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 .1جرينبالت :ال تنازالت بشأن احتياجات "إسرائيل" األمنية في خطة السالم المزمع إطالقها
رويترز ،والوكاالت :قال مهندس عملية السالم األمريكية جيسون جرينبالت ،في مقابلة مع رويترز،
إن إدارة ترامب تستعد النتقادات إسراييلية لعناصر في ططة السالم في الرر األوسط التي لم
يكرف النقاب عنها بعد .مضيفاً أن المفاوضين األمريكيين دطلوا "مرحلة ما قبل تدرين" الططة رغم

مقاطعة القادة الفلسطينيين لها .لكنه امتنع عن تحديد إطار زمني واكتفى بالقول إن الططة لن يتم

اإلعالن عنها في الجمعية العامة لألمم المتحدة التي ستجتمع في نيويورك هذا الرهر ،كما لم يقدم
أي تفاصيل برأن الططة التي أثارت ركوكا كثيرة حتى قبل الكرف عنها.

وقال جرينبالت إن الجانبين سيجدان ما سيعجبهما وما لن يعجبهما في الططة .وأضاف "علينا أن
ندافع عن الططة لصالح اإلسراييليين والفلسطينيين .نحن مستعدون لالنتقادات من جميع األطراف،

لكننا نعتقد أن هذا أفضل سبيل للتحرك إلى األمام بالنسبة للجميع" .بيد أن جرينبالت قال إن

الواليات المتحدة ستوصي بتقديم تنازالت لكنها لن تسعى لفرض اتفا  .وأضاف "الطرفان فحسب

لديهما القدرة على تقديم هذه التنازالت لكن ال تنازالت برأن احتياجات إسراييل األمنية".

الخليج ،الشارقة2018/9/14 ،

" .2ك ّنا بالعالم اآلخر" :عريقات يتحدث عن موته هو وعباس ويؤكد التمسك بالسالم والتنسيق األمني

كرفف أمففين عفام اللجنففة التنفيذيففة لمنرمفة التحريففر الفلسفطينية ،صففايب عريقففات ،عفن أن حالففة ريففيس

السففلطة الفلسففطينية ،محمففود عبففاس ،كانففت ططي فرة للقايففة عنففدما رقففد فففي المسترفففى فففي رام

 ،فففي

أيففار مففايو  .2018وقففال عريقففات إن "أبففو مففازن مففات فففي أيففار مففايو الماضففي ،عنففدما عففانى مففن
االلتهاب الريوي الرديد ،لكن بطرقة ما عاد (إلفى الحيفاة ....ووصفل مسفتوب البروتينفات ففي دمفه إلفى

 ،391وعانى من تلوث ططير في الريتين ،ودرجة ح اررة جسده وصلت إلى  42درجفة ،ولفم يعتقفد أحفد
أن ثمة احتمال بنجاته ،لكنه عاد".

جففا ت أق فوال عريقففات فففي مقابلففة معففه نر فرته صففحيفة "معففاريف" يففوم الجمعففة  .2018 9 14وتحففدث
عريقات عن العملية الجراحية لزراعة رية ،التي أجراها في وارنطن ،العام الماضي ( ..2017وقال إن
"كالنا عدنا من العالم اآلطر .لقد كنت في حالفة مفوت سفريري طفالل عمليفة الفزر لمفدة دقيقتفين و40

ثانية في  12تررين األول أكتوبر ."2017

وأضففاف عريقففات حففول الطط فوات التففي اتطففذها ال فرييس األمريكففي ،دونالففد ت ارمففب ،ضففد الفلسففطينيين

مؤط اًر ،أنه قريب من عباس" ،وقلت له إنك فعلت كل ما بوسعك .وأنا فعلت كل ما بوسفعي مفن أجفل
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تحقي السالم .انتهفى األمفر" .وأرفار عريقفات إلفى أن عبفاس يعتفزم إلقفا ططفاب أمفا اللجنفة التنفيذيفة
لمنرمففة التحريففر ،فففي  .2018 9 27وأضففاف أنففه "إذا لففم يففزود أبففو مففازن البضففاعة التففي ينبق ففي أن
يزودها في نهاية هذا الرهر ،فإنني سأضع مفاتيحي على الطاولة قبل انتها ططابه".

وتابع عريقات قايالً" :لقد فرلنا في تطبيف اتففا أوسفلو ،ويجفب أن نعتفرف بفذلك ...اعترفنفا بإسفراييل

فففي حففدود العففام  ،1967وافقنففا علففى تبففادل أ ارضففي ،وهففذه فكرتنففا أص فالً .وافقنففا علففى دولففة منزوعففة
السفال ،،مفن دون جفيوع وعلفى حففل عفادل ومتفف عليفه لالجيفين ،ال يففتم فرضفه علفى إسفراييلع علففى
وجففود طففرف ثالففث ،حلففف النففاتو أو األم فريكيين ،كففي يطب ف ويتففيقن مففن تنفيففذ االتفففا ويتواجففد فففي

األ ارض ففي الفلس ففطينية فق ففط ،ال ف ففي إسف فراييل وال ف ففي األردن .وعل ففى م ففاذا حص ففلنا ف ففي المقابف فل؟ عل ففى
نتنياهو يواصل توسيع المستوطنات في كل مكان".

وقال عريقات إنه أبلغ صهر ومسترار الرييس األمريكفي ،جاريفد كورفنير ،بفأن إغفال وكالفة األونفروا

سيهدد استقرار األردن" .لقد قال األمريكيون لي إنهم يريدون إغال أونروا .ذكرتهم بفأن أونفروا أقيمفت
بموجففب اقت فرا ،السفففير األمريكففي فففي األمففم المتحففدة ،فففي كففانون األول ديسففمبر العففام  .1949أونففروا

تعني  477ألفف تلميفذ فلسفطيني ،و 309م اركفز طبيفة ،و 13مركفز تأهيفل ،وتعنفي قروضفاً للمحتفاجين،
للنسا الرابات والطالب الجامعيين .أونروا ليست وكالة فلسطينية .ومن سيتضفرر مفن إغالقهفا ،عفدا

النففاس العففاديين؟ لففيس نحففن .بففل األردنيففون .قلففت لكورففنير إن اسففتقرار األردن هففام لنففا جميع فاً .هففذا
مفتا ،السالم .ال تلعبوا هذه اللعبة".

واعتبر عريقات أن حل قضية الالجيين الفلسطينيين "بسيط جداً .بواسفطة التوقيفع علفى نهايفة الصف ار

وغياب المطالب .هذا هو مفتا ،الحل .وعندما تكون المعادلة ،مثلما ُكتب في مبفادرة السفالم العربيفة،

هي حل عادل ومتف عليه لقضية الالجيين ،يكون قد تم االتففا علفى أنفه ال يمكفن ففرض أي رفي

علففى إس فراييل فففي هففذا الموضففو  .مففاذا تريففدون أيض فاً؟ الالجيففون سيحصففلون علففى أربعففة طيففارات:
بإمكففانهم االطتيففار بففين دولففة ثالثففة ،المكففان الففذي يعيرففون فيففه ،الدولففة الفلسففطينية أو إس فراييل ،ولكففن

عنففدما يكففون الحففل باتفففا الجففانبين ،لففن تكففون هنففاك إمكانيففة فففرض اسففتيعاب الجيففين علففى إسفراييل.
وجامعة الدول العربية تواف علفى ذلفك .لفذلك ُكتفب ففي ططفة كلينتفون "حفل عفادل ومتفف عليفه" .هفذا
هو الموقف الفلسطيني الرسمي ،وال يوجد غيره".

وأضففاف عريقففات" :إذا كنففت أريففد ح ف العففودة ،لمففاذا أقففدم هففذه التنففازالت ،لمففاذا لسففت متمسففكاً بفك فرة

الدولة الواحدة مع مساواة في الحقو ؟ ونحن لم نوقف أبداً ،ولو للحرفة واحفدة ،التعفاون األمنفي معكفم
ومع األمريكيين" .وفي الوقفت الفذي تُفتهم فيفه السفلطة الفلسفطينية ،بواسفطة أجهزتهفا األمنيفة ،بمالحقفة
النرطا الفلسطينيين ومنع مقاومة االحتالل وأنها تعمفل عمليفا لمصفلحة االحفتالل بواسفطة مفا يسفمى
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"التنسي األمني" ،قال عريقات إن "اإلرهاب هو تهديد وجودي لنا .ونحفن ال نصفنع جمفيالً لكفم .لفدينا

قنوات مفتوحة معكم ومع ."CIA

الالفت للنرر أن عريقات يتحدث طوال المقابلة عن أن اإلسراييليين ،وففي مقفدمتهم ريفيس حكفومتهم،
بنيامين نتنياهو ،ال يريدون السالم مع الفلسطينيين ،لم يفسر السبب الذي يجعلفه يقفدم تنفازالت بالقفة،

كهففذه التففي تحففدث عنهففا حففول حف العففودة ،بصفففته "كبيففر المفاوضففين" الفلسففطينيين ،وحتففى أنففه يفعففل

ذلك م ن طالل صحيفة إسراييلية تعتبر يمينية ،وأمام صحفي ،هو بن كسبيت ،الذي كتب بعد اعتقال
المناضففلة الفلسففطينية الرففابة ،عهففد التميمففي ،أنففه "فففي حالففة الفتيففات ،يجففدر جبايففة الففثمن فففي فرصففة

أطرب ،في الرلمات ،من دون رهود وكاميرات".

عرب 2018/9/14 ،48

حل الدولتين
 .3مسؤوالن فلسطينيان :السالم لن يمر إال من خالل ّ
غف فزة :عب ففر مس ففؤوالن فلس ففطينيان ،أم ففس الجمع ففة ،ع ففن رفض ففهما للتصف فريحات الت ففي أدل ففى به ففا جاري ففد
كورففنر ،المسترففار الطففاي للفرييس األمريكففي دونالففد ت ارمففب ،برففأن القضففية الفلسففطينية والصف ار مففع

اإلسراييليين على طلفية ما يطر ،برأن عملية السالم من قبل اإلدارة األمريكية.

وقففال نبيففل أبففو ردينففة ،النففاط باسففم الرياسففة الفلسففطينية ،إن تصفريحات كورففنر تففنم عففن جهففل بواقففع

الص ف ار  ،وهففي محاولففة للتضففليل وتزييففف التففاريد الطففاي بالقففدس ومقدسففاتها اإلسففالمية والمسففيحية.

وأضففاف" :إن السففالم لففن يمففر إال مففن طففالل حففل الففدولتين والقففدس الر فرقية عاصففمة لدولففة فلسففطين،
وفف قف اررات الرفرعية الدوليففة وقف اررات القمفم العربيفة ،وأن االسففتمرار بإنكفار الحقفاي التاريطيفة والدينيففة

للرعب الفلسطيني ،ستضع المنطقفة ففي مهفب الفريح" .وتفابع" :إن الفهفم األمريكفي لألمفور ،يعبفر عفن

سياسففة غيففر مسففؤولة ،سففتؤدي إلففى ف فرال مففدمر ،وترففكل طط ف اًر حقيقي فاً علففى النرففام القففانون الففدولي"،
مؤكداً أن الرعب الفلسطيني لن يرضد للضقوط أو العقوبات وسياسة االبتزاز.

وواصففل المسففؤول الفلسففطيني "أن التوجهففات األمريكيففة دليففل علففى انحيففاز أعمففى لمفففاهيم مزيفففة ،وهففي

بمثابففة فرففل كامففل لمسففاعي أمريكيففة ال تسففتند إلففى الحقففاي التففي يمكففن أن تففؤدي إلففى تحقي ف سففالم
حقيقي ودايم" .وأكد على أن صمود الفلسطينيين وتمسفك قيفادتهم بالثوابفت الوطنيفة وبمصفالح رفعبها،

ستسقط كل المؤامرات "ألن هذا زمن عابر ولن يطول" ،كما قال.

من جانبه ،قال صايب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنرمة التحرير الفلسطينية ،طالل لقا مع

عففدد مففن الديبلوماسففيين أمففس ،إن عقففارب السففاعة ال تعففود إلففى الففو ار  ،ووان محففاوالت وقففف الففزمن أو

إعادة الوقت إلى مفا مضفى أمفور مسفتحيلة .ورفدد علفى أن "ممارسفات وسياسفات ووامفال ات محفاوالت
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ففرض الحقفاي االحتالليفة علففى األرض مفن قبفل اإلدارة األمريكيففة والحكومفة اإلسفراييلية ال يمكنهففا أن
تُوقففف الحتميففة التاريطيففة بتجسففيد إقامففة الدولففة الفلسففطينية وعاصففمتها القففدس الرفرقية" .وأكففد عريقففات
علففى وجففوب تحقيف إ ازلففة أسففباب االنقسففام وصفوالً إلففى الوحففدة الجقرافيففة والوطنيففة ،علففى اعتبففار ذلففك

أقصر الطر لمواجهة وواسقاط محاوالت إدارة الرييس ترامب استمرار تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن".

الشرق األوسط ،لندن2018/9/15 ،

 .4مطالبة فلسطينية بتدخل أمريكي لوقف هدم "الخان األحمر"
رام

 :طالبففت و ازرة الطارجيففة والمقت فربين الفلسففطينية اإلدارة األمريكيففة بففأن تثبففت لنفسففها ولمنتقففديها

الكثر في كل أنحا العالم بما فيهم الجالية اليهودية األمريكية ،أن لديها بقايا حسن نوايفا ،وأن تتفدطل

فو اًر لدب دولة االحفتالل ،لوقفف هفدم قريفة الطفان األحمفر برفكل نهفايي " ،وواجبفار حكومفة المسفتوطنين
المارقة ،على التطلي بالكامل عن ق ارراتها بهدم التجمعات البدوية".

وفي السفيا أكفد وزيفر الطارجيفة ريفاض المفالكي ففي تصفريح صفحافي ،أن تحفذير البرلمفان األوروبفي

ل فف"إسراييل" مففن مقب ففة انتهففاك معاهففدة جني ففف الرابعففة وارتك ففاب "جريمففة ترحيففل قس ففري" لسففكان الط ففان
األحمر ،هو "ططوة إضافية دولية تدين ما ستقوم به إسراييل وتحذرها من تبعات تنفيذ هذا القرار".

وأرار إلى أن و ازرة الطارجية ومن طالل بعثتها في بروكسفل ستسفتمر ففي انتف از المزيفد مفن القف اررات،
التي من رأنها توجيه المزيفد مفن الضفقوط الدوليفة علفى دولفة االحفتالل ل ف "منعهفا مفن تنفيفذ مطططهفا

اإلج ارمففي بح ف تجمففع الطففان األحمففر البففدوي" .وثمففن المففالكي موقففف الكتففل السياسففية فففي البرلمففان
األوروبففي ،التففي دعمففت التصففويت علففى الق فرار الصففادر عففن البرلمففان ودفعففت إلنجاحففه ،بففالرغم مففن
الدعم الذي حريت به دولة االحتالل من طرف "الكتلة المتصهينة" في البرلمان األوروبي.

القدس العربي ،لندن2018/9/15 ،

 .5السلطة الفلسطينية تتبرع بآالف الكتب العلمية لمكتبة الموصل العراقية
غ ف فزة  -إسف ففماعيل عبف ففدالهادي :فف ففي ططف ففوة إنسف ففانية وتعاطف ف فاً مف ففع الرف ففعب الع ارقف ففي ،أقف ففدمت السف ففلطة
الفلسطينية على جمع آالف الكتب العلمية المنوعة ،وتبرعت بها إلى مكتبة جامعة الموصل المركزية
العراقيففة ،بعففد أن أقففدمت عناصففر تنرففيم "الدولففة" ،علففى إح ف ار مكتبففة الموصففل الكبففرب المكونففة مففن

ثففالث طواب ف  ،وواطفففا معففالم جميففع الكتففب والوثففاي العلميففة العريقففة والتففي يعففود بعضففها إلففى آالف
السففنين ،حيففث جففا هففذا التبففر الفلسففطيني اسففتجابة لنففدا أطلقففه نرففطا عراقيففون وكتففاب ،طففالبوا فيففه
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بإعففادة فففتح مكتبففة الموصففل مففن جديففد ،واسففتقطاب الكتففب العلميففة مففن جميففع الففدول العربيففة إلففى تلففك
المكتبة ،إلعادة الحضارة والمجد لها والتي كانت مقصداً للعلما والمثقفين على مدار  62عاماً.

