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*** 
  هدوء حذر في عين الحلوة... قتيالن كحصيلة أولية لالشتباكات .1

الحلوة في صيدا، بعد توقف االشتباكات  تسود أجواء من الهدوء الحذر صباح اليوم، مخيم عين
وإطالق النار، اثر توافق القيادة السياسية الفلسطينية المشتركة على سحب المسلحين وتسليم منزل 

العرقوب الذي هاجم مقر القوة المشتركة في قاعة اليوسف في حي الطيري إلى اللجنة المحلية  بالل
 في الحي.

وكانت االشتباكات اندلعت بعد مهاجمة العرقوب وعناصر أخرى من اإلسالميين المتشددين مقر 
اكات، عناصرها روحي سالمة وشخص آخر. وخالل االشتب أحدالقوة المشتركة، مما أدى إلى إصابة 

عبيدة العرقوب  أبنائهحد أتمكنت القوة المشتركة من مهاجمة منزل العرقوب، مما أسفر عن مقتل 
 خر.آعدد  وإصابة

عناصر القوة  أحدعلي طالل  وأبووفي حصيلة أولية لالشتباكات، سقط قتيالن هما عبيدة العرقوب 
مصابين، فضاًل عن  8 إلى ةإضافبجروحه،  متأثراعن وفاته فجر اليوم،  أعلنالمشتركة، والذي 

 أضرار مادية في المنازل والسيارات.
 18/8/2017النهار، بيروت، 

 
 من انتشارها بعد حادثة التفجير في رفحتعزز في غزة  األمنيةاألجهزة  .2

عاززت اججهازة اجمنياة فاي غازة مان انتشاارها الوبياف جناوب قطااك غازة  و لا  : خاا  صافا -رفح 
ة بعاااد حادثاااة تفجيااار شاااخص نفساااه بقاااوة أمنياااة علاااى الحااادود الفلساااطينية بهااادع تعزااااز الحالاااة اجمنيااا

أن مناطق جنوب القطاك تشهد انتشارًا أمنياًا مكوبفاًا بعاد  "صفا"و كر مراسل  المصراة، فجر الخميس.
الحادثة، بما يشمل: توبيف التواجد على مداخل المحافظات والشوارك الرئيساة، وقارب المقاار اجمنياة، 

وأشااار إلااى أن قااوات اجماان تقااوم بتفتاايو المركبااات، والتاادقيق فااي  رابااة ماان حاادود مصاار.والمنطقااة الق
 الهكواات واجوراق الببوتية  بهدع تعزاز الحالة اجمنية.

 17/8/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 الدولتين ضمن حلّ  "رؤية واضحة"الوفد األمريكي يلتقي عباس الخميس والسلطة تنتظر  .3
الوفااااد  أنكشااااف الساااافير الفلسااااطيني لاااادى الواليااااات المتحاااادة حسااااام زملااااط  :جااااواس كاااارم -ن واشاااانط

اجمراكي بقيادة مستشار الرئيس وصهره جاراد كوشنر ومبعوث السالم جيسون غرانبالت والمستشارة 
 حيث يلتقون الرئيس محمود عباس. 24/8/2017رام هللا في  إلىدينا باول، سيصلون 



 
 
 
 

 

 5 ص             4379 العدد:             8/18/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 اجسابوكلقااءه ماغ غارانيالت مطلاغ  إن، "الحيااة"صاحفي فاي واشانطن حضارته  إيجاازوقال زملط في 
بياب أن جولة الوفد اجمراكي تشمل الساعودية واإلماارات وقطار واجردن ثام تال إللزاارة، و  لإلعدادكان 

ورأى زملاط أناه بعاد ثالثاة أشاهر مان عار   الفلسطينية، وسينهي الزاارة فاي مصار. وأراضي السلطة
 وأضااع. "لالساتماك إلاى الجاناب اجمراكاي وماا سايقدمه"يني وجهة نظره، حان الوقت الجانب الفلسط

تراماااب فاااي شاااأن تصاااورها للحااال وكيفياااة  إدارةمااان  رؤااااة واضاااحة جاااداً "الجاناااب الفلساااطيني يرااااد  أن
، "، ونراد سماك  ل 1967لتبني حل الدولتين على حدود عام ". واعتبر انه حان الوقت "ليهإالوصول 

 ، والتعاطي مغ قضية االستيطان، وما يجري في غزة.اجمركيفية تحقيق هذا  إلى إضافة
يعنااي دعاام  اإلقليمااين الحاال أ، و "جياادة جااداً "الفلسااطينية  - العالقااة السااعودية أن "الحياااة"كااد زملااط لاااأو 

 ."ليس ما يتمناه نتنياهو بتمييغ القضية الفلسطينية"المبادرة العربية للسالم و
 18/8/2017 ،الحياة، لندن

 
 محيسن: اإلدارة األمريكية تتبنى موقف نتنياهو بتحسين ظروف المعيشة فقط .4

، رفيعاااً  فلساطينياً  نقلات صاحيفة إساارائيلية علاى لسااان مان وصافته مساا والً  فاادي أباو سااعدى: –رام هللا 
 القول إن الفلسطينيين تلقوا رسائل من جهات في واشنطن، تبلغهم فيها بأن مستشار الرئيس اجمراكي

مااان  أو ضاااماناً  وصاااهره جاااارد كوشااانير سااايحمالن معهماااا للااارئيس الفلساااطيني محماااود عبااااس، التزامااااً 
 الرئيس دونالد ترامب. 

إن  "القادس العرباي"من جهته قال جمال محيسان عضاو اللجناة المركزااة لحركاة فاتح فاي تصاراحات لاا
لسانا متفاائلين مان "ادة تقاول بال أن القيا "ال أحد من القيادة الفلسطينية صرح بوجود ضمانات أمراكية"

جنهاااام ال يحملاااون شااااي ًا جدياااادًا. وأكاااد أن الحااااديث المتواصاااال ل ماااراكيين عاااان الجانااااب  "هاااذه الزاااااارة
االقتصادي، إنما يعكس تبنيا للموقف اإلسرائيلي الذي يتحدث عن تحسين الظروع المعيشية للشاعب 

  ال يمكاان بناااء ا مااال ماان زاااارة الوفااد الفلسااطيني ولاايس إنهاااء االحااتالل ل راضااي الفلسااطينية، ولااذل
اجمراكاااي. وحساااب المسااا ول فاااي اللجناااة المركزااااة فاااان الضااامانات الحقيقياااة التاااي يجاااب علاااى اإلدارة 
اجمراكيااة الحااديث عنهااا هااي وقااف االسااتيطان اإلساارائيلي والسااعي إلااى حاال الاادولتين واإلعااالن عاان 

إن جااء اجمراكياون بصافقة إلنهااء االحاتالل "تاالي تبنيه، وصواًل إلى إنهااء االحاتالل اإلسارائيلي، وبال
 ."فأهاًل وسهاًل أما إ ا كانت الصفقة لتببيت االحتالل فهذا أمر ال يقبل به الشعب الفلسطيني

 18/8/2017 ،القدس العربي، لندن
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 تقلل سقف التوقعات من زيارة وفد أمريكي للمنطقة "السلطة" .5
أماااس  ،للشااا ون الخارجياااة لإل اعاااة الفلساااطينية الرسااامية مستشاااار عبااااس ،قلااال نبيااال شاااعث: )د.ب.أ(
ماان سااقف التوقعااات الفلسااطينية ماان الزاااارة المرتقبااة لوفااد أمراكااي مكلااف ببحااث اساات ناع  ،الخماايس

وقال شعث إن الجانب الفلسطيني غير متفائل كبيرًا بزاارة  ."إسرائيل"عملية السالم بين الفلسطينيين و
ال توجااد توقعااات كبياارة "ة هااذا الشااهر إلااى المنطقااة. وأضاااع شااعث أنااه الوفااد اجمراكااي المقااررة نهاياا

واعتبر أن الارئيس اجمراكاي دونالاد تراماب  لدى الجانب الفلسطيني. "بشأن ما سيخرج عن هذه الزاارة
لااام يباااادت أي اهتمامااااات خاصااااة أو إشاااارات لحاااال الاااادولتين، وحااااق الفلساااطينيين فااااي القاااادس أو رفضااااه 

. وأضاع أن اهتمام الرئيس اجمراكي منصب على قضايا إقليمياة أخارى مبال "اإلسرائيلي"لالستيطان 
 إيران وفنزواال وكوراا الشمالية.

