءهم أم سي شبههم أشقاؤهم  -وليف تحت احتالل فقط -السياسية

 القانونية والسياسية؟من حيس المكانة 
هذا السؤال مطروح كما رأيتم على المجموعتين الفلسطينيتين على جانبي الخط امخ ر. وهو ال 
يعني فقط كيف سيتعامل كل مجموع مس مجموعه المكّمل، بل كيف سيتوجهون إلى الدولة وامكورية 

في المئة من  45اليهود و في المئة من 55اليهودية التي ستصير أكورية بالكاد بين البحر ونهر )
العرب الفلسطينيين(؟ هل سيتحد المجموعان ليشكال مجموعة  ومية سياسية واحدة وتطور لنفسها 
مشروعا  سياسيا  واحدا ؟ نسأل هذا السؤال وفي الخلفية وا س سياسي مشطور بين مجموعتين ولكل 

أن هناك ميال  للتمّسك  لسان حال السياسة الفلسطينية في إسرائيل. كما -مجموعة خصوصيتها
بالمعروف والعادة السياسية القائلة برسم حدود طوعية بين المجموعتين وهي عمليا  أربس مجموعات 
ذا ما أخذنا الشتات الفلسطيني  إذا أخذنا باالعتبار انفصال  طاع غزة عن مناطق السلطة الوطنية، وا 

امخ ر أن يتشاركوا في مشروع سياسي وموا س اللجوء! هل سيختار الفلسطينيون على جانبي الخط 
ويتساوون ببع هم من حيس المو س السياسي أم أن الفصل سيستمّر حتى في حال شطب الخط 

 امخ ر تماما  وتةيير إسرائيل الرسمية للو ائس على امر ؟
نما في  وء سعي الن خب اليهودية في فلسطين التاريخية إلى ال عودة ال نسأل، كما أسلفنا، من فراغ وا 

بالدولة من فكرتها اإلسرائيلية ودولة المواطنين )لم تتحّقق إال جزئيا ( إلى فكرة دولة اليهود وحصر 
المواطنة الكاملة فيهم دون غيرهم من سكان الجةرافيا المقصودة. وهذه الن خب جادة ال تلوي على 

ل  رار التقسيم في شيء في مشروعها هذا الذي "ي عيد" الو س في فلسطين التاريخية إلى ما  ب
. كأن هذه الن خب ت علن صراحة عن رف ها النهائي تقسيم فلسطين ونيتها فر  السيادة 1947

 اليهودية على كامل الت راب الفلسطيني.
وي ستدّل من التشريعات ومن الخطاب السياسي المتداول ومن اإلجراءات على امر  أن هذه الن خب 

بقي الباب مفتوحا  على كل الخيارات بما فيها سياسات الترانسفير ما ية في مشروعها الجديد. وهي ت  
والتطهير العر ي والعزل المكاني والتهجير بحق الفلسطينيين كجزء من تعاملها مس التعادل 
الديموغرافي الذي  د ينشأ على امر  نتيجة لشطب الخط امخ ر وخالل عقد من الزمن من يوم 

ة شعور الن خب اليهودية بالتفوق االستراتيجي الهائل مقابل حصول ذلك نهائيا . وفي الخلفي
الفلسطينيين تحديدا والعالم العربي. هذا التفوق الذي ي نتج أفكارا يمينية ومستعلية ومتجّبرة تذكرنا 
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. هذا هو الشعور العام عند الن خب في إسرائيل 1967يونيو  /بنشوة النصر اليهودية في حرب حزيران
ات للفلسطينيين الذين ستكون  ياداتهم أمام فرصة تاريخية لالنطالق أو أمام انكفاء وهو يصّدر تحدي

 جديد.
فالقوة اإلسرائيلية المتعاظمة أمام ال عف الفلسطيني المتزايد سعيدة ومحظوظة حتى اآلن منها 

روه السياسي وال تزال تعّول على امفكار السيا سية تواجه  يادات فلسطينية متمّسكة بالما ي وا 
المتقادمة التي تجاوزتها التحوالت على امر  وفي مبنى القوة و من المشاريس اإلسرائيلية 
االستراتيجية وفي المشهد العربي الراهن المرشح إلى مزيد من تدمير. من هنا أهمية الحوارات 