القدس العربي ،لندن2018/9/15 ،

" .6الديموقراطية" :اإلرادة السياسية غير متوفرة لدى قيادة السلطة لتحقيق المصالحة
غزة  -يحيى اليعقوبي :قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ،طالل أبو
رريفة ،إن وفد الديموقراطية الذي يزور القاهرة ،بعد تلقيه دعوة رسمية ،سيلتقي المسؤولين المصريين

منتصف األسبو الجاريع لبحث ملفي المصالحة وتثبيت وقف إطال النار.

وأضاف أبو رريفة في تصريح لصحيفة "فلسطين" ،أن أول القضايا التي سيناقرها وفد الديموقراطية

ملف المصالحة وآلية استيناف الحوار الوطني الرامل من أجل وضع آليات لتنفيذ اتفاقي المصالحة
لعامي 2011م و2017م ،كمدطل إلنها االنقسام بما يفضي إلنرا حكومة وحدة وطنية تحضر
النتطابات فلسطينية راملة .وذكر أن القضية الثانية هي رفع الحصار على قاعدة استيناف تنفيذ

اتفا وقف إطال النار لعام 2014م حيث تنصل االحتالل اإلسراييلي من تنفيذ الر المتعل برفع
الحصار.

واعتبر أن الدعوة لحوار رامل مع كافة الفصايل الوطنية مرة واحدة" ،األساس والسياج الذي يحمي

أي اتفا وآليات التنفيذ" ،مؤكدا أن األوضا في غزة لم تعد تحتمل استمرار حالة الحصار المطب .

ورأب أبو رريفة أن "اإلرادة السياسية غير متوفرة لدب قيادة السلطة لتحقي المصالحة" ،مؤكداً أن

من يريد الذهاب للمصالحة عليه توفير مناطات إيجابية بد اً من رفع اإلج ار ات العقابية وعدم وضع
ارتراطات "التمكين" كمدطل رييسي كأساس للحوار بين األطراف الفلسطينية.

فلسطين أون الين2018/9/14 ،

" .7الجهاد"" :أوسلو" ش ّكل نافذة "إسرائيل" للخارج وجس ارً للتطبيع
غزة  -أحمد المصري :أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي ،نافذ عزام ،أن الجوهر
األساسي الذي نرأ عليه اتفا

"أوسلو" للتسوية ،يتمثل في إنها الص ار الحاصل بين االحتالل

اإلسراييلي والرعب الفلسطيني ،وتدجين األطير .وقال عزام لصحيفة "فلسطين" أمس :إن صناعة
"أوسلو" هدف لدفع الفلسطينيين للقبول بالواقع واألرض التي يعيرون عليها ،واالستسالم التام

لالستيطان والسيطرة على المقدسات وعدم االعتراض عليها بتاتا .وأضاف عزام إن اتفا "أوسلو"
أُريد منه إنها القضية الفلسطينية ،وتحويل (إسراييل .من عدو لصدي في نرر الرعب الفلسطيني
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والرعوب العربية واإلسالمية ،باإلرارة إلى أن القضية الفلسطينية "انتهت" وجرب وضع حلول لها.
وأوضح أن االتفا هدف ليكون جس ار للتطبيع مع دولة االحتاللع فتصبح جز اً من نسيج المنطقة
االجتماعي واالقتصادي واألمني ،بعد أن كان ينرر إليها كجسم سرطاني غريب زر على حساب

أرض األمة.

فلسطين أون الين2018/9/14 ،

قدم األرضية الخصبة لطرح "صفقة القرن"
 .8قيادي بـ"الديموقراطية"" :أوسلو" ّ
بيروت ،غزة  -أحمد المصري :أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية فتحي كليب ،أن
اتفا (أوسلو .الموقع بين منرمة التحرير واالحتالل اإلسراييلي قبل  25عاماً ،قدم أرضية طصبة

اتكأت عليها اإلدارة األمريكية في طر ،ما تسمى بف "صفقة القرن" التي بدأ تطبيقها فعلياً .وقال كليب

في حوار مع صحيفة "فلسطين" ،من العاصمة اللبنانية بيروتَّ ،
إن "صفقة القرن" األمريكية أططر ما
يواجهه الفلسطينيون ،بما لها من تأثير واضح على مفاصل وثوابت قضيتهم ،مضيفاً" :هذه الصفقة
ما كانت لتحدث لوال المسر ،الذي تم تجهيزه وتعبيده من قبل اتفا اوسلو ،والتنازالت التي قدمتها

المنرمة منذ توقيعه" .وردد على أن "الجردة" النهايية لنتايج أوسلو ،تُمثل نتايج كارثية على القضية
"المرة" لم
الفلسطينية في المستويات كافة ،مري اًر إلى أن قيادة المنرمة والسلطة ورغم هذه النتايج ُ
تقف يوما لتُقيم وتراجع هذه التجربة ،وما أوصلته المفاوضات العقيمة للقضية التي لم يستفد منها

سوب االحتالل.

ولفت إلى أن بعض الدول العربية في سيا

االتفا

أعلنت اتصاالتها وعالقاتها مع االحتالل

اإلسراييلي بعد أن كانت سرية ،ورأت أنه من غير الجدوب استمرار حالة الص ار والحرب مع األطير،

واعترفت بوجوده ،وتبنت أحقيته على األرض المحتلة .وبين كليب أن الرعب الفلسطيني ونتيجة

(أوسلو .بات وحيداً في صراعه مع المحتل ،وفرض تراجعا في حالة التضامن العربي اإلسالمي

الرسمي معه.

فلسطين أون الين2018/9/14 ،

 .9فتح تثمن موقف البرلمان األوروبي حول قضية "الخان األحمر"
دعت حركة "فتح" ،أمس الجمعة ،حكومات االتحاد األوروبي إلى تطبي توجهات البرلمان األوروبي
برأن قرار "إسراييل" هدم قرية "الطان األحمر" في رر القدس .وثمنت الحركة ،في بيان ،تصريحات
كل من مفوضة الرؤون الطارجية لالتحاد األوروبي والبرلمان األوروبي نفسه ،بطصوي تحذيرهم
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"إسراييل" من معنى وتبعات هدم قرية الطان األحمر ،كما صدرت أول أمس الطميس في كل من
بروكسل وستراسبورج .وجا في بيان فتح "نحن بحاجة لططوات من الحكومات األوروبية لصد

"إسراييل" عن هدم الطان األحمر تحت طايلة التهديد بتعلي اتفاقية الرراكة مع إسراييل".

الخليج ،الشارقة2018/9/15 ،

 .01لبنان :األمن العام يوقف نائب األمين العام لـ"انصار هللا"
أوقف فر المعلومات في قوب األمن الداطلي اللبناني نايب األمين العام لف"انصار

" محمود حمد،

على طلفية اعترافات أدلى بها موقوف في قضية محاولة اغتيال مسؤول األمن في سفارة فلسطين

لدب لبنان إسماعيل رروف في العام .2017

والموقوف حمد من سكان صيدا بالقرب من مقر مصرف لبنان .وكان الموقوف الذي يعمل لديه أقر
أنه بأمر من حمد حاول اغتيال رروف في العام  ،2017لكن رروف أصيب بالرصاي ولم يقتل.

يذكر أن حمد على طالف مع األمين العام للتنريم جمال سليمان.

الحياة ،لندن2018/9/15 ،

 .00االحتالل يقصف موقعين لحماس بغزة
موقعين لحركة حماس في قطا
غزة – األناضول :أعلن الجيو اإلسراييلي أن قواته أغارت على
ْ
غزة ،ردا على إلقا عدة قنابل يدوية وعبوات ناسفة باتجاهها ،بالقرب من السياج الفاصل.

وأضاف الجيو ،في بيان ،أن ضابطا أصيب بجرو ،طفيفة ،نتيجة ررايا عبوة تم إلقاؤها من قبل

فلسطينيين .وقال رهود عيان فلسطينيون إن الجيو اإلسراييلي أطل قذايف على موقع يتبع لحركة
حماس ،ررقي مدينة غزة (رمال ..وأضاف الرهود أن قذايف أطرب أصابت مدرسة تابعة لوكالة
األونروا ،ررقي بلدة عبسان الكبيرة (جنوب ،.وهو ما تسبب في إلحا

أضرار في إحدب غرفها

الدراسية ،دون وقو إصابات .ولم تصدر حركة حماس أو السلطات في قطا غزة ،تعقيبا فوريا على

القصف اإلسراييلي.

القدس العربي ،لندن2018/9/15 ،

 .01االحتالل يعتقل فلسطينياً في الخليل بدعوى حيازة السالح

الناصرة :اعتقل جيو االحتالل اإلسراييلي ،فجر الجمعة ،مواطنا فلسطينيا من مدينة الطليل (جنوب
القدس المحتلة ..وادعى االحتالل عثور قواته على بندقية من طراز "ام  "16في منزل مواطن
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فلسطيني ببلدة يطا جنوبي الطليل ،وف

زعمه .ونقل موقع " "0404اإلطباري العبري عن متحدث

باسم جيو االحتالل ،قوله "جرب اعتقال الفلسطيني الذي عثر بحوزته على البندقية ،وتم نقله

للتحقي معه من قبل الجهات األمنية المطتصة".

قدس برس2018/9/14 ،

 .01اعتقال فلسطينيين والبحث عن ثالث على خلفية خطف سالح مجندة إسرائيلية بالجليل الغربي
رام

 -ترجمة طاصة :أعلنت الررطة اإلسراييلية ،مسا يوم الجمعة ،اعتقال فلسطينيين من عرب

العرامرة رمال فلسطين المحتلة لالرتباه بعالقتهما بططف سال ،مجندة إسراييلية.

واوضح الناط باسم الررطة االسراييلية ،إن المعتقلين هما رقيقين وان البحث جار عن ثالث من

أقاربهما ،مري ار إلى أنه تقرر تمديد اعتقالهما للتحقي معهما بنا على قرار من محكمة الصلح في

حيفا .وقال أنه لم يعثر بعد على قطعة السال ،وهي بندقية من طراز ( .M16والتي يعتقد أنها ال
تزال بحوزة الراب الثالث .وكان مجهولون ططفوا سال ،المجندة االسراييلية طالل تدريب عسكري

أمس الطميس في منطقة (روميرا .في الجليل القربي.

القدس ،القدس2018/9/14 ،

 .04المعارضة ووسائل إعالم إسرائيلية :أردان أطاح بألشيخ لدعمه التحقيقات ضد نتنياهو
وصفت المعارضة ووسايل إعالم في إسراييل قرار وزير األمن الداطلي ،غلعاد إردان ،بعدم تمديد
والية المفتو العام للررطة ،روني ألريد ،لسنة رابعة ،بأنه إطاحة باألطير ،من أجل حماية رييس

الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،المرتبه بأربع قضايا فساد.

وقال رييس حزب العمل اإلسراييلي ،آفي غباي ،إنه "في الوقت الذي تنفذ فيه الررطة مهمتها
وتحارب ربهات الفساد السلطوي من جانب رييس الحكومة والمقربين منه ،يطوض وز ار حزب

الليكود (الحاكم .حربا ضد سلطة القانون والديمق ارطية" .وأضاف أنه "كان يحرر على نتنياهو ووز ار

الليكود ،الذين يتعلقهم مستقبلهم السياسي بنتنياهو ،اتطاذ قرار برأن مستقبل المفتو العام .وثمة

هدف واحد لقرارهم وهو إرعاب سلطة القانون".

ورأت رييسة المعارضة ،تسيبي ليفني ،أن "القانون يجب أن يسمح لقادة الجيو والررطة أن يكونوا

مستقلين من دون أن يرفعوا في وجههم طيار التمديد".
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بدوره ،اعتبر رييس حزب "ييو عتيد" ،يايير لبيد ،أنه "يوجد سبب واحد ،واحد فقط ،لعدم تمديد والية
ألريد .رييس الحكومة يريد مفترا عاما مريحا ،ال يحق ضده .ولو أن ألريد أطفى ملفات نتنياهو،

الستمر في منصبه".

وردد الضابط الساب في الررطة ،عضو الكنيست ميكي ليفي ،من "ييو عتيد" ،على أن "تتنرر
من القرار رايحة سياسية فاسدة قوية .وال توجد أية عالقة بين القرار ومصلحة الجمهور .ومن يعرف

التفاصيل يعلم أن ألريد أطرج إلى حيز التنفيذ سلسلة إصالحات هامة في الررطة وال يمكن إنها ها
طالل ثالث سنوات".

رأب المحلل في صحيفة "هآرتس" ،دان مرغليت ،اليوم الجمعة ،أنه "أطيح بألريد فقط ألنه تابع

إج ار التحقيقات الجنايية ضد نتنياهو بموجب القانون ،من دون طوف أو نفا  ،ومن طالل الدفا

الالي عن ضباط الررطة الذين جبوا إفادات في جميع الملفات األربعة التي تطرج منها كتلة من

المتهمين ورهود الملك ،وباألساس توصيات بمحاكمة نتنياهو".

وكتب الصحافي االستقصايي في "هآرتس" ،غيدي فايتس ،أن إردان بق ارره عدم تمديد والية ألريد

"حق أمنية رؤسايه الحقيقيين :مقاولو األصوات في الليكود ،أعضا المجلس المركزي لهذا الحزب
والسكان في (رار  .بلفور" في إرارة إلى مقر اإلقامة الرسمي لرييس الحكومة اإلسراييلية .وأضاف
أن "هؤال هم األرطاي الذين سيحددون مستقبل إردان السياسي ،الذي يهمه ليس أقل من المبدأ.

وهم يرون بالمفتو العام كمن أررف على تحقيقات نتنياهو ،التي يمكن في سيناريو معين أن تؤدي

إلى نهاية الحكم الحالي".

عرب 2018/9/14 ،48

 .01شاكيد ترفض انتقادات البرلمان األوروبي حول "الخان األحمر"
القدس – األناضول :رفضت وزيرة العدل اإلسراييلية ،إياليت راكيد ،االنتقادات التي وجهها البرلمان
األوروبي الى قرار الحكومة اإلسراييلية بهدم تجمع الطان األحمر ،رر القدس المحتلة.

وقالت راكيد ،في تقريدة على حسابها في "تويتر" ،الجمعة" ،ننصح أعضا البرلماني األوروبي
بتطصيي بعض الوقت لق ار ة القرار األطير للمحكمة العليا ..لقد جا القرار بعد سنوات من

المداوالت التي أعقبت عدة التماسات حول البنا غير القانوني في الطان األحمر".

وتبنى البرلمان األوروبي ،الطميس ،ق ار ار أدان عزم إسراييل هدم الطان األحمر وطرد سكانه ،ودعا

الحكومة اإلسراييلية إلى التراجع عن قرارها لما له من تأثير على فري السالم الفلسطيني-اإلسراييلي.