 18/8/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 زملط من البيت األبيض: ال قوة تستطيع فصل غزة عن شعب ودولة فلسطين .6
 اجمراكيااةاليااات المتحاادة قااال رئاايس المفوضااية العامااة لمنظمااة التحرااار الفلسااطينية لاادى الو  :واشاانطن

إنه ال توجد قوة تستطيغ إخراج قطاك غزة من عمقه الفلسطيني، وأن القطاك ماا "السفير حسام زملط، 
خااالل  ،وأكااد ."زال يعاااني منااذ عقااود ماان مخططااات االحااتالل اإلساارائيلي ماان فصاال وعاازل وحصااار

لبااة الفلسااطينيين القااادمين ماان الولمااة التااي ألقاهااا الساافير فااي البياات اجباايق علااى هااامو اسااتقبال الط
قطاااك غاازة، والااذين وصاالوا أمااس للعاصاامة اجمراكيااة واشاانطن بعااد حصااولهم علااى ماانح ماان الحكومااة 

االنقساام واساتعادة الوحادة الوطنياة مان خاالل  إنهااءأن الرئيس محمود عباس مصمم علاى  اجمراكية،
 لس الوطني في أسرك وقت.تمكين حكومة الوفاق والذهاب النتخابات وطنية شاملة وعقد المج

 17/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "بفيتو حماس"األحمد يشدد على أهمية انعقاد المجلس الوطني وعدم ربطه  .7
شاادد عضااو اللجنااة المركزاااة لحركااة فااتح ومفااو  العالقااات الوطنيااة فيهااا عاازام اجحمااد، علااى  :رام هللا

أهميااة انعقاااد المجلااس فااي  ، م كااداً "بااااافيتو حماااس"ن ال يكااون مرهونااا أني، و أهميااة انعقاااد المجلااس الااوط
وحاول اجوضااك فاي  النظر بالسياسة الفلساطينية خاصاة فاي إطاار العالقاة ماغ حكوماة االحاتالل. إعادة

 "حااال السياسااة"قطاااك غاازة واسااتمرار حماااس فااي سياسااتها فااي القطاااك، قااال اجحمااد فااي حااديث لبرنااام  
حمااااس تتباااغ سياساااة الحاااوار ": 17/8/2017 تلفزااااون فلساااطين وفضاااائية عاااودة الخمااايسالاااذي باااث عبااار 
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اللجناة  إنهائهاا، م كدًا عدم العودة للحاوار ماغ حمااس إال بعاد "مخالفة لحوارها اجر وخلق وقائغ على 
 ، للتوجه نحو وحدة وطنية أو االستمرار بحكومة الوفاق الوطني ومن ثم التوجه لالنتخابات.اإلداراة

 17/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يدعو النعقاد المجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني "التنفيذية"بـ قيادي .8
جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرار الفلسطينية، تيسير خالد، التأكياد علاى أن موقاف  :رام هللا

ودعاااا خالاااد فاااي  الاااوطني بحضااور كااال القاااوى الفلساااطينية.هاااو التحضاااير النعقااااد المجلاااس  "التنفيذيااة"
ياااوم الخمااايس، إلاااى ضااارورة اساااتمرار المشااااورات باااين جمياااغ القاااوى السياساااية  "قااادس بااارس"حاااديث لاااا

 والشعبية والمجتمعية لتهي ة اججواء النعقاد المجلس الوطني.
ا كانات حراصاة علاى أن لم تستبعد من هذه المشاورات أي فصايل، وإنما"ونوه إلى أن اللجنة التنفيذية 

تتار  المجاال مفتوحاًا السااتومال المشااورات فاي إطااار اللجناة التحضاراة التاي تاام التوافاق عليهاا مساابقًا 
 ."مطلغ العام في بيروت

هذا هو الموقاف الرسامي وماا عاداه "تيسير خالد،  "الجبهة الديمقراطية"وتابغ عضو المكتب السياسي لا
كنا وما زلنا حراصين على "وأردع:  ، وفق قوله."ليس أكبر من مواقف يعبر عن وجهة نظر صاحبه

انعقاااد المجلااس الااوطني ليضاام الجميااغ، باعتباااره اسااتحقاق قااديم واجااب أن ينعقااد، دون أن يتااوهم أحااد 
 ."أنه يمل  حق استخدام الفيتو

 17/8/2017 قدس برس،وكالة 
 

 شهاب: سياسة هدم منازل الشهداء بالضفة عمل إجرامي .9
النائااب محمااد شااهاب إقاادام قااوات االحااتالل اإلساارائيلي علااى تفجياار مناازل الشااهيد عااادل  اسااتنور :غاازة

عنووش من دير أبو مشعل غارب مديناة رام هللا صاباح الياوم، ومنزلاي عاائلتي الشاهيدين أساامة عطاا 
 وبراء صالح اجسبوك الماضي وكذل  منزل اجسير عمر العبد.

االحتالل بهدم منازل منفذي العمليات هي سياساية  وأكد النائب شهاب في تصراح صحفي أن سياسة
 .اإلنسانإجرامية ومخالفة لول القوانين الدولية واإلنسانية وتضرب بعر  الحائط حقوق 

 17/8/2017 ،فلسطين أون الين
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 مليون دوالر لتطوير البنية التحية في غزة والوسطى 15الحساينة: طرح عطاءات بقيمة  .11
، عان 17/8/2017 مفيد الحساينة، ياوم الخمايس الفلسطيني العامة واإلسكان أعلن وزار اجشغال :غزة

ملياااون  15طااارح عطااااءات لتطاااوار البنياااة التحتياااة ضااامن المنحاااة الوواتياااة إلعاااادة إعماااار غااازة بقيماااة 
 مليون دوالر للمحافظات الوسطى. 4مليون دوالر لمدينة غزة و 11دوالر، منها 

رئيس محماود عبااس، ورئايس الاوزراء راماي الحماد هللا، الام وشكر الحساينة، في تصراح صحفي، باسا
 دولة الووات على دعمهم ومساندتهم الوبيرة جبناء شعبنا.

 7.8وأشااار الحساااينة إلااى توقيااغ عقااود عطاااءات تطااوار البنيااة التحتيااة فااي خااان يااونس ماا خرا، بقيمااة 
 ماليين دوالر. 10 مليون دوالر، وفي شمال غزة بقيمة 4.7مليون دوالر، ورفح بقيمة 

 17/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بحث إنشاء شركة تسويق مشتركة ما بين األردن وفلسطين :رام هللا .11
استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحماد هللا أماس فاي رام هللا، وزاار الزراعاة خالاد الحنيفاات  :بترا

وزااار الزراعااة الفلسااطيني ساافيان ساالطان، والساافير اجردنااي لاادى  والوفااد اجردنااي المرافااق لااه، بحضااور
 فلسطين خالد الشاوابكة، حياث أطلعهام علاى واقاغ الزراعاة فاي فلساطين، وبحاث معهام تعزااز التعااون.