فلسطينية  الداخلية الجارية في المجموعات الفلسطينية المختلفة حول المستقبل وحول "مشاريس سياسية
بديلة" أو متجاوزة لما هو معهود وجامد. وال ي ّر القيادات الفلسطينية حيس هي أن تأخذ هذه 
الحوارات وم خرجاتها باالعتبار، ال سيما ما يدعو منها إلى تطوير مشروع وطني فلسطيني جديد 

تلبس المواطنة  يفتر  أن الفلسطينيين على كامل الت راب الفلسطيني هم  اعدته وشعبه و  يته. ال
اإلسرائيلية أن ت سحب من تحت أ دام الفلسطينيين في الدولة العبرية بوا س حال التطورات في 
المجتمس اليهودي المنسحب بو وح من فكرة إسرائيل بوصفها وطنا   وميا  لليهود ودولة مواطنة 

أو سياسي فحسب لةيرهم من فلسطينيين إلى دولة يهودية فحسب. وهذا تطور تاريخي ال تشريعي 
 على الفلسطينيين أن ي عطوا رأيهم النظري والعملي فيه!

 30/9/2017الحياة، لندن، 
 
 السعودية بعد البحرين تسقط في حبال نتنياهو .48

 علي الصالح
كأوراق الشجر في فصل الخريف، تتسا ط أنظمة عربية واحدة تلو امخرى، أمام اإلغراءات والوعود 

الذي تسمعه من أركان الكيان الصهيوني بقيادة بنيامين نتنياهو اليميني الكاذبة والكالم المعسول 
العنصري اإلرهابي المتطرف، وأ طاب إدارة الرئيف اممريكي، ومعظمهم من اللوبي الصهيوني، أو 

 المتعاطفين معه، حول توفير الحماية لهذه امنظمة من الخطر اإليراني المزعوم عليها.
ة طبيعة المؤامرة التي حاكتها هذه امنظمة على مر السنين  د الق ية وتكر حبات المسبحة كاشف

الفلسطينية، وتوفير الحماية لنفسها على حسابها، ورفعت اآلن بر س الحياء عن وجوهها وكشرت عن 
 أنيابها.
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، المكان المناسب لهذه امنظمة إلماطة 72وكان منبر الجمعية العامة لألمم المتحدة، في دورتها الا 
للوام عن وجوهها لتظهر على حقيقتها، التي بالتأكيد لم تكن وليدة اللحظة، بل تأتي في سياق ا

 مؤامرات خفية تمارف لسنوات عديدة سابقة.
وشهدت هذه الدورة تةييرا ملحوظا في الخطاب السياسي لبع  ممولي هذه امنظمة العربية، إزاء 

امرا ي الفلسطينية وانهت احتاللها لفلسطين،  دولة االحتالل، والتعامل معها وكأنها انسحبت من
و بلت بحل الدولتين، كما تنص على ذلك مبادرة السالم العربية، التي كتبوا نصها وا نعوا  مة بيروت 

، بتبنيها. فراح وزير خارجية النظام السعودي الجديد عادل الجبير يةازل إسرائيل، 2002العربية عام 
لفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية أمن المواطن اإلسرائيلي، وخال تيمنا بالرئيف المصري عبد ا

خطابه من كلمة االحتالل والدعوة الصريحة النسحاب  وات االحتالل من امرا ي الفلسطينية، 
وبدال من ذلك اتهم الفلسطينيين بعدم القبول بمبدأ التعايش، بدعوته لهم القبول بالتعايش وكأنهم هم 

لجبير أي ا على خطى حمد بن عيسى ملك البحرين على خط مةازلة إسرائيل، الراف ون. وسار ا
دانة من يطالب بعدم التعامل معها. وفّجر الجبير  نبلة سياسية  بالدعوة للتطبيس مس دولة االحتالل وا 

 كما فعل ملك البحرين.
صار..  لت في مقال سابق أال عال ة لي بالخالفات القائمة بين ما أصبح يعرف با"دول الح