القدس ،القدس2018/9/14 ،
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 .01ضابط إسرائيلي :العائق حول غزة لن يمنع تهديد األنفاق
صر ،ضابط كبير في جيو االحتالل اإلسراييلي ،مسا أمس ،الطميس ،أن "العاي " التكنولوجي
المصمم الكتراف األنفا

التي تعبر إلى مناط

الف  48من قطا

غزة المحاصر ،والتي أكمل

االحتالل بنا ه طالل األرهر الماضية من العام الحالي" ،لن تقضي على ططر األنفا بركل نهايي"،

وذلك طالفًا لتصريحات وزير األمن اإلسراييلي ،أفيجدور ليبرمان ،الذي زعم سابقًا أن المنرومة
الحديثة المضادة لألنفا ستررد الجيو اإلسراييلي إلى أنفا المقاومة الفلسطينية في غزة طالل الفترة

القريبة القادمة .ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ضابط كبير في سال ،البرية التابع لجيو االحتالل
فعاال ،سيساعدنا على اكتراف معرم أنفا حماس ،لكن ال يمكننا طدا
اإلسراييلي أن "العاي سيكون ً

أنفسنا ،ال يمكن أن تكون منرومة العاي فعالة  ،%100فكل منرومة أمنية قابلة لالطت ار ".

ويعمل جيو االحتالل اإلسراييلي على إقامة وحدة "للحرب تحت األرض" ،وذلك في أعقاب الكم

الهايل من المعلومات الواردة من أجهزة االسترعار المثبتة في العاي التكنولوجي المصمم الكتراف

األنفا التي تعبر إلى مناط الف 48من قطا غزة المحاصر.

وأضاف الضابط اإلسراييلي أن حركة "حماس" تتعلم باستمرار ،وأرار إلى "وجود عالم كامل من
األنفا تحت األرض في غزة ،وال يدور الحديث عن أنفا مثل التي نعرفها (منفذ مدطل ومطرج،.

جدا مداطلها قد تكون في أي مكان ،في منزل أو رركة أو مؤسسة".
بل ربكة كبيرة ً
وتابع أن تلك الربكة "تؤدي إلى عدة أماكن في الوقت ذاته ،وهي مرتبطة بسلسة أنفا أطرب ،وهي
أربه بربكة أنفا القطارات األرضية (المترو .ببعض الدول في العالم".

ونقلت "هآرتس" عن الضابط الذي لم تذكر اسمه ،إن قواته "ستواجه تحديات جديدة لم تطتبرها سابقا"،

إذا ما اضطر لمواجهة عسكرية مباررة ،موسعة أو جزيية قد ينفذها االحتالل اإلسراييلي في غزة.

وقال إن "حماس قللت من عمليات حفر األنفا تحت المنطقة الحدودية بين القطا وبين إسراييل،

لكنها تعزز ربكة األنفا في القطا ذاته ،وستسعى في أية مواجهة مقبلة إلى جر الجيو إلى داطل
القطا حيث ستكون األفضلية لمقاتلي الحركة هناك" .ووصف األنفا بأنها "أططر التحديات" التي

سيواجهها االحتالل اإلسراييلي في حالة دطولهم إلى قطا

غزة .وأوضح أن قوات االحتالل

اإلسراييلي تجري تدريبات طاصة للقتال داطل األنفا  ،كما كرف أن االحتالل اإلسراييلي "ارترب

الكثير من المعدات التي تستطدم في مثل هذه المعارك ،وأقام وحدة متطصصة لمواجهة ططر

األنفا  ،فيما تلقت الوحدات القتالية األطرب تدريبات تتعل بالمواجهة العسكرية داطل األنفا أيضا".

عرب 2018/9/14 ،48

التاريخ :السبت 2018/9/15

العدد4737 :

ص

13

 .01االحتالل اإلسرائيلي يخشى "المتفجرات" في محيط غزة
قال جيو االحتالل اإلسراييلي ،يوم الجمعة ،إنه أبطل مفعول عبوة ناسفة زرعت قرب السياج

الحدودي الفاصل جنوب قطا غزة ،وزعم أن البالونات الحارقة التي يتم إطالقها من قطا غزة ال
تزال تتجاوز السياج األمني الفاصل وتسقط في عم مناط الف  ،48وزعم أن طايرة ورقية حارقة لم

ترتعل سقطت في حديقة عاملة في "كريات غات".

يأتي ذلك في رل مطاوف جيو االحتالل اإلسراييلي ،بأن تعتمد فصايل المقاومة الفلسطينية وفي
مقدمتها حركة حماس ،على استطدام المتفجرات والعبوات الناسفة في مواجهة قمع قوات االحتالل

لمراهرات "العودة" السلمية ،وسط تقديرات بأن حركة حماس حسنت من قدرتها المتعلقة بالمتفجرات.

وقال المتحدث باسم االحتالل إنه "تم صبا ،اليوم إحباط مفعول عبوة ناسفة تم اكترافها بالقرب من

السياج األمني جنوب قطا غزة ،طالل األسبو  ،دون وقو إصابات أو أضرار".

وادعى أن الحديث يدور عن العبوة الناسفة الثانية التي عثرت عليها قوات االحتالل طالل األسبو

الماضي .واتهم حركة حماس ،باستقالل المسيرات الجماهيرية التي تتوجه صوب حدود قطا غزة

لتنفيذ عمليات ضد قوات االحتالل مستطدمة المواطنين دروعا بررية ،وفقًا لمزاعمه.
كما اتهم حماس بالوقوف طلف زراعة العبوات الناسفة لف"ضرب البنية التحتية األمنية" لالحتالل،
وقال المتحدث اإلسراييلي إن حماس تواصل "المحاوالت للمساس بالبنية التحتية األمنية وبقوات
األمن في منطقة السياج األمني ،مستطدمة سكان قطا غزة كدرو وغطا لتنفيذ نراطات إرهابية"،

على حد تعبيره.

وترير تقديرات الجيو اإلسراييلي أن "حركة "حماس" ستعتمد بالفترة المقبل على استطدام المزيد من

العبوات الناسفة بطر وأدوات مطتلفة إذا لم يتم المحافرة على هدو أمني نسبي ،ويعود ذلك للتكلفة
المنطفضة لتحضير العبوات وتجهيزها ،باإلضافة إلى األصدا التي يحدثها تفجير العبوات بالقوات
اإلسراييلية في وسايل اإلعالم من ناحية ،ومن ناحية أطرب لألثر الذي يطلفه تفجير العبوات وبث

الذعر بين سكان المناط المحيطة بقطا غزة".

وقال الجيو إن لدب حركة حماس القدرة على تطوير طايرات مسيرة وطايرات صقيرة قادرة على

حمل المواد متفجرة وقنابل ،لدقتها على استهداف عناصر قوات االحتالل بالمناط المحاذية للجدار

وداطل المستوطنات اإلسراييلية المحيطة بالقطا .

وفي هذا السيا  ،نقلت صحيفة "هآرتس" ،عن ضابط كبير في الجيو اإلسراييلية قوله" :نحن نستمر
في دراسة راهرة العبوات الناسفة التي يتم تثبيتها بالبالونات والطايرات الورقية ،في الوقت الحالي ،ال
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يزال الحديث يدور حول وسايل بسيطة ،لكن التقديرات ترير إلى أن حماس تفهم إمكانات تطوير هذا
الري والفوايد التي قد تعود عليها".

ووفقًا للضابط اإلسراييلي ،حسنت حماس في السنوات األطيرة قدراتها فيما يتعل باألجهزة المتفجرة،
سوا من حيث نوعية المتفجرات ونوعية أنرمة الترقيل ،ما يؤكده وقو إصابات في قوات االحتالل

في عملية "العلم المفطد" الذي وضع بالقرب من السياج الفاصل وثبت عليه عبوة ناسفة ،وانفجار عبوة
أطرب أصيب طاللها عدد من الجنود ،باإلضافة إلى انفجار لقم أرضي قد انفجر في مركبة عسكرية.

عرب 2018/9/14 ،48

 .01شركة صينية إلقامة ميناء في أسدود ..وتحذيرات من انكشاف الصين على قاعدة سالح البحرية بحيفا
تناولت صحيفة "هآرتس" ،يوم الجمعة ،ما اعتبرته سيطرة صينية على موانئ البالد ،حيث فازت
رركة بمناقصة لتوسيع مينا حيفا طالل السنوات القادمة ،ثم تفعيله لمدة  25عاما ،إضافة إلى فوز

رركة صينية أطرب بمناقصة إلقامة مينا جديد في أسدود .ينضاف إلى ذلك ،الدور الصيني في
مراريع ضطمة أطرب في مجال البنى التحتية في إسراييل ،بينها أنفا الكرمل في حيفا ،والقطار

الطفيف في تل أبيب.

وتعقيبا على ذلك ،كتب المحلل العسكري للصحيفة ،عاموس هرييل ،أنه إلى جانب انكراف الصين

على القدرات العسكرية اإلسراييلية ،وطاصة قاعدة سال ،البحرية في حيفا والتي يجثم فيها سرب
القواصات ،إضافة إلى إمكانية حصولها على وسايل ضقط محتملة على إسراييل عبر السنوات،

فإن هذه الق اررات قد اتطذت دون إرراك ما يسمى "المجلس لألمن القومي" ،أو سال ،البحرية.

وكتب أن رييس "المركز لدراسات السياسات واإلستراتيجية البحرية" في جامعة حيفا ،البروفيسور

راؤول حوريف ،وهو برتبة عميد (بريقادير جنرال .في جيو االحتياط وأرقل في الساب منصب
رييس اللجنة للطاقة الذرية ،قد حذر من سيطرة الصين على سواحل البالد.

جا ذلك في مؤتمر عقده المركز ،نهاية الرهر الماضي ،رارك فيها أميركيون بينهم مسؤولون

س ابقون في و ازرة الدفا

األميركية (البنتاغون .واألسطول األميركي ،وبحث مسايل أمنية تتصل

بإسراييل والبحر المتوسط.

وفي مقابلة مع القناة اإلسراييلية السابعة ،قال حوريف إن المؤتمر أثار مسألة االستثمارات الصينية

في موانئ البحر المتوسط عامة ،وواسراييل بوجه طاي .وذكر أن رركة صينية على ورك أن تبدأ
بتفعيل مينا حيفا ،مضيفا أنه "يجب على إسراييل أن تضع آلية لدراسة االستثمارات الصينية

لضمان أنها ال تركل طط ار على المصالح األمنية اإلسراييلية".
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ونقل عن حوريف قوله إنه عندما "تستولي الصين على موانئ ،فإنها تفعل ذلك تحت غطا الحفار
على ممر تجاري من المحيط الهندي مرو ار بقناة السويس وحتى أوروبا" .وتسا ل عما إذا سيكون

لذلك تأثيرات أمنية ،الفتا إلى أن إسراييل لم تدرس ذلك بركل كاف .على حد قوله.

عرب 2018/9/14 ،48

" .01إسرائيل" توقف مساعداتها اإلنسانية للسوريين
تل أبيب :أعلن الناط

بلسان الجيو اإلسراييلي ،عن إيقاف برنامج المساعدات الطبية والقذايية

لالجيين السوريين في الجنوب السوري ورر الجوالن ،وذلك في رل سيطرة قوات النرام السوري على

هذه المنطقة وواعالنها االلتزام مجددا باتفا فصل القوات الموقع بين إسراييل وسوريا في العام .1974

وقال الناط إنه طالل السنتين الفايتتين ،منذ بدأت هذه المساعدات اإلنسانية ،نقلت المعدات والمواد
القذايية للمواطنين السوريين في الطرف اآلطر من الجوالن ،ورملت أكثر من مليون لتر من الوقود،

و 26,000صندو من المستلزمات الطبية و 350طنا من المالبس ،باإلضافة إلى مركبات وطيام

ومولدات طاقة ومعدات وأغذية لألطفال .وقال إن المساعدات رملت إقامة عيادة ميدانية لمدة عام
لتقديم المساعدات الطبية للعررات من أطفال الالجيين السوريين الذين تجمعوا على مقربة من المنطقة

الحدودية القريبة من الجوالن السوري المحتل ،وادعى أن الجيو اإلسراييلي نفذ عمليات "زيارة طبيب"،
حيث تم عالج أكثر من  1,300طفل ونقل العررات للعالج في المسترفيات اإلسراييلية.

الشرق األوسط ،لندن2018/9/15 ،

 .11مؤرخ إسرائيلي :ألمانيا النازية كانت مثل "إسرائيل" اآلن
تحت عنوان "ال غفران إلسراييل في هذه األثنا " كتب المؤرخ اإلسراييلي دانييل بالطمان ،في مقال
نررته صحيفة "هآرتس" يوم ،الجمعة ،أن "إله العدل والرحمة سيريح بوجهه عن أمة منافقة ،رريرة

وعنيفة ترفض مواجهة الرلم الفريع الذي تسببه لماليين البرر ،مري ار إلى أن القالبية المطلقة من

الجمهور اليهودي في إسراييل" ،تلك التي عرفت نفسها في قانون أساس ،مؤطرا ،كدولة قومية أحادية
االثنية" ،تعيو منذ سنوات طويلة "في حالة إنكار تسمح لها بالتعايو مع عدم االطمينان النابع من

كون دولتها تمارس منذ عررات السنين جرايم حرب وجرايم ضد اإلنسانية".

ويرب بالطمان أن حالة اإلنكار التي تعيرها القالبية المطلقة من اليهود في إسراييل ،ليست حالة

فريدة في التاريد اإلنساني ،ويقتبس في هذا السيا المؤرخ األلماني دتالف فويكرت في كتابه "من

داطل المانيا النازية" ،الذي صدر عام  ،1982ويتحدث عن "حالة ربيهة سادت المجتمع األلماني،
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الذي واصل ،في حينه ،نمط حياته المعتاد في وقت كانت تعيو على مقربة منه مجموعة كاملة من
المواطنين ،يتم مالحقتها بوحرية ومصادرة حقوقها وحتى طردها واطفايها كليا من الحيز العام".

عرب 2018/9/14 ،48

 .10ثالثة شهداء بغزة في جمعة "المقاومة خيارنا" ...وعشرات اإلصابات في الضفة

عمــان ،2018/9/15 ،نق فالً عففن م ارسففلها فففي القففدس المحتلففة برهففوم جرايسففي ،أن ق فوات
نرففرت الغــدّ ،
االحتالل اإلسراييلي صعدت من قمعهفا للفلسفطينيين علفى امتفداد الجقرافيفا الفلسفطينية ،مفن غفزة التفي

قففدمت جمعتهففا  25لمسففيرات العففودة والتففي تحمففل رففعار "المقاومففة طيارنففا" ،ثالثففة رففهدا بيففنهم طفففل،
فيما قامت بقمع المسيرات األسبوعية في الضفة.

وأرعل المتراهرون اإلطارات المطاطية على طول الحدود الررقية لقطا غزة حيث انطلقت عرفرات
الدراجات النارية في موكب كبير يحمل ميات إطارات "الكاوتروك" من وسط المحافرفة الجنوبيفة رففح
اتجاه الحفدود ومطيمفات العفودة ،قابلهفا جفيو االحفتالل بوابفل مفن الرصفاي الحفي والمطفاطي وقنابفل

القاز ،ما أدب إلى استرهاد ثالثة فلسطينيين.

وأكففد د .أرففرف القففدرة استرففهاد ثالثففة فلسففطينيين ،لترتفففع حصففيلة الرففهدا فففي غفزة إلففى  177رففهيداً،
وأصيب  19,139بجرا ،مطتلقة منذ انطال مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية.

وأكد القدرة إصابة  30مواطناً برصفاي االحفتالل تفم إحالفة  20منهفا للمسترففيات مفن بفين اإلصفابات

 11إصابة بالرصاي وتم تسجيل انتهاكين ضد الطواقم الطبية أصيبت طاللها مسعفة.

وتمكففن عففدد مففن الرففبان مففن اجتيففاز السففلك الفاصففل فففي منطقففة ملكففة رففر غ فزة حيففث قففابلتهم ق فوات

االحتالل بإطال كثيف للرصاي.