 بانشااءوناقو الجانبان سبل تبادل الخبرات في قطاك الزراعة، خاصة على صعيد التسواق الزراعاي، 
 ي التسواق بين البلدين ومنها الى البلدان العربية. شركة تسواق مشتركة تساهم ف

 18/8/2017 ،الغد، عّمان
 

 نوفمبر تشرين الثاني/ اتفاق فلسطيني صيني على عقد االجتماع األول للجنة المشتركة في .12
عبير عودة ونائبة سفير الصاين لادى فلساطين عان  الفلسطيني رام هللا: أعلنت وزارة االقتصاد الوطني

نبين على عقد االجتماك اجول اللجنة الفلسطينية الصاينية المشاتركة االقتصاادية فاي شاهر موافقة الجا
 .2017نوفمبر/ تشران الباني 

واااأتي االجتماااك متابعااة لزاااارة الاارئيس محمااود عباااس للصااين خااالل يوليااو/ تمااوز الماضااي، التااي تاام 
جارااة باين البلادين، باالتوازي ماغ خاللها التأكيد علاى تطاوار وتعزااز عالقاات التعااون االقتصاادية والت

الادعم السياسااي ماان الجانااب الصاايني للقضااية الفلسااطينية كمااا يتاازامن انعقاااد هااذا االجتماااك مااغ حلااول 
 .2018 كرى مرور ثالثين عامًا على العالقة الفلسطينية الصينية مغ بداية العام 

 18/8/2017 ،القدس العربي، لندن
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 فيري التخويني في فلسطيننهج التكالفتح: حماس هي من أسس  .13

الفور التوفيري التخاواني هاو اجخطار علاى مجتمعناا الفلساطيني، وأن ماا  إنقالت حركة فتح  :ام هللار 
ماان تفجياار أحااد االشااخا  نفسااه وسااط مجموعااه ماان عناصاار الضاابط الميااداني  غاازة جاارى فااي قطاااك

حمااس، هاو أمار يادلل  التابغ لحماس والمس ول عن حماية الحدود والاذي أدى الاى مقتال عنصار مان
علااى الوضااغ الخطياار الااذي وصاال إليااه القطاااك، مااذكرة بااأن حماااس هااي التااي أنشااأت وتبناات الفواار 

 التخواني التوفيري في فلسطيني وخاصة في القطاك الحبيب.
وقالاات الحركااة فااي بيااان لهااا، إن حماااس هااي صاااحبة هااذا الفواار، فااذاكرة شااعبنا ليساات قصاايرة، وهااو 

اس عبااار قياداتهاااا وماااا أسااامتهم باااالمفتين التاااابعين لهاااا، بتوفيااار عناصااار ياااذكر جيااادا كياااف قامااات حمااا
اججهزة اجمنية وقادة حركة فتح، وعلى إثر  ل  أعدمت ميدانيا قراباة ألاف مان خيارة أبنااء حركاة فاتح 
منهم أبو المجد غراب وابو ماهر ابو الجديان وسميح المدهون وأبناء المناضل بهاء بعلوشاة البالثاة، 

 ت العشرات في معسكر قراو التابغ للحرس الرئاسي وغيرهم.وكيف أعدم
وأوضاااحت الحركاااة أن اتهاااام حمااااس للشاااخص الاااذي فجااار نفساااه بأناااه مااان أصاااحاب الفوااار التخاااواني 
التوفيري ال يعفيها بالمطلق أنها تتبنى هذه الفور، وأن معظم ه الء االشخا  يخرجون من رحم فور 

شاااقوا عنهاااا وانضاااموا لجهاااات أخااارى مختلفاااة، وعلاااى حمااااس، ومعظمهااام كاااانوا عناصااار فاااي حمااااس ان
حمااااس أن تراجاااغ فورهاااا الاااذي ال يقبااال االخااار، وأن تتوجاااه للوحااادة الوطنياااة وانقاااا  شاااعبنا وأهلناااا فاااي 

 القطاك من الظالم المحدق حولهم في كل المستواات االجتماعية واالقتصادية والبقافية والسياسية.
 17/8/2017وفا،  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية،

 
 تؤكد ضرورة التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون و  تنعى الجعفري  حماس .14

الشهيد نضال الجعفري أحد أفراد قوة الضابط المياداني جناوب القطااك أثنااء تأدياة  ،نعت حركة حماس
 واجبه الديني والوطني وحماية حدود الوطن، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

يااوم الخماايس إثاار تفجياار اسااتهدع قااوة للضاابط الميااداني قاارب الحاادود  لجعفااري شااهيدًا فجااروقضااى ا
 المصراة الفلسطينية جنوب قطاك غزة، فيما أصيب آخرون.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصراح صحفي، إننا إ  ندين بشادة هاذه الجراماة النواراء 
فاي الحفااع علاى الحادود والنظاام العاام وفار  سايادة القاانون لنبمن عاليًا دور وزارة الداخلية فاي غازة 

 وحماية أمن المواطن الفلسطيني رغم كل المعيقات والتحديات.
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وأكد برهوم ضارورة اساتمرار وزارة الداخلياة بالقياام بهاذا الادور المسا ول، والتعامال بحازم وبقاوة ماغ كال 
 الخارجين عن القانون وعن قيم شعبنا الفلسطيني وأصالته.

 17/8/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 يجب الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زرع الفتنة بين صفوف شعبنا: "الجهاد" .15
شاااار  عشااارات آالع الماااواطنين فاااي جناااازة مهيباااة لشاااهيد كتائاااب القساااام الجنااااح : الرساااالة نااات-رفاااح

تفجياار انتحاااري اسااتهدع العسااكري لحركااة حماااس نضااال الجعفااري الااذي استشااهد الليلااة الماضااية فااي 
وتقادم الجناازة قياادات الفصاائل الفلساطينية، إضاافة إلاى  قوة أمنية شرق مدينة رفح جنوب قطااك غازة.

 مشايخ من م سسات سلفية متعددة.
يجاب الضارب بياد مان حدياد ": "الرساالة نات"وقال القيادي فاي حركاة الجهااد اإلساالمي أحماد المادلل لاا

الفتنااة بااين صاافوع شااعبنا الفلسااطيني، ونطالااب الجهااات المختصااة لواال ماان تسااول لااه نفسااه فااي زرك 
 ."بمتابعة حبيبة لهذا الملف

وأوضح المدلل أن قضية أصحاب الفور المنحرع تحتاج إلى معالجة أمنية وفوراة وسياسية ودعوااة 
 من خالل برنام  كامل، مما يقلل من النتائ  السلبية المتوقعة من أصحاب هذ الفور.

 17/8/2017سطين، الرسالة، فل
 

 منية وحدها ال تكفينافذ عزام: التفجير االنتحاري في رفح خطير والمعالجة األ .16
الشااايخ نافاااذ عااازام عضاااو المكتاااب السياساااي لحركاااة الجهااااد اإلساااالمي فاااي فلساااطين، الياااوم  : أكااادغااازة

الخماايس، ان مااا حاادث ماان تفجياار علااى الحاادود الفلسااطينية المصااراة بااالخطير، م كاادًا علااى ضاارورة 
 تواثف الجهود لحل هذه المشكلة جن العالج اجمني فقط لها لن يحلها.

وكااان انتحاااري قااد فجاار نفسااه الليلااة الماضااية، فااي قااوة أمنيااة علااى الحاادود الفلسااطينية المصااراة شاارق 
 رفح جنوب قطاك غزة، مما أدى الستشهاد أحد أفراد القوة اجمنية ومقتل المنتحر.

إل اعااة القاادس، مااا حاادث فااي رفااح، حااادث غراااب علااى الساااحة  واعتباار الشاايخ عاازام فااي تصااراحات
الفلسطينية والشعب الفلسطيني، واصفًا الحدث بالخطير والذي يضاغ الجمياغ أماام المسا ولية موضاحا 

ال يمكاان علااى االطااالق أن يكااون مااا حاادث فااي رفااح مقبااواًل، كمااا ال يمكاان أن ينسااجم مااغ عااادات  "
ال يكعقااال أن يكاااون مقباااواًل أن يحااادث عناااده مبااال هاااذا  "رائيلإسااا"شاااعبنا وديناااه، فالشاااعب الاااذي يواجاااه 

 ."الحادث



 
 
 
 

 

 11 ص             4379 العدد:             8/18/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وشدد على أن المعالجات اجمنية لم تنه هذه المشكلة، كما أن العالج اجمني وحده لن يحل المشكلة، 
 م كدًا ضرورة توراس طاقة الحب واجخوة، والعمل بتضامن وبسرعة لمحاصرة مبل هذا الحادث.