السعودية واإلمارات والبحرين ورابعهم نظام عبد الفتاح السيسي"، وما زال مو في هو المو ف نفسه 
ولم يتةير، فهذه مشاكل بين دول  ادرة على حل مشاكلها في ما بينها، وال نريد أن نقحم أنفسنا في 

امخيرة،  امسابيسي هذه الخالفات. ولكن ما تردد على ألسنة زعماء و ادة ومسؤولي هذه الدول، ف
ي عوا خواتمها،  أنيؤكد على أن تصريحاتهم هذه ال بد ان تكون جزءا من المؤامرة، التي يحاولون 

بالتةيير الفا ح في الخطاب السياسي، نحو دولة االحتالل، والتراجس تدريجيا عن المصطلحات 
حذف المحتلة.. عدم المطالبة  المستخدمة سابقا.. إسرائيل بدل دولة االحتالل.. ال فة الةربية بعد

وعدم التشديد على إ امة الدولة … الفلسطينية المحتلة امرا يباالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من 
 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدف المحتلة، واستبدالها بالتوافق الدولي على حل الدولتين.

ي إلى  ناعة ب رورة إنهاء الصراع وفي سياق هذه التةيرات وصل وزير خارجية النظام السعود
العربي اإلسرائيلي في ظل التوافق الدولي على حل الدولتين. وبدال من التشديد على الدعوة 

الفلسطينية، تف ل علينا الجبير بالقول في كلمته  امرا يلالنسحاب الكامل، وو س حد الحتالل 
ننا يوم السبت الما ي إن، "النزاع العربي اإلسرائيلي أكبر ن زاع تشهده المنطقة في و تنا الحا ر، وا 

ال نرى مبررا  الستمراره، خصوصا  في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على حل الدولتين، 
والمستند إلى  رارات الشرعية الدولة ومبادرة السالم العربية، وصوال  إلى إ امة الدولة الفلسطينية على 
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ة". وفي هذا القول الملةوم خروج عن بنود المبادرة العربية، وعاصمتها القدف الشر ي 1967حدود 
حدود الرابس من حزيران  إلىالتي تنص أوال على إنهاء االحتالل واالنسحاب اإلسرائيلي الكامل، أي 

وتسوية مشكلة الالجئين،  بل إنهاء الصراع والتطبيس مس دولة االحتالل. وأ اف الجبير "إننا  1967
ادة الدولية من شأنه ترجمة مبادا الحل إلى وا س ملموف". والحقيقة التي يعرفها نرى أن توافق اإلر 

الجبير كما غيره، أن إسرائيل الدولة القائمة باالحتالل ترف  إلزام نفسها باالنسحاب من امرا ي 
 الفلسطينية، ناهيك عن االنسحاب الكامل بما فيها القدف المحتلة التي تشهد حملة مسعورة لتهويدها

 وتةيير معالمها.
عين المطبعين والمتأسرلين  ال رئيف حكومه االحتالل بنيامين نتنياهو مساء يوم أ ولفرك "بصلة" في 

الما ي، إن إسرائيل لن تخلي أي مستوطنة في المستقبل مهما حدس. وأ اف في كلمة له  امربعاء
ذكرى الخمسين على بدء في التجمس االستيطاني غوش عتصيون جنوب بيت لحم في االحتفال في ال

االستيطان، أنه وجد ليبقى ويستمر، وأن إسرائيل لن تزيل أي مستوطنة مستقبال مهما حدس. الى 
الرئيف دونالد ترامب في البيت امبي  لم تحدد حتى اآلن مو فا، ولم تعط التزاما  إدارةجانب أن 

 بحل الدولتين، رغم المطالبات الفلسطينية الوا حة والمستمرة.
ذن فان كل ما نطق به الجبير، ال أساف له من الصحة، إذ ال وجود لتفاهم أو إرادة دولية حول إ

هذه الق ية. ويبدو أن االلتزام لدى الجبير ومفاهيمه هو عدم تطبيق دولة االحتالل للقانون الدولي، 
  يامراالصادر عن مجلف اممن الدولي، و رار االنسحاب من  2334و رار و ف االستيطان 