إلى ذلك اندلعت عدة حراي قرب مواقع عسكرية إسراييلية وبمستعمرات ففي غفالف قطفا غفزة بفعفل

بالونففات حارقففة أطلقففت مففن القطففا أمففس .وذكففرت وسففايل إعففالم إسفراييلية مطتلفففة أن طفواقم اإلطفففا

اإلسراييلية هرعت إلى المناط التي اندلعت فيها الحراي ففي محاولفة للقيفام بإطمادهفا .وأوضفحت أن

هذه الحراي اندلعت بفعل بالونات محملة بفتايل مرفتعلة أطلقفت مفن القطفا بفالتزامن مفع المواجهفات
التي اندلعت بين آالف الربان الفلسطينيين وجنود الجيو اإلسراييلي على طول السياج األمني.

وفففي نعلففين ،فففي الضفففة القربيففة ،رففارك عر فرات الم فواطنين فففي المسففيرة السففلمية األسففبوعية ،أمففس.

وقالت مصادر محلية ،إن المسيرة جا ت إحيا ً لذكرب مجفزرة صفب ار ورفاتيال التفي تصفادف بعفد غفد،
وتضففامناً مففع قريففة الطففان األحمففر .وأضففافت أن قفوات االحففتالل هففددت المرففاركين فففي المسففيرة ،فففور
وص ففولهم إل ففى موق ففع ج ففدار الض ففم والتوس ففع العنص ففري جن ففوب القري ففة ،ب ففإطال الرص ففاي ف ففي ح ففال
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االقتراب من الجدار ،وأنها أطلقت الرصاي الحي والمطاطي وقنابل القاز المسيل للدمو دون وقفو
إصابات في صفوف المواطنين .وبينت المصادر أن بعض جنود االحتالل كانوا يرتدون الزي المدني
وقاموا بتصوير المراركين في المسيرة.

وفي كفر قدوم أصفيب العرفرات باالطتنفا عقفب قمفع قفوات االحفتالل اإلسفراييلي المسفيرة األسفبوعية

المناهض ففة لالس ففتيطان ،والمطالب ففة بف ففتح ر ففار القري ففة المقلف ف من ففذ  15عامف فاً ،والت ففي ت ففأتي ف ففي إط ففار

التضامن مع قرية الطان األحمر المهددة بالهدم.

وفي الطليل اعتقلت قوات االحتالل اإلسراييلي ،أمس 7 ،أطفال طالل مواجهات انفدلعت بفين الرفبان

وقوات االحتالل في منطقة باب الزاوية وسط الطليل ،بعد قيام الجنود بنصب كماين لألطفال.

وأضافت الشرق األوسط ،لندن ،2018/9/15 ،من غزة وتفل أبيفب ،أن أفيطفاي ادرعفي ،النفاط باسفم
الجففيو اإلسفراييلي ،قففال إن طففايرة عسففكرية ودبابففة هاجمتففا مففوقعين لحركففة حمففاس فففي غفزة رداً علففى

إلقففا "قنابففل يدويفة وعبفوات ناسفففة" فففي اتجففاه جنففود االحففتالل علففى طففول "السففياج األمنففي" الحففدودي.
وأرففار إلففى إصففابة ضففابط بجففرو ،طفيفففة "نتيجففة رففرايا عبففوة أنبوبيففة" .وقففال إن "حمففاس ...تتحمففل

مسؤولية ما يجري في قطا غزة أو ينطل منه".
يتصدون لجرافاته
 .11قوات االحتالل تغلق الطرق الفرعية المؤدية إلى الخان األحمر واألهالي
ّ
الطان األحمر " -الحياة" ،رويترز :ررعت جرافات االحتالل اإلسراييلي منفذ سفاعات الصفبا ،األولفى
أمس الجمعة ،بإغال بعض الطر الفرعية المؤدية إلفى قريفة الطفان األحمفر ،وهفو مفا حفاول سفكانها
التصففدي لففه بأجسففادهم ،طرففية أن يكففون بدايففة لتنفيففذ ق فرار ت فرحيلهم وهففدم تجمعهففم البففدوي فففي إطففار

ططففة اسففتيطانية تطففو القففدس وتقطففع أوصففال الضفففة القربيففة ،ووامكففان قيففام دولففة فلسففطينية متصففلة

جقرافيفاً .ووقففف األهفالي ومعهففم عففدد مفن النرففطا الفلسفطينيين واألجانففب ،أمففام ج ارففة حرسففتها قفوات
الجيو والررطة اإلسراييلية ،وأغلقفوا الطريف المحفاذي الفرييس بفين القفدس وأريحفا والبحفر الميفت لفتفرة
وجيزة ،قبل أن تعيفد قفوات االحفتالل فتحفه إثفر ارفتباكات اعتقلفت طاللهفا ثالثفة فلسفطينيين ومتضفامن

فرنسي يحمل الجنسية األمريكية.

وكان ميات المتضامنين انطلقوا عقب صالة الجمعة التي أقيمت على أراضي القرية ،في مسفيرة عنفد

م ففدطل ر ففارعها الف فرييس ،رافع ففين العل ففم الفلس ففطيني ،وم ففرددين هتاف ففات رافض ففة قف فرار اله ففدم والترحي ففل،
ومؤكدين مواصلة االعتصام إلفرال هذه المطططات.

وقففال ريففيس "هييففة مقاومففة الجففدار واالسففتيطان" وليففد عسففاف المرففارك فففي االعتصففام ل فف"رويترز" ،إن

"معركتنفا األسففاس هفي الففدفا عفن منففازل الطفان األحمففر" التفي يففأتي هفدمها فففي إطفار ططففة إسفراييلية
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إلقامففة قففوس مففن المسففتعمرات سيفصففل فعليفاً رفرقي القففدس عففن الضفففة القربيففة .ووزعففت الهييففة بيانفاً
باللقتين اإلنكليزية والعبرية حذرت فيه الجنود وكل من يرفارك ففي عمليفة اإلطفال والهفدم ،بالمحاكمفة

أمام المحكمة الجنايية الدولية.

الحياة ،لندن2018/9/15 ،

 .11المطران عطا هللا حنا :ما يحدث في الخان األحمر سياسة تطهير عرقي
غزة  -تل أبيب :قال مطران الروم األرثفوذكس ،عطفا

حنفا ،ريفيس أسفاقفة سبسفطية ،إن مفا يحفدث

فففي قريففة الطففان األحمففر الفلسففطينية سياسففة تطهيففر عرقففي و"هففي السياسففة ذاتهففا التففي تسففتهدف رففعبنا

الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

الشرق األوسط ،لندن2018/9/15 ،

 .14مدفعية االحتالل تستهدف مدرسة تابعة لألونروا جنوب غزة
وكالة وام :استهدفت مدفعية االحتالل اإلسراييلي المتمركزة على الطط الررقي في بلدة عبسان الكبيرة
جنففوب قطففا غ فزة ،مدرسففة تابعففة لوكالففة األونففروا .وقالففت مصففادر محليففة إن مدرسففة "أبففو طعيمففة"
التابعة للوكالة تعرضت لقصف مدفعي أسفر عن تضرر غرفة اإلدارة وأحد فصولها الدراسية.

االتحاد ،أبو ظبي2018/9/14 ،

 .11االحتالل يهدد بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة
الناصرة :ذكرت مصادر إعالميفة عبريفة ،النقفاب عفن مططفط إسفراييلي لتقلفيي المسفاحة المطصصفة
لصيد األسماك في بحر قطا غزة ،كف"إج ار عقفابي" علفى المسفيرات البحريفة لكسفر الحصفار .ونقلفت

القن ففاة " "24ف ففي التلفزي ففون العب ففري ع ففن مس ففؤولين أمني ففين إسففراييليين ،ق ففولهم "عل ففى ال ففرغم م ففن توس ففيع
إسراييل للمساحة المسفمو ،بهفا الصفيد ففي سفواحل القطفا  ،الرفهر الماضفي ،مفن  6إلفى  9أميفال ،إال

أن حماس ،قد كثفت من أساطيل كسر الحصار ،ما زاد من االحتكاك مع سال ،البحرية اإلسراييلي".
من جانبهفا ،ردت "هييفة الحفراك الفوطني لكسفر الحصفار عفن غفزة" علفى التهديفدات اإلسفراييلية بفالقول

"سنواصل التراهرات البحرية حتى كسر الحصار ووانها معاناة رعبنا الفلسطيني".

وفففي السففيا ذاتففه ،ادعففى موقففع "واال" اإلطبففاري العبففري أن المسففيرات البحريففة ترففكل اسففتف از از لق فوات
البحريففة اإلس فراييلية ،مضففيفا "الجففيو يطرففى مففن قيففام حمففاس بتنفيففذ هجففوم فففي السففاحة البحريففة مففن
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طالل تنفيذ هجوم بواسطة سفن ،أو من طالل القواصين" .وأوضح أن البحريفة اإلسفراييلية رفعفت مفن
مستوب استنفار قواتها في قاعدة "أسدود" البحرية (جنوبا .وعلى طول الساحل والجدار البحري.

وكالة قدس برس2018/9/14 ،

 .11الكسواني :اقتحامات المستوطنين األقصى تنذر بحرب دينية
القف ففدس المحتلف ففة :حف ففذر مف ففدير المسف ففجد األقصف ففى المبف ففارك مف ففن تح ف فريض جماع ف فات الهيكف ففل المزعف ففوم
المس ففتوطنين والمتطف فرفين القتحام ففات واس ففعة وص ففلوات توراتي ففة ف ففي المس ففجد األقص ففى ،وم ففن انف فزال

يح ط ٍ
فاي
األوضا نحو مواجهة وحرب دينية ال تحمد عقباها .وقال الريد عمر الكسواني ،في تصر ٍ

لف فف"المركز الفلس ففطيني لنعف ففالم" :إن دع ففوة جماع ففات الهيكفففل المزع ففوم تعن ففي الحف ففرب عل ففى األقصفففى
وتدنيسه واالنقالب على "االستاتسكو" القايم منذ احتالل القدس والمسجد األقصى المبارك.

ور ففدد عل ففى أن األوق ففاف اإلسف ففالمية تحم ففل ر ففرطة االحف ففتالل "األداة التنفيذي ففة" للحكوم ففة اإلس ف فراييلية

المسففؤولية كاملففة عففن ه ففذه االقتحامففات واالنتهاكففات .وطالففب الكسف فواني بففإغال بففاب المقاربففة ي ففوم
األربعا المقبل  2018 9 19حتى ال يحدث ما ال يحمد عقباه.

وأوضففح الكسفواني أن انتهاكففات المسففتوطنين وصففلواتهم واقتحامففاتهم مدعومففة مففن الرففرطة اإلسفراييلية

والقوات الطاصة المدججة بالسال ،،وهي المسؤولة عن األمن طارج أسوار المسفجد األقصفى ،وعليهفا
وضع حد لهؤال المتطرفين ومنعهم ،ولكنها ال تقوم بهذا الدور بل تمهد وتحمي المعتدين المقتحمين.

ودعففا الكس فواني المسففلمين كافففة فففي الففبالد إلففى رففد الرحففال للمسففجد المبففارك والربففاط فيففه ،وقففال :إن
المسجد األقصى للمسلمين وحدهم ،وهفذه االنتهاكفات واالقتحامفات ال تعطفي أي حف للمتطفرفين فيفه،

ويجب صد هذه االقتحامات والكف عن المس بمراعر المسلمين.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/14 ،

ورص الصفوف
 .11خطيب األقصى يدعو للوحدة والتضامن
ّ
القففدس المحتلففة :دعففا ططيففب المسففجد األقصففى المبففارك الرففيد إسففماعيل نواهضففة إلففى التوقففف عففن
السير نحو السراب واألوهام والعودة إلى الوحدة والتضامن وري الصفوف .وأرار في ططبفة الجمعفة

في األقصى إلى أن الوضع القايم يتطلب منا عرباً ومسلمين وفلسفطينيين أن نعيفد حسفاباتنا ونصفوب
أوضاعنا وننهي طالفاتنا مع بعضنا بعضاً ،وأن نتوقف عن السفير طلفف السفراب واألوهفام واألحفالم،
وأن نعود إلى الوحدة والتضامن وري الصفوف .وبين ططيب األقصى أن ططوات االحتالل واإلدارة
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األمريكيففة المتتابعففة والمنرمففة والمتسففارعةع تففتم وسففط صففمت عربففي وواسففالمي ودولففي مريففب باسففتثنا
بعض بيانات الرجب واالستنكار التي تصدر من بعضهم على استحيا .

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/9/14 ،

 .11قرار رئاسة "األونروا" بفتح باب "التقاعد الطوعي" يثير المخاوف حول استمرار عمل الوكالة
غزة :أثار قرار جديد اتطذته رياسة وكالة األونروا بفتح باب "التقاعد الطوعي" للمورفين ،الطرية مفن

أن يكففون مقدمففة ،لقف اررات أكثففر قسففوة ،هففدفها إنهففا عمففل هففذه المنرمففة الدوليففة التففي تعففاني مففن أزمففة

طانقة في التمويل ،بنا على الططة األمريكية لحلها ،والتي تمثلت بدايتها بوقف الفدعم الكبيفر المقفدم
لها .ويتابع مورفو "األونروا" في كل المراف التي تقدم طدماتها لالجيين الفلسطينيين ففي قطفا غفزة،
بقل كبير ،التعميم الجديفد الفذي وصفل إلفيهم مفن قبفل رياسفة هفذه المنرمفة ،حفول "التقاعفد الطفوعي"،
طاصة وأن العديد منهم يطرى أن يكون هذا القفرار بمثابفة "إنفذار" لتطبيف ططفة مسفتقبلية قريبفة تقفوم

على "التقاعد اإلجباري" ،وتقليي مجمل الطدمات ،قبل اإلعالن عن حل هذه المنرمة بركل كامفل،

وف الحطة األمريكية المعلنة.

وتسففتند مطففاوف المففورفين هففذه ،القتفران ططففة "التقاعففد الطففوعي" ،مففع قفرار اإلدارة األمريكيففة األطيفرة
بوقففف التمويففل برففكل كامففل عففن "األونففروا" ،واإلعففالن عففن سففعي وارففنطن لحففل هففذه المنرمففة برففكل

كامل ،وما ت ارفف بعفد هفذه الططفوة ،مفن الكرفف عفن نوايفا إدارة البيفت األبفيض الحاليفة برياسفة دونالفد

ت ارمفب ،الطلففب مففن الفدول المضففيفة لالجيففين القيفام بعمليففة تففوطينهم ،واسففتبدال المسففاعدات المقدمففة ل ف
"األونروا" بأطرب تقدم لهذه الدول.

وعلمفت "القفدس العربفي" أن هنفاك حالفة مفن الفرفض الكبيفر وعفدم التعفاطي مفن قبفل غالبيفة المففورفين

مففع ق فرار "األونففروا" الجديففد ،الففذي يهففدف باألسففاس إلففى تقلففيي إضففافي وكبيففر علففى عففدد المففورفين
العففاملين فففي قطاعففات الصففحة والتعلففيم والطففدمات االجتماعيففة ،وهففو مففا مففن رففأنه أن يقلففي مسففتوب
الطدمات المقدمة لالجيين ،فيما بدأ عدد من كبار السن من مورفي "األونروا" بالتفكير في األمر.

القدس العربي ،لندن2018/9/15 ،

اإلسالمية لفلسطينيي  1948نحو جيل جديد في مؤتمرها؟
 .11تقرير :الحركة
ّ
عمر دالرة :تعقفد الحركفة اإلسفالمية (الرف الجنفوبي .ففي األ ارضفي الفلسفطينية المحتلفة سفنة ،1948
مؤتمرها العررين يوم السبت  ،2018 9 15في مدينة كفر قاسم ،ويناقو فيفه أعضفا الحركفة انتطفاب
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القايمففة الموحففدة التففي تطففوض عففادةً انتطابففات الكنيسففت عففن الحركففة ،إضففافةً إلففى انتطففاب الهييففات

المطتلفة داطل القايمة.