هناا  تفااهم ماغ المصاراين، وعالقتناا أكبار  "دث في رفح، قال الشايخ عازاموحول موقف مصر مما ح
 ."من جيدة مغ المصراين واتفاهمون، لون اجمر يحتاج للتعاون منا جميعاً 

 17/8/2017، وكالة سما اإلخبارية
 

 اإلرهابي بصوغ خطة وطنية لقطع الطريق أمام مروجي الفكرتطالبان  "الديمقراطية"و "الشعبية" .17
اساتهدع قاوة أمنياة شارق مديناة  االنتحارااة التاي أشرع الهور: وصفت الجبهة الشعبية العملية -غزة 

، ودعاات لااا "الجبانااة والجرامااة النوااراء"بااا  نضااال الجعفااري  استشااهادأدت الااى و  رفااح جنااوب قطاااك غاازة
خطارًا أصابح "، وقالات إناه "التوحد جميعًا في محاربة واست صال اإلرهاب والفوار التوفياري مان جاذوره"

يهاادد االسااتقرار والساالم اجهلااي فااي القطاااك، واشااك ل خدمااة مجانيااة لالحااتالل الصااهيوني وللمتربصااين 
 أمام مروجي هذا الفور."لقطغ الطراق  "خطة وطنية عاجلة"وطالبت بصوغ  "بشعبنا

ات من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية إن هذه العملية اإلجرامية الجبانة تتطلب توحد مختلف تنظيم
 العمل الوطني لمواجهة هذا الفور اإلرهابي المتطرع.

وطالبت بسرعة التحر  للوقوع وقفة رجل واحد الست صاال هاذه الف اات الضاالة التاي تتاربص الادوائر 
 بالشعب الفلسطيني في غزة للنيل من عزامته.

 18/8/2017القدس العربي، لندن، 
 

 ية والشعبية للتصدي ألصحاب الفكر المنحرفلتكاتف الجهود الرسمية والفصائلتدعو  "األحرار" .18
، وشاددت علاى "الجراماة النواراء"كما أدانت حركة اجحرار الفلسطينية ما وصافتها باا: الرسالة نت-رفح

أن هاذه الجراماة النواراء المداناة شاعبيا ووطنياا والخارجااة عان تعااليم دينناا وأخالقناا، تصاب فاي خدمااة 
 ة اجمن في قطاك غزة.االحتالل الصهيوني ومخططاته في زعزع

نضال الجعفري استشهد الليلة الماضية في تفجير انتحاري استهدع قوة أمنية شارق مديناة رفاح وكان 
 جنوب قطاك غزة.

وأكدت الحركة بأن هذه الجرامة النوراء تمبل خطر حقيقي على مسيرة نضال شاعبنا وحارع لبوصالته 
ل واالنشااااغال بقضااااايا داخليااااة ال تخاااادم أهااااداع ومقاومتااااه عاااان اإلعااااداد واالسااااتعداد لمواجهااااة االحااااتال

ودعت لتواتف الجهود الرسمية والفصائلية والشعبية للتصادي جصاحاب  ومخططات شعبنا ومقاومته.
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الفور المنحرع ومن ينشره بين الشباب في قطاك غزة المحاصر، والضرب بيد مان حدياد لمان يساعى 
 هم.لزعزعة أمن شعبنا في غزة وإنزال أقصى العقوبة بحق

 17/8/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 اإلرهابية بغزة بكسر شوكة الجماعات أخذت قراراً  : حماس"الشرق األوسط" .19
باادأت حركااة حماااس حملااة أمنيااة، تعااد اجوسااغ، ضااد التنظيمااات المتشااددة فااي : كفاااح زبااون  - رام هللا

لوتائااب القسااام  قطاااك غاازة، التااي تسااتلهم نهاا  تنظاايم داعااو، بعااد تفجياار داعشااي نفسااه فااي قااوة تابعااة
علاى الحادود ماغ مصاار، فاي تطاور غيار مساابوق فاي المواجهاة باين الطاارفين، خلاف قتايال مان القسااام 

 إضافة إلى المنتحر نفسه، وإصابات عدة.
واعتقلت حماس العشرات من مناصري داعو في قطاك غزة، فيما تطاارد آخاران، ونشارت العدياد مان 

 خال القطااك، وراحات تفاتو الماارة والسايارات بحباا عانالعناصر على حواجز ثابتاة وأخارى متحركاة دا
، إن الحركاة أخاذت قارارا بكسار شاوكة هاذه الجماعاات، التاي "الشارق اجوساط"وقالت مصادر مطلعة لاا

 راحت تشكل تهديدا متزايدا ضد حكم الحركة وعالقتها بمصر.
مالحقة واعتقاال  وبحسب المصادر، فان حماس التي لم تتساهل معهم في أوقات سابقة، ستركز على

 المنتمين للتنظيمات المتشددة وم اديهم، وستحولهم إلى محاكمات عسكراة وتزج بهم في السجون.
 18/8/2017األوسط،  الشرق 

 
 "ناحل عوز"القسام ينشر فيديو لتفكيك االحتالل موقع  .21

فيااديو ، مقطااغ "حماااس"نشاارت كتائااب الشااهيد عااز الاادين القسااام الجناااح العسااكري لحركااة : الاارأي-غاازة
 العسكري المحا ي لقطاك غزة. "ناحل عوز"يظهر تفوي  االحتالل لموقغ 

واشااار إلاااى أن هاااذا الموقاااغ نفاااذت فياااه الوتائاااب العملياااة خاااالل معركاااة العااادوان اجخيااار علاااى القطااااك 
 جنود إسرائيليين من مسافة صفر. 10، والتي أدت إلى مقتل 2014صيف عام 

 17/8/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بشأن نقل جثامين الشهداء لمقابر األرقام القادم األحديوم النيابة اإلسرائيلية تقرر  .21
مس، النيابة اإلسرائيلية أ: أمهلت المحكمة اإلسرائيلية العليا، مساء "اإللوترونيةاجيام " -رام هللا 

ين مصباح أبو صبيح العامة حتى يوم اجحد القادم للرد على قرار نقل جبماني الشهيدين المقدسي
 وفادي القنبر إلى مقابر اجرقام.
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وأوضح محامي هي ة ش ون اجسرى والمحرران محمد محمود، بأن المحكمة العليا ردت على الطلب 
العاجل الذي تقدم به يوم أمس اجربعاء والذي طالب فيه المحكمة العليا باصدار أمر م قت بعدم 

 ن موعد المحكمة القادمة المقرر في أيلول القادم.نقل الجبامين إلى مقابر اجرقام لحي
 18/8/2017، األيام، رام هللا

 
 ُمخطط إسرائيلي لبناء مستوطنة جديدة في غور األردن .22

إلنشاء مستوطنة  "رسمي"اإلسرائيلية، النقاب عن مخطط  "20"كشفت القناة : قدس برس -الناصرة 
 حتلة(.جديدة في منطقة شمال غور اجردن )شرق القدس الم

وقالت القناة، إن وزارة بناء وإسكان االحتالل تخطط إلقامة مستوطنة جديدة ستقام في موقغ يطلق 
 ، وحالًيا مقام فيه مستوطنة شبابية يهودية."بروش"عليه 