 194أو  رار حق العودة  181، وغيرها من القرارات ولن نتحدس هنا عن  رار التقسيم 242المحتلة 
والحبل جرار. الجبير ال ينطق من فراغ فقد كان يدرك جيدا ما يقول، ولم يكن يتحدس باسمه، بل 

 باسم العهد الجديد وولي عهده محمد بن سلمان "رجل التحديس".
تكون  د خانته و اعت منه في إدانة االحتالل اإلسرائيلي  أنات يمكن  د يقول  ائل إن الكلم

التعسفية التي يمارسها جنوده كل صباح ومساء  د الفلسطينيين.  واإلجراءاتلألر  الفلسطينية 
بيد أن الجبير وجدها في التنديد بقوة "بسياسة القمس والتهجير التي تنتهجها حكومة ميانمار  د 

 ا".المسلمين الروهينج
المتحدة كالم ملةوم وسهم جديد موجه  د الق ية الفلسطينية. وهذا السهم  امممما  اله الجبير في 

يواجه بحسم وحزم من  بل الفلسطينيين بجميس توجهاتهم  أن، وال بد أصحابهنحور  إلىيرتد  أنيجب 
عموما، واعتقد  السياسية والعقائدية خصوصا، ومن الشرفاء والمخلصين العرب للق ية الفلسطينية

بل يحتم عليهم الواجب  أي اأنهم كور. فهذا هو و ت التحرك  بل أن يفوت اموان. ومطلوب منهم 
جميعا أن يقفوا صفا واحدا لمواجهة هذا الخطر المحدق بق يتهم وبوجودهم. أوراق كويرة ال تزال في 
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، وكأنها كانت إيجادهفي  ظمةامنالفلسطينيين، رغم الو س العربي المهلهل، التي ساهمت هذه  أيدي
 منذ زمن على الخط نفسه مس العدو الصهيوني، في انتظار اللحظة المناسبة.

وأوجه هذه الدعوة إلى جامعة الدول العربية، التي إن لم تكن هي متورطة في هذه المؤامرة، أن تجد 
اريخها امسود وتحسن في هذه الهجمة االنهزامية والتآمرية، فرصتها كي تمسح ولو جزءا بسيطا من ت

فلسطين وشعب فلسطين و  ية فلسطين التي ستظل رغم أنف المتآمرين  إلىصورتها، وأن تنحاز 
 والمتأسرلين الق ية امولى.

فرصة نتمنى على الجامعة العربية أال تفوتها. وكذلك نتمنى على أمينها العام أحمد ابو الةيط، أن 
ورة في عقول العرب عندما كان وزير خارجية نظام ينتهز هذه الفرصة كي يمسح صورته المحف

جانب وزيرة خارجية االحتالل تسيبي ليفني وهي تعلن الحرب  إلىحسني مبارك المخلوع، وهو يقف 
 .2008على  طاع غزة عام 

واختتم بالقول إن الصراع مس العدو الصهيوني يتو ف عندما يعود الحق مصحابه، وعندما ينجلي 
الفلسطينية، وعندما يقيم الفلسطينيون دولتهم بعاصمتها القدف الشر ية،  ا يامر االحتالل عن 

 وعندما يتحرر امسرى من سجون االحتالل.. عندئذ فقط يمكن التفكير بو ف الصراع.
لى  يتحقق ذلك فان الصراع لن ينتهي ولن يتو ف الن ال، والشعب الفلسطيني بكل  واه وأطيافه  أنوا 

على مصالحه..  اممينوالوطنية والعقائدية هو ال امن الوحيد، وهو الحارف السياسية والفصائلية 
المتأسرلون والالهوون وراء التطبيس،  أيهاوالعقود شاهد على ذلك، فال تجربوا  امعواموسابق 

حظوظكم، وتتآمروا من وراء ظهر الشعب الفلسطيني، وال توصلوه إلى حد الة ب والوورة.. عندئذ 
 تتحدس عن نفسها. وامحداس أنفسكمال تلوموا سوى 

 30/9/2017، لندن، القدس العربي
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