ومن المقرر أن يجري غداً انتطاب رييس جديد للقايمة ،طلفاً للنايفب مسفعود غنفايم ،ويتوقفع أن يطلففه

في منصبه القيادي المعروف د .منصور عباس .واعتادت الحركة اإلسالمية منح النواب دورتين دون

منافس ففة عل ففى مناص ففبهم ،فه ففل يواص ففل النايب ففان عب ففد الحك ففيم ح ففاج يحي ففى وس ففعيد الطروم ففي إر ففقال
مكانيهما دون منافسة ،كما جرت العادة؟

في التقرير اآلتي يجيب د .منصور عباس على أهم محاور المؤتمر.

عرب  :48ما هي أهم القضايا المطرو ،معالجتها في مؤتمركم الف20؟

طبيعة المؤتمر العام سياسية ،لتدرين مرحلة جديفدة وانتطفاب ريفيس وهييفات القايمفة العربيفة الموحفدة.
وهففو اسففتكمال لمففا بففدأناه بدايففة العففام فففي الجانففب الففدعوي ،بانتطففاب ريففيس الحركففة ،الرففيد حمففاد أبففو

دعابس وباقي الهييات الحركية.

عفرب  :48كمفا صففرحت ،فإنفك تطففر ،تررفيحك لرياسففة القايمفة الموحففدة ،هفل يعنففي أن النايفب مسففعود
غنايم ينهي دوره البرلماني مع نهاية هذه الدورة؟

أطففي النايففب مسففعود غنففايم ،سيسففتمر بففدوره رييسففا لكتلتنففا فففي الكنيسففت ،وسيسففتمر بففدوره القيففادي فففي
الحركة اإلسالمية بعد هذه الدورة .لدينا في الحركة اإلسالمية نرام ثابت يسري على الجميع ويقضفي

بتداول المسؤوليات القيادية ،ابتدا ً من رياسة الحركة ،مرو اًر بعضوية الكنيست وباقي األدوار القيادية
قطرياً ومحلياً.
عففرب  :48اعتففدنا علففى نهففج فففي الموحففدة هففو أن يتففولى التففالي دو اًر قيففادة الموحففدة ،وهففذا رففهدناه منففذ
انتها دور النايب عبد المالك دهامرة ،ثم إبراهيم صرصور ،اليوم ،هل هناك تقيير في هذا النهج؟

نهفج القايمفة العربيففة الموحفدة هففو نهفج الحركففة اإلسفالمية الفذي ذكرتففه سفابقا .تررففيح وانتطفاب وتففداول

للمسؤوليات ،الريد إبراهيم صرصور لم يصعد لرياسفة القايمفة الموحفدة ،ووان انتطفب برفكل ديمق ارطفي
وروري في المؤتمر العام عام  ،2006رغم كونه رييسا للحركة اإلسالمية.

عرب  :48هل يطر ،الترريح ،أيضاً ،على مناصب أطرب في القايمة الموحدة في المؤتمر؟

عملياً ،سيتم انتطاب المواقع األربعة األولى في القايمة ،على أن يتم انتطاب اللجنة التنفيذية والمكتب

السياسي قريباً.

عففرب  :48أال تففرب معففي أن التوجففه العففام فففي المجتمففع العربففي ،بعففد قففانون القوميففة ،يطففر ،االسففتقالة
الجماعية ،وجدوب العمل البرلماني ،في رل أغلبية مطلقة لليمين الفاري في إسراييل؟
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االستقاالت ليست هدفاً في ذاتهفا ،ووانمفا وسفيلة لتعبيفر عفن موقفف ارففض ومحفتج علفى القفانون .لفيس

وي ارجففع علففى مسففتوب كففل الطيففف السياسففي العربففي وأن
لففدينا أي مففانع فففي أن ُيف َّ
فدرس هففذا الموضففو ُ
نطلفي إلففى نتيجفة واحففدة تمثفل الجميففع تكففون جفز اً مففن مرفرو وبرنففامج سياسفيين وحففدويين يعالجففان
كافة الجوانب والمآالت المترتبة على هذا القرار.

عرب  :48طرحتم كوتة نسايية (تحصفين نسفايي ،.هفل يعنفي ذلفك أن نفرب مررفحة ففي الكنيسفت عفن

الحركة اإلسالمية ،أم تبقى في هذه األثنا في إطار مؤسسات الحركة؟

في الدورة القادمة ستكون هنالك مررحتان في القايمة ،في الموقعين الطامس والسادس كمرحلة أولفى،
وبعدها سيكون هناك ترريح في المواقع األربعة األولفى .وهفذا ال يمنفع النسفا مفن التررفح برفكل حفر

دون نرام الكوتة.

عرب  :48كيف ترب مستقبل القايمة المرتركة ،وما هي أهم تحديات المرحلة المقبلة؟

يج ففب الحف ففار عل ففى القايم ففة المر ففتركة والعم ففل عل ففى تنج ففيح عمله ففا وتحس ففين االنس ففجام ال ففداطلي ف ففي

صفففوفها وتطففوير آليففات عمففل جماعيففة .أعتقففد أن القايمففة المرففتركة تحتففاج بعففداً قياديففا إضففافياً يقففوم

بري الصفوف ووادارة منرومة العمل بركل أفضل ،فضالً عن معالجة مواضع اإلطفا السابقة.

عرب  :48هناك جهد دولي تبذله القايمة المرتركة هذه األيام ،يقابل بماكينة دبلوماسية إسراييلية ،هل
هنالك إمكانية لتطوير األدا  ،وهل ينبقي علينا تكريس جهود دبلوماسية دولية؟

الجهففد الففدولي مطلففوب ومهففم ،ولكففن فففي أريففي ،األولويففة هففي لتركيففز الجهففد داطليفاً والتعامففل مففع البعففد

الدولي كرافد فرعي ،مع األطذ باالعتبار انعكاساته المتوقعة إسراييلياً .الجهد الدولي يحتاج أدا ً عاليفاً
يورف الكثير من المعرفة والطبفرات التفي يمتلكهفا مجتمعنفا ففي صففوفه ،وواال ،فالنتيجفة سفتكون مجفرد
ٍ
مردود إيجابي ،وربما انعكاسات سلبية داطلياً.
دون
لقا ات عابرة َ

عرب 2018/9/14 ،48

 .11السنيورة :لمواجهة صفقة القرن علينا تغيير أساليب اعتمدناها
بيففروت :أكففد ال فرييس السففاب للحكومففة اللبنانيففة ف فؤاد السففنيورة أنففه طففالل زيففارة وفففد مجلففس العالقففات
العربيفة والدوليفة للفاتيكفان وهفو كفان مفن ضفمن الوففد ،لمفس مفن البابفا فرانسفيس األول" ،تفهمفاً ووايمانفاً
بقضية القدس ،طصوصاً أن للفاتيكان قيمة دينية وروحانية واعتبا اًر في كل أنحا العالم ،وسفيكون لفه
أثر كبير على حل قضية القدس والدفا عنها" .ودعا السنيورة ،طالل حديث لتلفزيون "فلسطين" ،إلى

"متابعة هذا األمر وأال تؤدي بنا االستكانة إلى موقف معين" ،منبهاً إلى أن "هذا عالم متقير ،والفدول
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الف ف  138التففي وقفففت مففع فلسففطين ،يجففب أن يكففون هنففاك اتصففال وعالقففات مسففتمرة معهففا ،الطالعهففا
وتثبيت مواقفها تجاه قضايانا المحقة".

وتوقفف السفنيورة عنفد "موضفو صففقة القفرن ،واإلرفاعات التفي جفرب تفداولها والترفويهات الفذي حفاول
أن ُيثيرهفا حفول مواقفف عربيفة مفن هنفا وهنفاك" ،داعيفاً إلفى "موقفف عربفي وصفريح ،وأن تتفف
البعض ْ
بأن يتصرف بالقدس أو القضية الفلسطينية".
إرادة األمة على أنه ليس هناك من أحد لديه تفويض ْ

ورأب أن ق فرار الففرييس األمريكففي دونالففد ت ارمففب نقففل السفففارة األمريكيففة إلففى القففدس واالعت فراف بالقففدس
عاصمة للكيان اإلسراييلي ووقف المساعدات إلى "األونروا" وواغال مكتب منرمة التحرير الفلسطينية

أن نواجه هذا العالم
في وارنطن ،محاولة إلنها القضية الفلسطينية ،ويجب أال نقبل به ،وال نستطيع ْ
باألس ففاليب واألدوات الت ففي اس ففتعملناها ،وعلين ففا التفكي ففر بح ففل ه ففذه المر ففكلة ،فأمريك ففا تطل ففت ع ففن ك ففل
القواعد والق اررات انصياعاً إلسراييل ووارضا لقادتها والناطبين الصفهاينة ،وعلينفا كفل يفوم الحفديث بفأن

إسراييل تمارس التمييز العنصري ووارهار النتايج المترتبة على ق اررات ترامب".

وأكد التمسك بف"الموقف الوطني والقومي والعربي ضد التوطين" ،وقال" :لن يكون هنفاك قفانون جنسفية
في لبنان إال بمنح األم اللبنانية المتزوجة من فلسطيني الجنسية ألوالدها".

الحياة ،لندن2018/9/15 ،

 .10العمادي يفتتح األحد قصر العدل وسط قطاع غزة
غ فزة :يفتففتح ريففيس اللجنففة القطريففة إلعففادة إعمففار غ فزة ،السفففير محمففد العمففادي ،األحففد ،2018 9 16
مررو إنرا مجمع قصر العدل بمحررة طيبة وسط القطا  ،ومراريع أطرب.

وكفان العمفادي وصفل قطففا غفزة مسفا الطمفيس برفقففة نايبفه طالفد الحفردان ،عبففر حفاجز بيفت حففانون

"إيرز" رمال القطا  .وأففادت مصفادر محليفة بفأن العمفادي والحفردان سفيفتتحان مرفرو إنرفا مجمفع
قصر العدل ومررو إنرا طري صال ،الدين (المرحلة الثانية .في منطقة الق اررة.

والتقى العمادي ،قبل قدومه لقفزة ،ريفيس السفلطة الفلسفطينية محمفود عبفاس ،بحسفب وكالفة وففا ،ونقفل
رسالة رففهية مفن أميفر قطفر الرفيد تمفيم بفن حمفد آل ثفاني ،أكفد فيهفا دعمفه للجهفود المبذولفة لتحقيف

المصالحة الفلسطينية.
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" .11الشرق األوسط" :قطر توقف دعمها لمؤسسة تعليمية تابعة لحماس في غزة
غزة :أفيد أمس في غزة بأن قطر أوقفت دعمها لمدرسة دار األرقم التابعفة لحركفة حمفاس ففي القطفا
منففذ مففا يزيفد علففى أربعففة أرففهر برففكل نهففايي وألسففباب لففم تتضففح .وقالففت مصففادر فلسففطينية لفف"الرر
األوسط" إن الدعم كان يتم في البدايفة عبفر مؤسسفة قطريفة أوقففت دعمهفا وكاففة نرفاطاتها ففي قطفا

غف فزة نهاي ففة آب أغس ففطس  ،2017وأر ففارت إل ففى أن ال ففدعم اس ففتمر للمؤسس ففة التعليمي ففة بر ففكل مح ففدود

بالرغم من وقف نرفاطات المؤسسفة القطريفة بقفزة ولكفن بعفد أرفهر قليلفة بفدأ يقفل تفدريجياً حتفى توقفف

برففكل كامففل .ولفت ففت إلففى أن حمففاس طلب ففت عبففر األرففطاي الم ففوكلين بملففف المؤسسففات الطاص ففة
بالحركفة أن يفتم تفوفير الفدعم القطفري للمؤسسفة التعليميففة التفي تقفدم التعلفيم لميفات الطفالب والطالبففات

مففن أبنففا "الرففهدا الفلسففطينيين" ،عبففر مؤسسففات قطريففة أطففرب ،إال أن هففذا الطلففب ُرفففض .وتابعففت
المصادر أن قطر رفضت أيضاً طلباً بنقل األمفوال المطصصفة للمدرسفة التعليميفة إلفى جمعيفة طيريفة
تابعة لحماس في غزة ومن ثم نقلها إلى المدرسة.

وبحسففب مصففادر أطففرب ،تتطففوف قطففر مففن أن يففتم ربففط قضففية دعففم المؤسسففة التعليميففة التففي تقففوم
بتفدريس ميففات مففن الطففالب الفلسفطينيين الففذين قتلففت إسفراييل آبفا هم طففالل هجماتهففا بقفزة ،وغففالبيتهم

من نرطا "حماس" ،بقضية دعمها "اإلرهاب".

الشرق األوسط ،لندن2018/9/15 ،

 .11الخارجية األمريكية :واشنطن غير جاهزة للكشف عن خطتها للسالم في الشرق األوسط
وارنطن :قالت و ازرة الطارجية األمريكية ،إن الواليات المتحدة ليست مستعدة بعد للكرف عن ططتها
للسالم في الرر األوسط ،المقتر ،الذي طال انتراره ورفضه بالفعل الفلسطينيون.

القدس ،القدس2018/9/14 ،

 .14ألمانيا :إغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن يسبب "مزيداً من التشدد"

قالت متحدثة باسم و ازرة الطارجية األلمانية ،الجمعة ،إن قرار الواليات المتحدة إغال مكتب منرمة

التحرير الفلسطينية في وارنطن سيصعب الوصول إلى حل الدولتين .وأضافت موضحة أنه "نر ار

لقياب التواصل بين اإلسراييليين والفلسطينيين في الوقت الراهن ،فإننا نرعر بالقل من أن تسبب هذه

يدا من التردد في المواقف وتصعب استيناف
الططوة األمريكية الجديدة األحادية الجانب مز ً
المحادثات برأن حل الدولتين".
عرب 2018/9/14 ،48
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 .11الصليب األحمر" :إسرائيل" سلطة قائمة على االحتالل وهي ملزمة بتوفير األمن والرعاية للسكان
القدس  -األناضول :أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن هدم المساكن وطرد السكان هو

انتهاك للقانون الدولي .وأعربت "عن بالغ قلقها إ از قرار إسراييل بهدم منازل طاصة ومنرآت أطرب
في تجمع الطان األحمر الواقع في المنطقة "ج" في الضفة القربية" .وردد الصليب األحمر أنه

"بصفتها القوة القايمة على االحتالل في الضفة القربية ،فيتوجب على إسراييل أن تلتزم بالقانون
الدولي اإلنساني ،وبالتالي ،ضمان توفير الحماية واألمن والرعاية للسكان الذين يعيرون تحت

االحتالل ،وكذلك ضمان أن يعيروا حياة طبيعية بقدر اإلمكان ،وفقاً لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم".

القدس ،القدس2018/9/14 ،

 .11األونروا :نحتاج إلى  200مليون دوالر هذه السنة للمدارس والخدمات
بيروت ( -بترا :.أعلن المدير العام لوكالة األونروا كالدويو كوردوني حاجة الوكالة إلى  200مليون
دوالر هذه السنة للمدارس والطدمات األطرب ،مجددا "التزام األونروا الكامل باالستمرار في طدماتها
بالرغم من كل الصعوبات" .وقد جا ذلك طالل استقبال كوردوني في مقر األونروا في بيروت وفدا

من المجلس النيابي اللبناني برياسة رييس لجنة الرؤون الطارجية النايب ياسين جابر للتعبير عن

التضامن معها في ازمتها.