وحدة استيطانية في شمال غور اجردن، بالقرب من ب رة  100و كرت أن المخطط يشمل بناء 
 طالًبا ومهددة باإلخالء. 50واجد فيها عدد من الورفانات يسكنها االستيطانية والتي يت "بروش"

، بأن بناء المستوطنة الجديدة يحتاج إلى قرار حكومي وتبعات سياسية كبيرة، ولذل  20وأفادت القناة 
حول المستوطنة الشبابية بهدع تحقيق المصالح  "بروش"قام المستوطنون بانشاء مباٍن في 

 االستيطانية الحالية.
بروش موقغ استراتيجي وأمني مهم "نقلت القناة عن وزار إسكان االحتالل، يوآع غاالنت قوله، إن و 

 ."لدولة )إسرائيل(
 17/8/2017، فلسطين أون الين

 
 الكنيست أقرهالمحكمة العليا اإلسرائيلية تجمد قانون مصادرة األراضي الفلسطينية الذي  .23

ائيلية، يوم الخميس، تجميد قانون مصادرة اجراضي قررت المحكمة العليا اإلسر : القدس المحتلة
الذي تم إقراره م خرا في  "تنظيم المستوطنات والب ر االستيطانية "الفلسطينية والذي عرع باسم 

 الونيست.
، فان العمل بالقانون تم تجميده حتى منتصف شهر أكتوبر/ "يديعوت أحرونوت"وبحسب موقغ 

بحكم اجمر الواقغ يصبح القانون مجمدا منذ أكبر من خمسة تشران أول المقبل مشيرا إلى أنه 
 أشهر.
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وفي بداية الشهر الجاري، أوصى المستشار القانوني والقضائي للحكومة اإلسرائيلية افيحاي 
مندلبليت، المحكمة العليا بتجميد جميغ اإلجراءات المتعلقة بمصادرة اجراضي الفلسطينية  ات 

 الملوية الخاصة.
ليت حينها من المحكمة إصدار أمر م قت يمنغ أي إجراءات تهدع لمصادرة تل  وطلب مندلب

 اجراضي.
 17/8/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
ة النهيار السلط توسع صالحياتها في الضفة تحّسباً  "إسرائيل": 218مصادر غربية لقناة  .24

 ةالفلسطيني
ومة اإلسرائيلية بصدد المصادقة أن الحك 218كشفت مصادر غربية مطلعة لقناة : لندن / وكاالت

على خطة إلعادة إحياء اإلدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة وزاادة صالحياتها خالل اجسابيغ 
 واجشهر القادمة.

وقالت المصادر إن جيو االحتالل اإلسرائيلي يجهز خطة بديلة يتم تطبيقها مباشرة في ظل احتمال 
 إلغائها و ل  في ظل انعدام اجفق السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين.انهيار السلطة الفلسطينية أو 

وأضافت المصادر أن تل أبيب، تتوقغ حدوث صدامات دامية وخالفات عميقة بين الفلسطينيين في 
حال غياب الرئيس عباس ولذل  تعمل على التمهيد واإلعداد لمأسسة الوضغ القائم حاليا في الضفة 

ه اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، والتي سيكون للمستوطنين فيها دور كبير من حيث الغربية والذي تقود
 الفعل والسيطرة.

وحذرت المصادر من أن الخطوة اإلسرائيلية تعني عملية إلغاء اتفاق أوسلو والعودة باجوضاك إلى  
طلعات في ما قبل االتفاق، ما سي ثر جوهراا على مجمل اجوضاك في منطقة الشرق اجوسط والت

 المنطقة إلقامة سالم فيها.
 17/8/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 إزاء مظاهر النازية في الواليات المتحدة "إسرائيل"غضب في  .25

وديغ عواودة: عبرت أوساط إسرائيلية رسمية وغير رسمية عن دهشتها  "القدس العربي" –الناصرة 
ت المتحدة واستنواع الرئيس دونالد ترامب عن وقلقها من تفشي مظاهر النازاة الجديدة في الواليا

 شجبها بشكل مباشر.
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وكان رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو قد عقب أول من أمس على اجحداث، واكتفى بالقول 
غاضب من التعابير المعادية للسامية والنازاة "أنه  اإلنجليزاةباللغة  "تواتر"على صفحته الرسمية في 

. لون نتنياهو لم "يجب على كل شخص معارضة هذه العنصراة". وأضاع أنه "اةالجديدة والعنصر 
ينشر تعقيبه على بقية حساباته التي يتعقبها عدد أكبر من القراء ولم يتطرق لموقف البيت اجبيق 

 المراب منها.
 أبدى الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين رافلين موقفا أشد من موقف نتنياهو الذي تحاشى ما من شأنهو 

استفزاز ترامب على ما يبدو، فقال أمس برسالة إلى نائب رئيس م تمر رؤساء المنظمات اليهودية 
في الواليات المتحدة، مالوولم هونالين، أعرب فيها عن صدمته إزاء التلواح باجعالم النازاة خالل 

هذه اجيام،  التفوير بأننا نشاهد، في"مظاهرة اليمين المتطرع في شارلوتسفيل. وكتب رافلين أن 
يعر  في شوارك أكبر ديمقراطية في العالم، وأكبر  –الرمز القاسي لمعاداة السامية  –العلم النازي 

 "حليف محترم إلسرائيل، هو أمر ال يمكن تصوره.
يجب محاكمة النازاين الجدد في "أنه  "تواتر"وكتبت وزارة القضاء اييلت شكيد، على صفحتها في 

هة أنه ليس هذا هو مقصد الدستور اجمراكي وأن الدولة الديمقراطية يجب أن ال الواليات المتحدة منو 
. وتطرق رئيس المعسكر الصهيوني، رئيس المعارضة، آفي غباي، إلى "تتسامح مغ ظاهرة كهذه

الحادث الذي دهس خالله ناشط يميني متطرع، ناشطة معادية للفاشية وقتلها وأصاب آخران في 
إننا "، من دون أن يتطرق إلى تصراح ترامب، "الفيسبو "كتب على صفحته في الواليات المتحدة، و 

نقف متضامنين مغ أخوتنا اليهود وغير اليهود في الواليات المتحدة في مواجهة النازاين الجدد الذين 
رفعوا رأسهم القبيح في ا ونة اجخيرة. وقال إنه أمام مظاهر العنصراة البغيضة هذه التي تتدهور 

 ."لة إلى العنف واالضطرابات الجامحة، يجب المحاربة بقبضة حديدية، مادية وأخالقيةبسهو 
إن  "الفيسبو "وقال رئيس الحكومة اجسبق ايهود بارا  خالل محادثة مفتوحة مغ رواد صفحته على 

م تظاهرة النازاين الجدد في شارلوتسفيل اجمراكية تذكر بظواهر مشابهة في إسرائيل، كتظاهرات تنظي
اليميني المتطرع أو التهجم على رئيس اجركان غادي ايزنووت على خلفية محاكمة الي ور  "لهباه"

ازاراا. وانتقد بارا  الرد الضعيف والمتأخر الذي صدر عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ردا على 
 اجحداث المعادية للسامية في الواليات المتحدة.