عمان2018/9/14 ،
الغدّ ،

 .11قانون في الواليات المتحدة األمريكية يسمح لقواتها بمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية
رام

 :قالت مصادر إسراييلية إن اإلدارة األمريكية تتطلع إلى تصفية محكمة الجنايات الدولية في

الهاي إذا تجرأت على محاكمة أمريكيين أو إسراييليين بتهم ارتكاب جرايم حرب مستندة إلى وجود

قانون امريكي ،تحت اسم "قانون اقتحام الهاي" ،تم سنه عام  2016يسمح للجيو األمريكي بمهاجمة

محكمة الجنايات الدولية في حال محاكمة واحتجاز أمريكيين.

التاريخ :السبت 2018/9/15

العدد4737 :

القدس ،القدس2018/9/14 ،

ص

26

 .11اتفاق أوسلو ..دروس للحاضر والمستقبل
محسن صالح
مرت  25عاما على اتفا أوسلو الذي وقعته قيادة منرمة التحرير الفلسطينية مع العدو الصهيوني

في سبتمبر أيلول  .1993كانت هذه السنوات إلى حد كبير "سنوات عجافا" على مسار العمل الوطني
الفلسطيني ،وبنايه المؤسسي ،وعلى مكانة القضية الفلسطينية.

نطتار أن نقف في هذه المقالة على ستة دروس مستفادة من "تجربة أوسلو":

 -1وجوب التوافق الوطني على الق اررات والمسارات المفصلية ،المتعلقة بالقضية الفلسطينية
أسس اتفا أوسلو ألكبر انقسام في التاريد الفلسطيني الحديث والمعاصر .وتحملت قيادة حركة فتح
"وزر" االستفراد بقرار مصيري ال يطي الرعب الفلسطيني وحده ،ووانما األمة العربية واألمة
اإلسالمية .وقامت من موقعها القيادي بتقديم تنازل تاريطي عن معرم أرض فلسطين (فلسطين

المحتلة سنة  1948التي تركل  %77من مجمل فلسطين .واعترفت بالكيان اإلسراييلي ،كما توافقت
معه على آليات إركالية وغير مضمونة في محاولتها للوصول إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة

على الضفة القربية وقطا غزة.

كان الرفض لالتفا واسعا وغير مسبو في التاريد الوطني الفلسطيني ،فقد انضمت للرفض فصايل

أساسية في منرمة التحرير كالجبهتين الرعبية والديموقراطية لتركل مع حماس والجهاد اإلسالمي
والصاعقة والقيادة العامة وغيرها ما عرف بتحالف الفصايل العرر ،كما رفضته رطصيات كبيرة

ووازنة في حركة فتح ،تُعبِّر عن تيار مهم داطل فتح نفسها .ومع ذلك" ،ركبت" قيادة فتح رأسها
مستعينة ببعض الفصايل الصقيرة الهامرية في العمل الفلسطيني .كان ذلك انقساما تجاوز في
اتساعه وتأثيره انقسامات سابقة كما بين الحسينية والنراريبية ،وعند إنرا منرمة التحرير ،وعند

انطال برنامج النقاط العرر ،أو تركيل جبهة الرفض ،أو تركيل جبهة اإلنقاذ.

كان اتفاقا أسس لتناز مساري التسوية والمقاومة ،فأصبح العمل المقاوم في نرر أنصار فتح عقبة

في طري إنرا الدولة الفلسطينية المأمولةع كما أصبحت السلطة وأجهزتها األمنية في نرر أنصار

تيار المقاومة عقبة في وجه مررو النضال والتحرير.

هذا االتفا تسبب في تعمي أزمة المررو الوطني الفلسطيني ،وتضارب مساراته ،ووالى تعارض في

األولويات والبرامج وأساليب العملع وهو ما دفعت الحركةُ الوطنية ثمنه غاليا في السنوات التالية ،في

ترتيت الجهود ،وتفويت الفري ،وواضعاف الصف الداطلي ،وفي ارتفا قدرة العدو على الضقط
والمناورة وتحقي

المكاسب .ولم يكن االنقسام الفلسطيني الالح

أحد أوجهه إال أحد تجليات و"بركات" اتفا أوسلو.
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 -2القضايا الرئيسية تُحسم مسبقا ،والمفاوضات تكون على تفاصيل التنفيذ
في كافة أركال إنها االحتالل واالستعمار يتم حسم القضايا الكبرب ابتدا عند توقيع االتفا  ،وتُترك
التفاصيل للمفاوضات .فيتم حسم مسايل االنسحاب ،والسيادة ،وتقرير المصير (ما يتعل باألرض

والرعب ومصير الرعب على أرضه..
أما "كارثة" أوسلو فتجلَّت في أنه اتف على بعض التفاصيل ،وأَجَّل القضايا الكبربع فتحدث عن
حكم ذاتي فلسطيني محدود ،ينمو بالتدريج تحت هيمنة االحتالل ،دون ضوابط أو معايير تُلزمه.
ولذلك أصبحت القضايا الكبرب في مهب الريح ،وعلى رأسها :القدس ،والالجيون ،والمستوطنات،

وح تقرير المصير ،وحدود الدولة ،والسيادة عليها ،والثروات الطبيعية.

في الوقت نفسه ،تلقى العمل الوطني الفلسطيني صفعة كبرب بتعهد قيادة فتح والمنرمة بإيقاف

العمل المسلح ،وااللتزام بالطر السلمية فقط ،كما تم إطراج مرجعية األمم المتحدة وق ارراتها من

العملية التفاوضية.

وبذلك ،أصبح "المستقبل الفلسطيني" مرتبطا ومرتَهَنا باإلرادة اإلسراييلية والمزاج اإلسراييلي .ونجح
الجانب اإلسراييلي في استقالل ذلك في تحويل مسار التسوية إلى "عملية تفاوضية ال نهايية"ع

رسطت من قدرته على فرض إرادته ووامال اته ،وعلى بنا الحقاي على األرض.
َّ

لقد وقع الطرف الفلسطيني في ططيية كبرب هي التعامل مع "إسراييل" بركل من الثقة أقرب ما يكون
إلى اعتبارها "جمعية طيرية" ،وليس "عدوا" ال يعترف إال بموازين القوب على األرض.

 -3البناء المؤسسي :هشاشة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها

السلطة الفلسطينية التي أنرأتها قيادة المنرمة وفتح أقامت بنية ومنرومة مؤسساتية ال تملك الحد
األدنى لتحقي متطلبات الدولة المستقلة.

فمن ناحية أقامت بنية محكومة باالحتالل ب ار وبح ار وجوا ،وهي ال تتحكم في حدودها وال صادراتها

وال وارداتها وال تحويالتها المالية.

وهي من ناحية ثانية بنية يستطيع االحتالل اإلسراييلي تعطيلها متى را  ،كما يستطيع (وقد فعل.

تدمير مراريعها االقتصادية وبناها التحتية ،بما في ذلك مؤسساتها التعليمية والطدمية ومحطاتها

الكهربايية وحتى مراكز ررطتها.

وهي من ناحية ثالثة منرومة يحتاج فيها رييس السلطة نفسه ووزراؤه ورموز قيادته ومديرو مؤسساته

إلذن من "راويو" إسراييلي لحركتهم ،في مناط حكمهم في الضفة والقطا  ،ويمكن أن ُيعتقلوا أو

تُقيد حركتهم في أي لحرة.
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ٍ
بوصفة مضمونة للفرل ،حيث مثل
ونرأ من ناحية رابعة ضمن هذه المنرومة بنية اقتصادية
بروتوكول باريس ،مزيدا من "التفصيالت" الكارثية .ونرأ اقتصاد تُرتهن نحو  %80من إيراداته بإرادة
العدو "المقاصة" أو بالدول القربية المانحة ،بينما تأتي نحو ثلثي وارداته من االحتالل وتذهب أكثر
من  %83من صادراته إلى االحتالل!

ومن ناحية طامسة ،أصبح ما يسمى اقتصادا فلسطينيا معنيا بف"الرفاه" تحت االحتالل ،أكثر من

إنرا اقتصاد مستقل أو مقاوم .وتركلت منرومات مصالح و"فساد" ارتهن بقاؤها بوجود االحتالل
وليس بزواله.

واستنزفت من ناحية سادسة ميزانية السلطة وكادرها الوريفي في األجهزة األمنية لتركل أعلى نسبة
صب
ولي َّ
في العالم ،بنحو سبعة أضعاف المعدل العالمي لعدد رجال األمن مقابل عدد السكانَ ،

جوهر عملها في التنسي مع االحتالل ومطاردة قوب المقاومة.

وهكذا ،وجدنا أنفسنا في النهاية أمام بنية فلسطينية مروهة ،ال تملك أُفُ َ الوصول للدولة ،وال تنفيذ
تطلعاتها في "حل الدولتين".

 -4ال لتقزيم المشروع الوطني الفلسطيني

أسس اتفا أوسلو لتراجع مريع في المررو الوطني الفلسطيني ،فحوله من مررو يهدف إلى
تحرير كل فلسطين إلى سلطة حكم ذاتي "تتطلَّع" إلى إنرا دولة فلسطينية مستقلة في الضفة
والقطا ع غير أنها مرهونة بإرادة االحتالل واعتباراته ومتطلباته.

وتحول الحكم الذاتي إلى حالة "تأبيد" تطدم أغراض االحتالل أكثر مما يطدم المررو الوطني .وهكذا
َّ

أوقعت قيادة فتح رعبها في "مصيدة ال فكاك منها" كما عبَّر المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد.

وض ُمرت حتى
وتم تقزيم منرمة التحرير الفلسطينية ،فتراجعت مؤسساتها ،وأُفرغت من محتواهاَ ،
تحولت إلى "دايرة" من دواير السلطة الفلسطينية .وتم إدطالها إلى غرفة اإلنعاو ،بحيث يتم

استجالبها لطبع "األطتام" لررعنة السلوك السياسي لقيادة السلطة وفتح.

وتحت اتفا أوسلو تم "ررعنة" الص ار الداطلي ،و"ررعنة" ضرب قوب المقاومة.

وفي بيية اتفا أوسلو تم تضييع فلسطينيي الطارج وواهمالهم ،وعدم االستفادة من قدراتهم الهايلة التي

تمثل نحو نصف الرعب الفلسطيني.

ومع تمركز القيادة الفلسطينية وسلطتها تحت االحتالل ،أصبحت "إسراييل" هي الحاضر القايب في

صناعة القرار الفلسطيني ،وعنص ار فاعال في اعتباراتهع فال يمكن للسلطة أن تعمل على األرض ،أو

أن تقوم حكومتها بمهامها ،أو تجتمع ،أو يجتمع مجلسها الترريعي ،أو تحدث انتطابات رياسية أو
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برلمانية أو حتى بلدية ..دون سكوت االحتالل أو رضاه .وبالتالي فعلى أي جهة تريد أن تدير حياة
الناس تحت االحتالل أن تأطذ موافقته ،ما دامت ال تستطيع انتزاعها.

 -5ال للتهويد واالستيطان
وفَّر اتفا

أوسلو غطا الستمرار اغتصاب أرض فلسطين واستيطانها وتهويدها ،مع عدم قدرة

السلطة الفلسطينية على مقاومة ذلك ،بل وقيامها بالتنسي

المقاومة لالحتالل.

األمني مع االحتالل لضرب القوب

اتسعت برامج التهويد بركل هايل في الضفة القربية ،وتزايد عدد المستوطنين اليهود من نحو 280

ألفا عند اتفا أوسلو  1993إلى أكثر من  800ألف مطلع  .2018واحتفر االحتالل بنحو  %60من
الضفة القربية في سيطرة إدارية وأمنية كاملة (مناط ج .ونحو  %22أطرب من الضفة في مناط

وعزل نحو  %12من الضفة طلف الجدار العنصري ،وتضاعف
بإدارة أمنية مرتركة (مناط بُ ..
العمل الحثيث على تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني ،وبنيت عررات اآلالف من
الوحدات االستيطانية ،وأنريت ميات الكيلومترات من الطر االلتفافية ،وبقيت ميات الحواجز

العسكرية اإلسراييلية.

وتحول احتالل الضفة إلى "أرطي" استعمار في العالم ،ووالى استعمار "طمس نجوم" وف

مسؤولين إسراييليين.

لقد ارتكبت قيادة المنرمة وفتح ططيية كبرب هي توقيع اتفا

تعبير

ال يوقف االستيطان طوال فترة

التفاوضع وهو ما استقله االحتالل اإلسراييلي بركل برع فقام بتقيير وجه القدس وباقي الضفة
القربية ،بينما تستمر عملية التفاوض غير المنتهية ،وبالتالي عملية التهويد غير المنتهية تحت رعاية

"أوسلو".

 -6ال لالختراق اإلسرائيلي الصهيوني السياسي والتطبيعي
كان اتفا أوسلو مدطال لررعنة "إسراييل" واحتاللها ،وواقامة الكثير من الدول عربيا وواسالميا وعالميا
عالقات دبلوماسية معها .فهذه الدول "ليست ملكية أكثر من الملك"ع وأصبحت تبحث عن مصالحهاع
وأصبحت العالقة مع الطرف اإلسراييلي مدطال لرضا "السيد األميركي" .وقام الطرف اإلسراييلي

بتوسيع دايرة عالقاته السياسية واالقتصادية بما ُيحسن أوضاعه االقتصادية وربكة أمانه "الوطنية"ع
بينما تراجعت قدرة الطرف الفلسطيني على الضقط على الجانب اإلسراييلي ،برأن أي من
استحقاقات "التسوية" أو انت از أي من الحقو الفلسطينية.

المحاصرة ،وأصبحت "عبيا" على قيادة السلطة
وفي الوقت نفسه ،أصبحت المقاومة الفلسطينية هي
َ
والمنرمة والبالد العربيةع هذا إن لم يعتبرها البعض "إرهابا".
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وهكذا ،فمن طالل الدروس الستة السابقة ،نالحر إلى أي كارثة ساقتنا اتفاقيات أوسلو ،وأي أثمان
هايلة مدمرة تسببت بدفع الحركة الوطنية الفلسطينية لها.

إن جوهر المررو الوطني يجب أن يرل مرتبطا بالثوابت على رأسها تحرير فلسطين من نهرها إلى

بحرها ،وبنا المؤسسات على أسس فعالة تستوعب الكل الوطني ،وتتسع للدواير العربية واإلسالمية

في مررو التحرير.

الجزيرة نت ،الدوحة2018/9/14 ،

 .11هذا ما فعله الممثل الشرعي والوحيد؟!
ماهر ابو طير

يتوارب كل المفاوضين الفلسطينيين هذه االيام ،وال يعترف احد ،بالططيية التي تم التورط فيها ،اي
ططيية ررعنة إسراييل ،ومنحها رطصة احتالل فلسطين ،وهذا حال بقية المفاوضين العرب ،مع
إسراييل ،فال احد يمتلك الرجاعة ،ليطرج ويقول ان العالقات مع إسراييل ،كانت كارثة.

مرت ذكرب توقيع اتفاقية اوسلو ،في الثالث عرر من ايلول عام  ،1991بين منرمة التحرير

الفلسطينية ،وواسراييل ،اي مر طمسة وعررون عاما ،رأينا فيها ما رأيناها ،فقد حققت إسراييل عبر
االتفاقية ،كل غاياتها ،االعتراف بها ،وبمساحتها التي ترمل ثالثة اربا فلسطين ،من جانب من
سمى نفسه الممثل الررعي والوحيد للرعب الفلسطيني ،ويالها من مكافأة ،يعل

عليها اليوم ،كل

عربي يالم على موقف من القضية الفلسطينية ،بالقول ان اصحاب االرض ذاتهم اعترفوا بإسراييل،
فما بالنا نحن يراد منا ان نكون اكثر وطنية منهم ،واكثر غضبا في وجه اإلسراييليين؟!.

فو هذا اغفلت االتفاقية ونتايجها ،كل القضايا ،فال قدس ،والحدوداً ،وال الجيين ،بل ان إسراييل
المستفيد االول من االتفاقية ،حيث ساعدتها على نقل كل الثوار الفلسطينيين ،والتنريمات الفلسطينية
التي كانت تقاتلها ،من العالم العربي ،ودول العالم ،الى دولة " غزة-اريحا" اوال ،والى الضفة القربية،
ويالها من مكافأة ثانية ،فلماذا تتعب إسراييل وتالحقهم في كل مكان ،وباإلمكان جمعهم في موقع

واحد ،وتصفيتهم ،او إعادة تأهيلهم سياسيا ،واعادة انتاجهم على يد السلطة الوطنية الفلسطينية ،عبر
دور امني وريفي ،يتولى تنريف الضفة القربية ،وانها فكرة مواجهة االحتالل ،حتى عبر انتفاضات

رعبية عادية ،بالكالم والرعار والحجر ،في أسوأ االحوال.
من ذا الذي يستح

المسا لة اليوم ،إسراييل وحدها ،ام من سمى نفسه "الممثل الررعي والوحيد"

للرعب الفلسطيني ،ويالها من مكافأة ثالثة إلسراييل ،ثبت ططورتها الحقا ،فقد قيل للعرب
والمسلمين ،ال تتدطلوا ابدا ،فهناك طرف وكيل ومسؤول ،ناط باسم الفلسطينيين ،قرر دون انتطاب
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او اطتيار او استفتا للفلسطينيين ،ان يعين نفسه ممثال ررعيا ووحيدا ،ليتولى مهمة تصفية القضية
الفلسطينية الحقا ،باسم كل الفلسطينيين ،بل ويجعلهم يحملون اثقال وعار تصفية القضية،

واالعتراف بإسراييل الى آطر هذه المهازل التي رأيناها؟!.

كل اوليك الذين فاوضوا ،وروجوا لفضايل السالم مع إسراييل ،تحت عنوان قيام دولة فلسطينية،

عليهم ان يطرجوا اليوم ،من اجل اب ار ذممهم ،ان كان لدب احد القدرة على ذلك اساسا ،الن المؤكد

ان المصالح الرطصية ،والتورطات غير المعلنة والموثقة ،والمطاوف من نتايج مواجهة االحتالل
ستمنع كثيرين ،من االقرار بهذه الططيية التي دفنت القضية الفلسطينية.

لم يعد امام الفلسطينيين ،سوب القا اتفاقية اوسلو ،ايا كانت الكلفة ،الن ما يجري اليوم ،من رطب

لملف القدس ،والالجيين ،وغير ذلك من تتابعات ،ال يمكن مواجهته بمواصلة التمسك باتفاقية اوسلو،

فهي في هذه الحالة مجرد مرنقة للفلسطينيين ،نصبها العالم ،بموافقة " الممثل الررعي والوحيد"
للرعب الفلسطيني ،الذي ثبت حاليا ،انه كان مستقرقا في دوره الوريفي ،كراهد زور على مآالت

القضية الفلسطينية.

الدستور ،عمان2018/9/15 ،

 "BDS" .41تضرب مجدداً في قلب إسرائيل

علي الصالح

في هذا المقال سنبتعد عن جلد الذات وسنكون أكثر إيجابية بالحديث عن النجاحات الفلسطينية،

وأيضا إنجازات حركة مقاطعة إسراييل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة

دوليا بف" ،"BDSفي قلب إسراييل وعلى الساحات الدولية .وهي إنجازات ونجاحات ال يستهان بها،
وسط الصورة القاتمة التي تحاول األطراف المعادية ،وفي مقدمتها إدارة ترامب والعرب المتأسرلون،

رسمها لمستقبل القضية الفلسطينية ،بهدف بعث اليأس في النفوس وواحباط الهمم والمعنويات ،إنها
نجاحات ووانجازات تبقي على بصيي األمل المطلوب للحفار على نضال الرعب الفلسطيني

وصموده.

وتحاول حكومة بنيامين نتنياهو أن تقطي رمس هذه اإلنجازات بقربال ،وتحاول أيضا أن تقنع
نفسها بأن مجرد حصولها على اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة إلى القدس ،سيجر
و ار ه اعترافات بالجملة .وهو ما كان يردده نتنياهو ،بل ال يزال يردده ويرسم سياساته الدبلوماسية

على أساسه ،وقد أطف في تمنياته ومبتقاه.
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وطاب رن هذه الحكومة اليمينية العنصرية ،وسارت الريا ،بما ال ترتهي سفنها وسفن نتنياهو
المتعجرف ،إذ اقتصر عدد من سار على ططى وارنطن ،على دولتين فقط ،هما غواتيماال

وباراغواي .ولكن حتى هذه الفرحة لم تدم طويال بعد إعالن باراغواي العودة عن قرارها ،وواعادة

سفارتها إلى مقرها في تل أبيب ،فأسقط في يدي نتنياهو فجا رده متسرعا وغاضبا بإغال السفارة

في العاصمة أسانسيون واستدعا السفير هناك.

وهذا في الحقيقة يحسب للدبلوماسية الفلسطينية التي نجحت في إقنا رييس الباراغواي الجديد ماريو

عبدو بنيتيز ،باإلقدام على مثل هذه الططوة الجريية .وقال وزير طارجيته لويس البرتو كاستيقليوني
"إن باراغواي تريد أن تساهم في تكثيف الجهود الدبلوماسية اإلقليمية ،من أجل تحقي سالم رامل

وعادل ودايم في الرر األوسط.

وقرار باراغواي ،رجا وفي غاية األهمية ،ألنه يسدد صفعة قوية لططط نتنياهو ،الذي ال يزال
يصر على االدعا على أن دوال عديدة ستنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة ،رغم أنه فرل في اقنا

حتى قادة بعض الدول األوروبية الررقية ،التي يعتبرها صديقة باتطاذ مثل هذه الططوة ،وآثرت

االلتزام بقرار االتحاد االوروبي ،الذي يرفض االعتراف بالقدس عاصمة إلسراييل ،ويصر على أن
القدس الررقية ارض محتلة رأنها رأن بقية الضفة القربية .وتركل ططوة الباراغواي ايضا ضربة

قوية لمطططات و ازرة الطارجية اإلسراييلية للعام المقبل  ،2019التي وضعت تصو ار يرتكز على
ترجيع دول أطرب للسير على ططى الواليات المتحدة ،إلى جانب مططط لتطوير العالقات مع ما

وصفته بف"دول عربية معتدلة".

وحتى صحيفة "هآرتس" اإلسراييلية توصلت لقناعة بفرل سياسات نتنياهو وطموحاته في مسألة

االعتراف بالقدس عاصمة إلسراييل ،وعبر عن ذلك الكاتب رافيت هيطت في مقال رأي نررته

الصحيفة ،يقول فيه "إن نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس ،فيه انتهاك لنجما الدولي ،ووان ما
يحصل اآلن دليل اثبات ،على أن ططوة ترامب االستعراضية ،لم تقير من هذا الواقع رييا".

وجا ت الصفعة الدبلوماسية الثانية بتأكيد الرييس الكولومبي الجديد إيفان دوكي ،أن بالده ستلتزم

بقرار اإلدارة السابقة االعتراف بدولة فلسطين .وقال إلذاعة "كاراكول" ،إن "قرار االعتراف بفلسطين
كدولة حرة مستقلة وذات سيادة ال يطضع للمراجعة".

وفي سيا اإلنجازات الفلسطينية أو لنقل نجاحات " ،"BDSفان أكثر من 140من مراهير الفنون في
العالم ،من بينهم ستة إسراييليين ،وموسيقيون وكتاب وممثلون ومطرجون ورواييون ورع ار وقعوا
عريضة نررتها صحيفة "القارديان" البريطانية ،يدعون فيها إلى مقاطعة مسابقة األغنية االوروبية

"يوروفيجين" السنوية المقررة إقامتها في إسراييل في مايو أيار المقبل.
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ومن بين الموقعين على الرسالة الموسيقييون روجر ووترز من فرقة بينك فلويد البريطانية ،الذي يقود
الحملة ضد إسراييل ويدعو إلى مقاطعتها وتأييد حركة " ،"BDSوالموسيقار والمنتج بريان إينو،

وبغ ويزيلتوفت ،والرز كليفستراند وتروند انقبريتسن وجوس ام ريو برانكو
والنرويجية نوسيزويَ ،
وتروليج ودرور فييلير وكريستي مور وترارلي ماكقيتيقان وكيمو بوهجونين وباليفيس .والممثلون
كاندي باورز ودآن هيوغيرت وزماريجمي بينوي وركري بن ريطا وتوف بورنهويفت وآم ماري هيلقر

وتومي كوربيال وكريستا كوسونين .والرواييون :مانويال بوسكو وجي رارد مورديلالت وجوس لويس
بييكسوتو ومايكل بي هلير واطرون عديدون .أما اإلسراييليون الستة فهم آفياد البرت ومايكل سابير

وأوهال غرييتزر ويوناتان رابي ار ودانييل رافيتزكي وديفيد أوب.

وتني الرسالة التي جا ت دعما لندا من فنانين فلسطينيين "نحن الفنانون من أوروبا وغيرها،

الموقعون أدناه ،ندعم ندا الفنانين الفلسطينيين لمقاطعة "يوروفيجين" لعام  2019التي تستضيفها

إسراييل".

وتؤكد الرسالة على أنه " ووالى أن يتمتع الفلسطينيون بالحرية والعدل والحقو المتساوية ،يجب أن ال
يكون العمل كالمعتاد مع الدولة التي تحرمهم حقوقهم االساسية".

وتواصل الرسالة ،في 14مايو وبعد ايام فقط من فوز إسراييل بالمسابقة قتل الجيو اإلسراييلي62

مدنيا فلسطينيا في غزة ،من بينهم ستة أطفال ،وجر ،الميات ،معرمهم بالذطيرة الحية .وتطتتم

بالدعوة "لمقاطعة اليوروفيجن لعام  2019إذا ما أقيمت في إسراييل بينما تواصل انتهاكاتها الططيرة
المتواصلة منذ عقود لحقو االنسان الفلسطيني .الرلم يفر والتمسك بحقو اإلنسان يجمع".

وتأتي هذه الرسالة بفضل الجهود المتواصلة لف" "BDSالتي أسفرت أيضا عن إلقا  17من المطربين
اي أكثر من ثلث المدعوين ،مراركتهم في الحفل الموسيقي "ميتيور" الذي يقام عادة في رمال
إسراييل .ومن بين المنسحبين ،النا ديل ري ورلومو وليتيل سيمز وفرقة "اوف مونتلاير" األمريكية
واطرون .،وقالت "اوف مونتلاير" في إعالنها إلقا مراركتها ،على موقعها في فيسبوك "بعد استنفاد

كل سبل االقنا

للقنا في حفل إسراييلي ،بينما يواصل قادة البلد السياسيون منهم والعسكريون

جرايمهم ضد الرعب الفلسطيني ،توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه ليس هناك ما يمكن عمله سوب إلقا

الحفل" .وتابعت "ال وقت للتهرب واالحتفال ،اآلن هو وقت التحرك واالحتجاج ضد االبرتهايد

والعنصرية اإلسراييلية واالحتالل اإلسراييلي للضفة القربية والجرايم ضد حقو اإلنسان التي ترتكبها

القوات اإلسراييلية يوميا في غزة" .ولم تكتف هذه الفرقة بالمقاطعة بل حثت فنانين اطرين على
المقاطعة ،بقولها "إن تجاهل الدعوة للوقوف دعما لمجموعة مضطهدة من البرر ،هي أسوأ ما يمكن

أن يفعله اي إنسان".
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ورغم محاوالت حكومة االحتالل تجريم " "BDSفي بلدان مطتلفة ومعاقبة نارطيها ومنعهم من دطول
أراضيها ،فإن األمور في هذه المعركة تسير نحو انتصار فلسطيني كبير.

ما استدعى كما العادة إلى تدطل إدارة ترامب الصهيونية بامتياز ،باتطاذ إج ار ات لحرر حركة

المقاطعة في أمريكا بد ا من الجامعات التي تزدهر فيها هذه الحركة .وحسب وسايل االعالم

اإلسراييلية فإن ادارة ترامب بدأت بتحديد األنرطة الطاصة بحملة المقاطعة ضد دولة إسراييل

باعتبارها معادية للسامية.

غير أن " "BDSنجحت ليس في اطت ار بلدان جديدة فحسب ،بل في توجيه ضربة جديدة إلسراييل
في عقر دارها ،فإضافة إلى اإلسراييليين الستة الذين وقعوا على الرسالة االنفة الذكر ،فان الممثل

والمطرج المسرحي األول في إسراييل ايتاي تيران ،اعتبر " "BDSقبل أن يقادر إسراييل إلى منفاه
االطتياري في المانيا ،ركال مرروعا من أركال المقاومة .وقال "إذا اردنا أن ندعو إلى نمط معين
من النقاو السياسي غير العنفي ،ال بد من أن نعزز هذه األصوات حتى ولو كانت صعبة".

وأضاف "أن أي يسار سياسي عادي ال بد أن يدعم  ."BDSوتابع "في المحصلة ال يهم ما سيفعله
الفلسطيني ،فإذا ارتكب عمال إرهابيا فإنه سيوصف بإرهابي عنيف ومصاي دما وعندما يؤيد

" "BDSيطل عليه ارهابي سياسي".

وأطي ار فإن قرار إغال مكتب منرمة التحرير هو اطر العقوبات التي كان بإمكان وارنطن "راعية

السالم" استطدامها ضد الفلسطينيين بعدما استنفدت كل أو ار الضقط السابقة ،إال اذا كانت تفكر
بالعودة باالمور إلى ثمانينيات القرن الماضي ومنع القيادة الفلسطينية من دطول االراضي االمريكية

والمراركة في اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة.

واطتتم بالقول إنه ال إسراييل بحكومتها اليمينية العنصرية الحالية ،وال إدارة ترامب التي تديرها
مجموعة من اليمين الصهيوني ،وال أي قوة في العالم قادرة على كسر روكة الرعب الفلسطيني الذي

يتفنن في وسايل النضال ويبتكر األساليب ،من إضراب عام  1936إلى ثورة الحجارة ،إلى مسيرات
العودة في قطا غزة .إلى حركة المقاطعة ،هذا الرعب لن يموت بل سينتصر وسيحق طموحاته
ويقيم دولته العصرية التي لن تكون إضافة عددية للدول العربية ،كما يزعم الحاقدون من العرب

الجدد.
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 .40منذ البداية لم يفكر أحد بالسالم
هدف المسيرة السلمية كان غامضا ولم يتم الحديث عن دولة فلسطينية
عميره هاس

"البنتوستانات" الفلسطينية ف محميات أو جيوب ف هي حقيقة واقعة ،طلقها الحدث الجيوسياسي األكثر
برو از في ربع القرن الماضي .يمكن القول إن بذورها غرست مع االحتالل في  ،1967لكن العملية

سرعت وتركلت ونضجت وتعمقت بموازاة عملية المفاوضات بين إسراييل والفلسطينيين :في البداية
محادثات مدريد ،ثم وارنطن في نهاية  ،1991وبعد ذلك مسيرة أوسلو.

من يؤمنون بالتصريحات حول السالم والرر األوسط الجديد سيواصلون اإليمان بأن الصدفة،

وأططا إنسانية مؤسفة ،وسو حر ،وأططا تقنية ،هي التي أدت إلى تركل المحميات الفلسطينية،
المدفونة في فضا إسراييلي متواصل بين البحر والنهر وتطفي كل منط من تسوية منطقية بين

إسراييل والفلسطينيين ،وح تقرير المصير للفلسطينيين .آطرون سيواصلون االدعا بأن كل ري

كان فقط رداً على العمليات التي نفذها الفلسطينيون الذين عارضوا اتفاقات أوسلو وياسر عرفات.