المتحدة هو صراك على طراق الواليات المتحدة وتوجهاتها اليوم. ما يحدث في الواليات "وقال إن 
هنا  مظاهر عنصراة ونازاة جديدة ومظاهر مظلمة أخرى للروح البشراة. يجب محاربة "وتابغ 

 ل . هذا إرهاب ضد الشعب اجمراكي. كان يجب على القائد اإلسرائيلي الرد على  ل  خالل ست 
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هنا   –كأشقاء لجالية كبيرة في الواليات المتحدة، الجالية اليهودية ساعات واإلعالن فورا عن موقفنا 
 ."ماليين يواجهون التهديد، بما في  ل  في شارلوتسفيل

عندما يسير النازاون الجدد في شارلوتسفيل مغ شعارات "ي ير  لبيد إنه  "يوجد مستقبل"وقال رئيس 
، يكون الشجب قاطعا. يجب على كل من معادية للسامية وضد اليهود ومن أجل العنصراة البيضاء

. وقالت النائبة تسيبي ليفني )المعسكر الصهيوني( ردا "ي من بالروح اإلنسانية مواجهتها دون خوع
يوجد  –ال يوجد في العنصراة والالسامية والنازاة طرفان متساواان "على تصراحات ترامب، إنه 

ون مشتركا بين إسرائيل كدولة الشعب خير واوجد شر. إن الصراك ضد الالسامية يجب أن يك
أمام هذه الظواهر  "اليهودي، وقادة المناطق التي ترفغ فيها الالسامية رأسها البشغ. وخلصت للقول

 ."يجب علينا الوقوع فورا بدون تردد
 18/8/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 ةالجزير قناة رون من فرض عقوبات على يحذّ   "إسرائيل"مسؤولون في خارجية  .26

: كشف في إسرائيل أمس أن موظفين كبارا في وزارة الخارجية، حذروا "القدس العربي" –الناصرة 
، وتأثيرها على مكانة "الجزارة"ديوان رئيس حكومتها من أبعاد وتبعات فر  عقوبات على قناة 

، قالت مصادر اطلعت على تفاصيل اجتماك عقد "هآرتس"إسرائيل الدولية. وفي حديث مغ صحيفة 
في هذا الصدد، في مقر مجلس اجمن القومي، إن رئيس الحكومة يعمل على دفغ عقوبات ضد قناة 

، خالفا لموقف الوزارة. وأضافت أن مجلس اجمن القومي طلب خالل االجتماك الذي عقد "الجزارة"
ا قبل أسابيغ، صياغة وجهة نظر حول الرد الدولي الممكن على العقوبات التي تنوي إسرائيل فرضه

على القناة القطراة. وحسب المصادر فقد عر  ممبلو وزارة الخارجية خالل االجتماك، موقفا يرى 
 ."وبمراسليها في إسرائيل، سيسبب ضررا لصورة إسرائيل في العالم "الجزارة"بأن كل مس بقناة 

شديدة  وأعرب مس ولو وزارة الخارجية عن تخوفهم من أن تسبب الخطوات ضد القناة انتقادات دولية
وتزود  خيرة للوبيران في العالم الذين سيعرضون إسرائيل كمن تمس بمبادئ الديموقراطية وحراة 
الصحافة والتعبير. لون ورغم موقف مس ولي الوزارة فان رئيس حكومة االحتالل نتنياهو الذي يمس  

 ."الجزارة"بات على بحقيبة الخارجية، ووزار االتصاالت أيوب القرا يقودان عالنية الدعوة لفر  عقو 
 18/8/2017، ، لندنالقدس العربي
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 ى إدانة حاخام معروف بقضايا فساد ورشاو  .27
فرضت محكمة إسرائيلية أمس، على الحاخام اجكبر السابق لليهود الشرقيين، الياهو  :الغد-الناصرة

انته عاما( بالسجن عاما مغ وقف التنفيذ ودفغ غرامة باهظة، بعد أن أد 76باكشي درورون )
. وامضي حاليا في السجون زميله، الحاخام اجكبر لليهود رشاوي المحكمة بتهم فساد، من بينها تلقي 

 اجشكناز يوانا ميتسغير بقضايا فساد.
 18/8/2017الغد، عّمان، 

 
 تمديد اعتقال الشيخ رائد صالح لغاية اإلثنين المقبل .28

، تمديد اعتقال 17/8/2017 لخميسقررت محكمة الصلح في راشون لتسيون، يوم ا: قاسم بكري 
، بعد اعتقاله، فجر 21/8/2017 الشيخ رائد صالح، للمرة البانية، و ل  لغاية يوم اإلثنين المقبل

 البالثاء الماضي، من منزله في أم الفحم.
ونسبت الشرطة للشيخ رائد صالح شبهات 'التحراق على العنف، التحراق على العنصراة، 

ابية والقيام بأعمال لصالح منظمة إرهابية'، فيما فن د الشيخ صالح ومحاموه العضواة في منظمة إره
 الشبهات جملة وتفصيال.

وقال الشيخ صالح للقاضي في جلسة المحكمة إنه 'قبل يومين عندما عدت من المحكمة تعرضت 
 لشتائم من سجناء يهود وأحدهم بصق علي'.

 تأكيدي أنني ال أخاع إال هللا'. وأضاع: 'أحمل نتنياهو تبعات ما قد يحدث لي، مغ
 17/8/2017، 48عرب 

 
 الفلسطيني يحذر من االستيالء على أمالك المقدسيين مجلس اإلفتاء .29

حذر مجلس اإلفتاء اجعلى في فلسطين من محاوالت االحتالل المستمرة للسيطرة على أمال  
 ة.الفلسطينيين في مدينة القدس، ضمن سياسة التهواد المتبعة في المدين

و كر المجلس أن من آخر هذه المحاوالت محاولة االستيالء بالقوة على منزل عائلة الشماسنة في 
حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بحجة االستناد إلى قانون أمال  الغائبين العنصري الذي يستهدع 

 المقدسيين الفلسطينيين.
إن المخطط اإلحاللي لسلطات  -وقال المجلس اإلفتاء في بيان تلقت الجزارة نت نسخة منه

االحتالل يهدع إلى تهواد بعق أحياء القدس، ومنها منطقة الشيخ جراح، منبها أبناء القدس إلى 
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أخذ الحيطة والحذر من هذه اإلجراءات الجائرة التي تتزامن مغ مواصلة انتها  حرمة المسجد 
 اجقصى المبار .

ضد "م كدا حقها في وقوع الجميغ إلى جانبها وحيا المجلس صمود عائلة الشماسنة في منزلها، 
التعنت اإلسرائيلي وقوانينه الجائرة التي تنته  المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية كافة، في 

 ."محاوالت يائسة منها إلفراغ القدس من سكانها اجصليين وإسكان قطعان مستوطنيها مكانهم
جد اجقصى أن يبذل أقصى الجهود لشد الرحال وحث المجلس كل من يستطيغ الوصول إلى المس

إليه، وتعزاز التواجد فيه من أجل حمايته. وناشد أحرار العالم بالوقوع إلى جانب الشعب الفلسطيني 
 وقضيته العادلة، والعمل على بذل الجهود الحبيبة للتعراف باالنتهاكات اإلسرائيلية.

 18/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 ل شابة في القدس بحجة ارتدائها كوفية وشعارات فلسطينيةاالحتالل يعتق .31
اعتقلت قوات االحتالل، عصر الخميس، الناشطة صابران دياب  ن:دياال جواحا - القدس المحتلة

في الجليل بالقرب من باب العامود بعد العبور بداخل حقيبتها على علم  -من سكان قراة طمرة
 فلسطيني.

لحظة اعتقالها، إن قوات االحتالل أوقفتها أثناء محاولتها الدخول إلى  "يدةالحياة الجد"وقالت دياب لا 
البلدة القديمة الرتدائها الووفية الفلسطينية وقميصًا كتب عليه مسيرة الوفاء للشهداء، وبعد تفتيشها تم 

وأضافت انه تم اقتيادها لمركز شرطة االحتالل قرب باب الخليل  العبور على علم فلسطيني.
 ومال التحقيق.الست

 17/8/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 عائلة المنتحر برفح تتبرأ منه وترفض إقامة عزاء له .31
 يوم الخميس ب الذي فجر نفسه في قوة أمنية فجرأعلنت عائلة الشاب مصطفى جمال كال  : غزة
 ، براءتها التامة من ابنها، ورفضها إقامة أي مراسم دفن أو عزاء له.17/8/2017

ب قد فجر نفسه في قوة أمنية شرق رفح جنوب قطاك غزة على الحدود الفلسطينية وكان الشاب كال  
 المصراة، أدى الستشهاد أحد أفراد القوة اجمنية ومقتله على الفور.

ودانت عائلة كالب في الداخل والخارج بشدة هذه الجرامة البشعة والخارجة عن كل معتقداتنا وديننا، 
مراسم دفن أو عزاء  أيلتامة من الجرامة ومنفذها، كما أعلنت أن العائلة ترفق إقامة نعلن براءتنا ا

 بمنفذ الجرامة.
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اجمنية وعائلة الشهيد نضال  ةجهز اجو الفلسطيني  شعبلوتقدمت العائلة بخالص التعازي والمواساة ل
تسول له نفسه الجعفري، داعيًة كل اجطراع لمواجهة التطرع والضرب بيد من حديد على كل من 

 العبث بأمن واستقرار جبهتنا الداخلية.
 17/8/2017، فلسطين أون الين

 
 %67بـ 48فلسطينييتمييز صارخ بالمدارس: ميزانية المتدينين اليهود أعلى من  .32

أكدت معطيات جمعتها وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية التمييز الصارخ الذي تمارسه : بالل ضاهر
. ووفقا لهذه المعطيات، رفعت الوزارة ميزانية التالميذ في المدارس 48فلسطينيي هذه الوزارة ضد 

لول تلميذ في هذه  شيكلألف  33البانواة الدينية اليهودية بشكل كبير، وصل إلى رصد مبلغ 
من المبلغ الذي يكرصد لول تلميذ في المدارس البانواة الحكومية  %22المدارس. وهذا المبلغ أكبر با

من الميزانية التي تمنح لول تلميذ في المدارس البانواة العربية. ووفقا لتقرار  %67ية، وأكبر بااليهود
يوم الخميس، فان الوزارة رفعت الميزانيات لتالميذ المدارس البانواة الدينية  ، ي مار "نشرته صحيفة 

يت، خالل السنوات اليهودية بشكل كبير خالل والية الوزراء دعون ساعر وشاي بيرون ونفتالي بين
2012 – 2016. 

تقرابا من تالميذ البانواات اليهودية هم من خلفية اقتصادية  %40وتشير معطيات الوزارة إلى أن 
فقط من تالميذ البانواات العربية الذين ينتمون لهذه الطبقة االقتصادية، بينما  %1متينة، مقابل 

 اجضعف.  من التالميذ العرب هي  %65الخلفية االقتصادية لا
 17/8/2017، 48عرب 

 
 غلق مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني يحرم غزيين من مساعدات حيوية .33

أثار قرار غلق م سسة الشيخ عيد آل ثاني القطراة ووقف نشاطاتها، بما فيها القائمة في قطاك  غزة:
غزة، مخاوع كبيرة من المس بف ات المستضعفين والمحتاجين والفقراء، الذي يعيشون على 

 لمساعدات الخارجية.ا
وقال المس ول اإلغاثي في قطاك غزة، محمد حسنة، وهو صاحب م سسات خيراة، إن قرار غلق 
م سسة الشيخ عيد آل ثاني، وهي م سسة تختص بالبرام  اإلنسانية في مناطق عدة من دول العالم: 

ة على الف ات سيفقد غزة مشروعات كبيرة وحيواة تمولها الم سسة، وسيكون له تداعيات م سف"
القرار سيكون له تداعيات كبيرة، كذل ، على عدد كبير من ". وأضاع: "المهمشة والضعيفة

 ."المشروعات والم سسات وبرامجها في غزة
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وبحسب حسنة، فان الجمعية تضخ موازنة مالية كبيرة في غزة، من خالل م سسات كبيرة تنشط 
ين والفقراء، وتقدم كفاالت ل يتام، واستصالح داخل القطاك، وتشرع على مشروعات صغيرة للمحتاج

 أراٍ  زراعية، وترميم منازل للفقراء، ودعم القطاك الصحي والتعليمي.
، إن المتضرر "الشرق اجوسط"وقالت مصادر مطلعة على عمل الم سسات الخيراة في قطاك غزة لا

دوا كبيرا، في السنوات اجكبر من قرار غلق الم سسة، سيكون فلسطينيي قطاك غزة، الذين اعتم
 اجخيرة، على التموال القطري.

 18/8/2017، لندن، الشرق األوسط
 

 جراح الشيخ حي لسكان القسري  التهجير حقائق ورقة تصدر المفاوضات شؤون  دائرة .34
، أن ساالطات 17/8/2017 أكاادت دائاارة شاا ون المفاوضااات فااي منظمااة التحرااار، يااوم الخماايس: رام هللا

لي تعماال علااى التهجياار القسااري جهااالي حااي الشاايخ جااراح وعزلااه عاان بقيااة المدينااة االحااتالل اإلساارائي
 المحتلة.

و كاارت الاادائرة فااي ورقااة حقااائق أعاادتها، أن سياسااات االحااتالل اإلساارائيلي فااي مدينااة القاادس المحتلااة 
ي ، على استراتيجيتين مركزاتين. تتمبل اجولى في تعزاز وجود أغلبية يهودياة فا1967ركزت منذ عام 

، فيما سعت البانية لتحقيق نفس الهادع عان طرااق "لليهود فقط"المدينة عن طراق إنشاء مستوطنات 
الحد من النمو السكاني الفلسطيني، وتقليص أعادادهم باساتخدام سياساات ممنهجاة تهادع إلاى تهجيار 

 الفلسطينيين بالقوة من مدينة القدس أو إعاقة تنمية وتطوار المجتمغ الفلسطيني.
أن هااذه السياسااات اجحاديااة وغياار القانونيااة تشاامل سياسااة الفصاال المكاااني الااذي يعماال علااى وبيناات 

عاازل اجحياااء والمناااطق الفلسااطينية عاان بعضااها، اجماار الااذي سااي دي فااي النهايااة إلااى إلغاااء الوجااود 
 الفلسطيني من فضاء القدس والحد من النمو السكاني الفلسطيني في المدينة.

 17/8/2017، (وفا) الفلسطينية ماتوالمعلو  األنباء وكالة
 

 48االحتالل ُيصّعد اإلجراءات القمعية ضد فلسطينيي  .35
تنفذ سلطات االحتالل اإلسرائيلي حملة هدم واعتقاالت ومالحقات : محمد محسن وتد - أم الفحم

و ل  لالنتقام من مناصرتهم للمقدسيين وهبتهم لحماية المسجد اجقصى  1948ضد فلسطينيي 
 وفق تصراحات قيادات سياسية وإسالمية داخل الخط اجخضر. المبار ،

ت التحقيقات الم ات من النشطاء في حين تم اعتقال خمسة شبان إداراا، كما صدرت عشرات وشمل
 ساعة فقط لالست ناع. 48اجوامر بهدم المنازل بذراعة البناء دون تراخيص مغ إمهال ساكنيها 
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مية الشيخ رائد صالح تصعيدا إسرائيليا يرمي إلبعاد القيادات وقد شكل اعتقال رئيس الحركة اإلسال
 الوطنية الفلسطينية عن المشهد السياسي الراهن.

وارى النائب العربي في الونيست جمال زحالقة أن هذا التصعيد محاولة لتخواف وترهيب الجماهير 
 الفلسطينية وردعها عن مواصلة الدفاك عن القدس واجقصى.

ومعاقبتهم على دورهم إلى جانب  48ة بنيامين نتنياهو تسعى للتفر د بفلسطينيي وقال إن حكوم
 المقدسيين في إفشال مخطط فر  سيادة االحتالل على ساحات الحرم القدسي المبار .