ولكنني أرغب في االعتراف بقدرة تططيط المؤسسة األمنية والسياسية اإلسراييلية ،والدقة المحسوبة

التي تقف من طلف القدرة على قول ري نحو الطارج (السالم .وفعلياً فعل العكس (مواصلة
االحتالل بواسطة وكال ثانويين ،من طالل التنصل من المسؤولية االقتصادية والقانونية عن سكان

محتلين..

نوايا إسرائيل غير سليمة
هذه هي األضوا التحذيرية األساسية التي أضييت منذ لحرة التوقيع على إعالن المبادئ في

السنوات األولى بعد ذلك ،وعلمتني منذ مرحلة مبكرة جداً أن أركك بنوايا إسراييل من طلف

المفاوضات:

في الوقت الذي تقررت فيه ططوات تدريجية لتطبي

االتفا

المرحلي لم يحدد هدف المفاوضات

بصورة صريحة ،أي لم يحدد بأن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية على األرض المحتلة في عام

 ،1967وطالفاً لما استنتجه الفلسطينيون ،فإن الكثيرين في معسكر السالم اإلسراييلي في حينه وفي
الدول األوروبية .ما هو المنط
الفلسطيني ومن يحبون االتفا

في التقدم التدريجي نحو هدف غامض ،الذي يفهمه الطرف

في أوروبا ونه كتطبي لح

القوي يحتفر لنفسه بح فرض تفسيراته الذاتية؟
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كلمة "احتالل" ال ترهر في إعالن المبادئ .وفي المقابل ،التزم ياسر عرفات برسالة إلسح رابين
بأن م.ت.ف ستتطلى عن استطدام اإلرهاب .إطفا "االحتالل" في وضع معين وكمصدر للعنف كان

تعبي اًر عن التناقض الدبلوماسي ف اإلعالمي الذي قامت به إسراييل بنجا :،عالقات القوة الحقيقية ف
ِّ
و"المطارد" اإلرهابي
بين المحتل والواقع تحت االحتالل ف ترجمت إلى عالقات "المطارد" اإلسراييلي
الفلسطيني .عب اإلثبات ألقي على الفلسطينيين (محاربة اإلرهاب .وليس على إسراييل (إنها

االحتالل..

المفاوضات على نقل الصالحيات للسلطة الفلسطينية وضعت في أيدي اإلدارة المدنية ،رغم أنه في

أقل من  15سنة من وجوده تطور هذا الجسم كأداة لتنفيذ سياسة االستيطان والسيطرة العسكرية

بقطا مدني على الفلسطينيين .وطالفاً لنعالن عن "تقيير القري" ،فمورفوها وضباطها الذين
أداروا المفاوضات المدنية لم يتمكنوا إال من الحفار على هدف منرمتهم والحفار على العالقة

السيادية والمتعالية تجاه الفلسطينيين.

في إعالن المبادئ الموقع في  13أيلول  1993كتب أن الطرفين يعتبران الضفة القربية وقطا غزة
"وحدة جقرافية واحدة سيتم الحفار على سالمتها طالل الفترة االنتقالية" .بدالمن ذلك ،فعلت إسراييل

كل ما في استطاعتها من أجل فصل سكان القطا

عن الضفة من طالل نرام حرر الحركة.

صحيح أن عدد الطارجين من قطا غزة والداطلين إليه في التسعينيات كان كبي اًر مقارنة مع العدد
الصقير لهم اليوم ،لكنه نفسه كان قليالمقارنة بالوضع الذي كان قبل  15كانون الثاني  1991عندما

بدأت إسراييل للمرة األولى بنرام حرر الحركة الكاسح ،وأجبرت الفلسطينيين على طلب تصاريح

دطول رطصية (هذا كان قبل ثالث سنوات من تنفيذ العمليات االنتحارية في إسراييل..

وفقاً لمطالبة إسراييل تقرر أن المفاوضات ستواصل التحكم بالسجل السكاني الفلسطيني ،أي سيكون
في يدها القرار لمن تعطي إقامة فلسطينية ولمن ال .في االتفا

المرحلي هناك بند يعطي

الفلسطينيين صالحية إج ار تقييرات محددة في تسجيل السكان ،مثل تقيير العنوان والمكانة

الرطصية ،لكن يجب عليهم إبالل الجانب اإلسراييلي بهذا التقيير.
إسرائيل تتعامل مع القطاع كمنطقة منفصلة عن الضفة
في نهاية  1996تبين للفلسطينيين أن إسراييل ترفض االعتراف بتقيير العنوان المسجل في بطاقة

الهوية  -من مدن القطا إلى مدن الضفة القربية (باألساس آلالف من مواليد القطا الذين كانوا
لسنوات في الضفة ،.في حين أنها صادقت على تقيير العنوان داطل الضفة أو داطل القطا  .هذه
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الططوة البيروقراطية الضييلة كما يبدو هي ذات أهمية كبيرة :تثبت أن إسراييل واصلت التعامل مع
القطا كمنطقة منفصلة عن الضفة القربية ،وغزة حسب رأيها هي جيب منفصل.

في  1997حررت إسراييل على سكان القطا الدطول إلى الضفة القربية عن طري معبر اللنبي.
منذ تم البد بنرام تصاريح الحركة الرطصية في كانون الثاني  ،1991والفلسطينيون الذين لم
يحصلوا على تصاريح السفر عبر إسراييل بين القطا والضفة القربية ،اكترفوا أنه يمكنهم القيام

بالتفافة كبيرة :قاموا بالسفر عبر معبر رفح إلى مصر ومن هناك إلى األردن ودطلوا إلى الضفة
القربية من طالل جسر اللنبي.

هؤال باألساس كانوا طالباً في جامعات الضفة ورجال أعمال وأصحاب عايالت منفصلة ،وآطرون
رفضت طلبات حصولهم على تصاريح والذين استطدموا بركل اضطراري هذه الطري

والمكلفة .منذ  1997أصبح سكان القطا

الطويلة

ملزمين بطلب تصريح دطول عبر معبر اللنبي (الذي

أعطي فقط في حاالت نادرة .ف هذا إثبات آطر على أن إسراييل تتعامل مع جزيي المناط

الفلسطينية كمنفصلين ،وهي تطر بذلك المكتوب في إعالن المبادئ.
بند المياه في االتفا

المرحلي يعبر بصورة تهكمية بركل طاي عن تعامل إسراييل مع الضفة

القربية كجيب منفصل .وباستثنا عدة ماليين من األمتار المكعبة التي ضطت إليها من إسراييل

(كتعويض عن المياه العذبة والصالحة التي سحبت من أراضيها لصالح المستوطنات .فإن قطا غزة
كان عليه وما زال أن يكتفي بطزان المياه الجوفية الموجودة في حدوده .وهو الطزان الذي زود بالمياه

حوالي  80ألف رطي فلسطيني األصليين الذين عاروا في مناط القطا قبل عام  ،1948وواصل

تزويد المياه أيضاً للسكان الفلسطينيين الذين أضيفوا في  200( 1949ألف رطي تقريباً ،.وبعد ذلك
للسكان الذين تكاثروا إلى أن وصلوا إلى حوالي  900ألف رطي في  1994ووالى حوالي مليوني

نسمة اآلن.

منذ نهاية الثمانينيات ،يعاني قطا غزة من تسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية بسبب السحب
الزايد .بدل الحل البسيط المتمثل بضد المياه إلى القطا من أراضيه (التي كانت تعوض بركل قليل
عن كميات المياه الكبيرة التي تسحبها إسراييل من المصادر الموجودة في الضفة القربية لصالح

اإلسراييليين في إسراييل وفي المستوطنات ،.فرضت إسراييل على القطا أن يدير سو مياه ذاتية.
هكذا وصل القطا إلى الوضع الكارثي اليوم الذي ما نسبته  97في المية من مياهه غير صالحة

للررب.

مذبحة غولدرتاينع المستوطنون العنيفون في الطليل لم يتم إطالؤهم من المدينة ،بل إنهم وزيادة على

ذلك حصلوا على جايزة .حكومة رابين عاقبت الفلسطينيين بسبب المذبحة التي نفذها إسراييلي ف
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يهودي بهم ،وفرضت عليهم حرر تجول طويل .بعد ذلك تم فرض عدة قيود على الحركة ،بالتحديد
على الفلسطينيين ،من أجل تطبي

مبدأ الفصل بينهم وبين المستوطنين ،مفضلين راحة اليهود

القليلين على حساب األغلبية الفلسطينية.

االنطبا بف "التبادلية" و"التنارر" بين الفلسطينيين واإلسراييليين الذي يحاول إعالن المبادئ طلقه،
وبالرغم من طول عملية التفاوض ،فإن مكانة األسرب الفلسطينيين لم تساو مكانة الجنود اإلسراييليين

الذين قادتهم (وهم اآلن يجلسون ويتفاوضون مع الطرف الثاني .أرسلوهم للقتال والقتل .هؤال الذين
أسماؤهم وأماكن سكنهم مكروفة للجميع وصفوا كمجرمين ،في حين أن اإلسراييليين وصفوا
باألبطال .إطال سرا ،السجنا الفلسطينيين لم يذكر في إعالن المبادئ ،وعمليات إطال السرا،

الجزيية التي أعقبت ذلك اقترنت دايماً باإلهانة والمماطلة وتجاوزت بركل صريح الفلسطينيين الذين
قتلوا إسراييليين قبل التوقيع على اتفا أوسلو.
مواصلة هدم منازل الفلسطينيين
إسراييل واصلت في التسعينيات هدم منازل فلسطينية في الضفة القربية بذريعة عدم وجود رطي،

في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أنه منذ السبعينيات وواسراييل تبطل في إعطا رطي بنا

للفلسطينيين وفي تطوير مطططات هيكلية لهم.

في تموز  1994وأثنا أوسلو وتحت حكم حكومة العمل "ميرتس" أصدرت أوامر إطال للبدو من

قبيلة الجهالين لصالح توسيع مستوطنة معاليه أدوميم .في أيار  1995رفضت المحكمة العليا التماساً

ضد اإلطال  .أوامر إطال مرابهة صدرت لتجمعات أطرب من الرعاة والمزارعين ،الذين وبصورة

تقليدية ومن أجل كسب الرز يقضون جز اً كبي اًر من وقتهم في أراض طارج قراهم ،مثالً ،قرب ما

تحول فيما بعد إلى رار  443أو في غوو عتصيون.

االتفا المرحلي ني على تقسيم غير عادل لمصادر المياه في الضفة القربية ،وحدد حصة لكمية
المياه المسمو ،للفلسطينيين استهالكها ،ولكن (هذا لم يفرض على المستوطنين ..آبار المياه في
غور األردن واصلت وتواصل توفير كميات مياه لستة آالف مستوطن تعادل حوالي ربع الكمية التي

طصصت لف  5.1ف  2مليون فلسطيني .في لجنة المياه المرتركة تبين للفلسطينيين أنه من األفضل
لهم المطالبة بالمصادقة على أنابيب مياه بقطر أصقر من القطر الذي ططط في البداية ،وواال فإن

إسراييل لن تصاد على المررو المقتر.،

ورغم وجود مادة في االتفا تقول إن الطرفين ال ينفذان تقييرات تؤثر على نتايج االتفا الدايم ،في

 1995بدأت و ازرة الداطلية برياسة حاييم رامون في إلقا اإلقامة آلالف الفلسطينيين في القدس
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بذريعة أن مركز حياتهم ليس في المدينة .هكذا اعطي ضو لما سمي بالترحيل الهادئ :طرد
أرطاي من المدينة وتحويلهم بدون مكانة وبدون وثاي هوية رطصية ،هكذا تطور نرام تفتيو
وتجسس لو ازرة الداطلية والتأمين الوطني على عررات آالف الفلسطينيين .وثمة قيود بنا

الفلسطينيين في رر القدس أيضاً بقيت على حالها ،ونرام تصاريح الحركة قطع العالقة الطبيعية
التي كانت للفلسطينيين مع المركز االقتصادي والديني واالجتماعي والثقافي هذا ،الذي وفر لهم حتى

اآلن أيضاً طدمات صحية.

تقسيم الضفة إلى مناطق مختلفة
في االتفا االنتقالي تم االتفا على تقسيم الضفة إلى مناط سيطرة أ و ب وج وفقاً لططة إعادة
االنترار التدريجية للجيو اإلسراييلي (ما سمي بالططأ انسحاباً .ف أوالُ من المدن وبعد ذلك من

القرب ،وأطي اًر من المناط

المأهولة أقل التي تركل احتياطاً لألرض والفضا للكيان الفلسطيني.

حتى لو تجاهلنا حقيقة أن إسراييل حددت وتيرة إعادة االنترار ووقفها ،فإن االتفا ال يحدد ما هو

حجم المنطقة التي ستطلى في النهاية .كل طرف فسر ذلك كما يرا والقموض عمل مرة أطرب

لصالح الطرف القوي ف إسراييل.

بعد  25سنة ،المناط ج الواقعة تحت السيطرة اإلسراييلية الكاملة هي أكثر من  60في المية من
أراضي الضفة .لقد كان إلعادة انترار الجيو اإلسراييلي منط أمني ،لكن إبقا الصالحية المدنية ف
اإلدارية في أيدي إسراييل في المناط ج أعطت للدولة مهلة للسيطرة على المزيد من األراضي أثنا

المفاوضات .إسراييل حافرت وتحتفر لنفسها بمعرم الضفة القربية كمنطقة تقيد حتى الحد األدنى

البنا والتطوير الفلسطيني ،وكاحتياط أرضي لتوسع المستوطنات.

الطر االلتفافية تم رقها من أجل عدم اضطرار المستوطنين للسفر إلى بيوتهم عبر المدن

الفلسطينية .لقد مزقت مناط الضفة القربية بدون أن تهتم بالعالقات المتبادلة بين المدن الرييسية
الفلسطينية وقراها وبلداتها ،وقطعت طر تاريطية .الطر االلتفافية كانت وسيلة لتطليد االتفا الذي

كان من رأنه أن يكون مؤقتاً .تنريم الفضا الجقرافي والبنا في المنطقة تمت حياكته حسب

حاجات المستوطنين في الحاضر ،التي هي أيضاً احتياجات المررو االستيطاني في المستقبل:
مثال رار األنفا ر الطري لتحويل غوو عتصيون إلى حي فاطر جنوبي للقدس .الوعود التي

أعطيت للمستوطنين في االتفا

االنتقالي تجعل االتفا

النهايي زايداً ،والذي كان يلزم بإطاليهم،

هكذا جذبوا المزيد من اإلسراييليين للمجي والسكن في المستوطنات والمطالبة ببقايها.
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إسراييل لم تجد من الصواب إرهار ططوات بنا ثقة في مسألة األرض والفضا  .والجانب
اإلسراييلي كان يمكنه تعويض الفلسطينيين عن مصادرة األراضي لصالح الطر االلتفافية ،وذلك من
طالل إعادة ميات آالف الدونمات من األراضي التي أعلن عنها في الثمانينيات كأراضي دولة،

طارقين بذلك القانون الدولي .هذا لم يحدث ألنه منذ البداية لم تتنازل إسراييل عن رعار "أكبر قدر

من األرض مع أقل قدر من العرب".

السيطرة على مناط

ج ،ووابقا الحرر على البنا والحركة للفلسطينيين ،والبنا في المستوطنات

وربكة الطر االلتفافية ،كل ذلك معاً مكن من عملية استنساخ واقع جيب غزة في داطل الضفة
القربية ،وطل

المزيد من الجيوب الفلسطينية التي ابتلعت في الفضا اإلسراييلي ،لكنها منفصلة

عنه .نهاية تفكير :لم يكن هناك ومنذ البداية حديث عن السالم.

هآرتس2018/9/14 ،
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