واجزم رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية الشيخ خيري إسكندر بأن الم سسة اإلسرائيلية حاولت 
 ."إ  ال يستطيغ نتنياهو وقادة اليمين تقب ل أي انتصار للشعب الفلسطيني" 48يي االنتقام من فلسطين

إلخراس الصوت "أما القيادي اإلسالمي محمد العارع، فتوقغ أن تمارس ٍإسرائيل المزاد من القمغ 
 ."الهادر بالمجتمغ الفلسطيني بالداخل

سيتبعون هذا اجسلوب في حال  وأشار إلى أن التلواح بابعاد الشيخ صالح م شر خطير على أنهم
 نجاحه مغ كل فرد وليس فقط مغ القيادة.

ودعا العارع لمواجهة ممارسات الم سسة اإلسرائيلية والتصدي لمخططاتها وإبطال المخاطر 
 .48الوجودية المحدقة بفلسطينيي 

 17/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 يرموك بسبب الحصارمخيم الت بتوقف عمل جميع المشافي والمستوصفا: "مجموعة العمل" .36
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوراة توقف جميغ المشافي والمستوصفات في : دمشق

مخيم اليرمو  لالج ين الفلسطينيين المحاصر جنوب العاصمة السوراة دمشق عن العمل، بسبب 
 القصف والحصار ونقص الووادر والمستلزمات الطبية.

المجموعة في تقرار لها على صفحتها الرسمية عبر الفيسبو ، إن تنظيم  ، قالتهوفي الوقت  ات
داعو جنوب دمشق منغ النساء من الخروج إلى مناطق سيطرة تحرار الشام في المخيم، بحجة أن 
مس ولة التفتيو النسائي المعينة لتفتيو النساء خضعت لعمل جراحي، وبقيت النساء الالتي خرجن 

وتم فر  قيود على الرجال بالخروج والعودة إلى مناطق سيطرة تحرار الشام عالقات خارج المنطقة، 
 عصرًا دون السماح لهم بادخال أي طعام برفقتهم. 3ظهرًا إلى الساعة  12فقط من الساعة 

يأتي  ل  في ظل التضييق الوبير الذي يعاني منه أبناء المخيم المحاصران، حيث يواصل تنظيم 
براة على عدد من الناشطين في مخيم اليرمو ، باإلضافة لحمالت فر  اإلقامة الج "داعو"

 االعتقال والمداهمة التي يقوم بها بين الحين وا خر.
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ومن جانبه، نقلت مجموعة العمل عن شهود عيان، مشاهدتهم سيارات شحن تابعة للنظام السوري 
 تخرج من مخيم اليرمو  وتحتوي على أثاث وأجهزة كهربائية.

السيارات خرجت من المدخل الشمالي للمخيم قطاك )شارك راما( والمسيطر عليه من وأضافت أن 
قبل قوات النظام والفصائل الموالية له، م كدة على أنها عملية تفراغ محتواات للمنازل في هذه 

 المناطق.
 17/8/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 "فاق استثمار انتصار هبة باب األسباط باألقصىأ"تقدير موقف حول : مؤسسة القدس الدولية .37

المسجد اجقصى بعد هبة باب "أصدرت م سسة القدس الدولية تقدير موقف تحت عنوان : بيروت
، أعده الباحث المتخصص في الشأن المقدسي زااد "اجسباط.. تقدير موقف يستقرئ آفاق االستبمار

 ابحيص.
عند مداخل المسجد اجقصى،  14/7/2017واستعر  التقدير عملية اجقصى التي وقعت بتاراخ 

والتي قرأها االحتالل اإلسرائيلي على أنها فرصة لتنفيذ طموحه المتصاعد لتغيير الوضغ القائم 
 بالمسجد.

وبدأ يستبمر وأشار إلى أن االحتالل أغلق اجقصى حينها تماًما أمام المصلين ومنغ صالة الجمعة، 
كبيًرا في الخوع الذي كان يتوقغ تولده لدى الجمهور المقدسي والفلسطيني والعربي من رد فعله على 

 العملي.
واعتبر التقدير أن االحتالل كان قفز قفزة في الهواء ال يسمح بها ميزان القوى، جنه بالواد كان قادًرا 

ام المسلمين، وقد كانت محاوالته لفر   ل  على تمرار أجندة إغالق المسجد في أعياد اليهود أم
 .1/10/2015شرارة انطالق انتفاضة القدس في 

إال أنه أعاد المحاولة بعد عملية اجقصى، وركب بوابات تفتيو إلوترونية على أبواب اجقصى ليقول 
ين بات اليوم المس ول عن أمن المسجد، وهو ما يعني ضمًنا إلغاء مهمة حراس اجقصى التابع إنه

ل وقاع، والذين يشكلون نصف مال  دائرة اجوقاع في القدس، وهذا يهمو دور اجوقاع واضغ 
 االحتالل في موقغ الشرا  في إدارة المسجد.

وعرج التقدير إلى صمود المقدسيين عند أبواب اجقصى ال سيما حالة الرباط التي تورست عند باب 
فضاًل عن المواجهات المشتعلة في مدينة القدس  اجسباط بشكل ثوري متوثب وبعفواة جماهيراة،

والعمليات الفدائية في رام هللا والقدس وعمان، مما وضغ االحتالل في ارتبا  حقيقي، وأدر  أن 
 القضية ستنتهي بالمواجهة الشاملة.
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لى واعتبر التقدير أن الداللة اجخطر واجبعد أثًرا لهذا النصر كان مشهد دخول الجماهير المقدسية إ
 اجقصى، والذي حاكى مشهد الفتح الذي يتشوق إليه الوعي الفلسطيني والعربي واإلسالمي.

عمٌل مقاوم مسلح وم ثر، "وأوضحت تجربة هبة باب اجسباط معادلة النصر بوضوٍح واختصار: 
د يرفق المساومة والحلول الوسط على مطالبه، وخارٌج عربي شعبي  التفاٌع جماهيري وموقٌف موح 

 ."عل وداعممتفا
وأوصى التقدير بضرورة تطوار الحرا  الشعبي المقدسي لحماية المسجد اجقصى إلى شكل دائم 
يوافق  روات مواعيد اجعياد اليهودية بشكل يجعل االقتحام فيها مستحياًل، واكفرغ تل  االقتحامات من 

 معناها دون أن ينجر إلى االستنزاع اليومي الذي يحاول جره إليه.
 16/8/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 "تيران صنافير"تؤكد التزام السعودية بترتيبات  "إسرائيل"ـمن مصر ل ثالثة خطابات .38

خطابات بين حكومتها وإسرائيل، ت كد  3كشفت مصر اليوم الخميس، عن : محمد محمود - القاهرة
تيران "، وجزارتي "تيران"ما يخص مضيق التزام المملوة العربية السعودية بالترتيبات القائمة في

 ."وصنافير
جاء  ل  في ملحقات نشرتها الجرادة الرسمية المصراة اليوم الخميس، مرفقة مغ نص قرار تصديق 

يونيو / حزاران الماضي( على اتفاقية تيران  24الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي )م رخ بتاراخ 
 البالد.وصنافير الواقعة بالبحر اجحمر شرقي 

خطابات حملت توقيغ وزار الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الوزراء  3ومن ضمن الملحقات 
، حملت 2016ديسمبر / كانون اجول  19ا  18، و2016مايو / أيار  8اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

تيران "وجزارتي ، "تيران"التزام المملوة العربية السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق 
 ، وموافقة تل أبيب."وصنافير

نحيطكم علما بأن مصر "، قائال في اجول: "صاحب السعادة"ووصف شكري نتنياهو في الخطابين با 
 ."والسعودية قد وقعتا اتفاقية تيران وصنافير

القاهرة "(. مشيرا إلى أن 1979وفي الخطاب الباني، أكد شكري التزام مصر بمعاهدة السالم )
المملوة تعتزمان توقيغ االتفاقية المعنية بالترتيبات بين الحكومتين بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات و 

 ."والمراقبين في المضيق والجزارتين والتي تعهدت المملوة بااللتزام بها
لن تقبل أي تعديل باالتفاقية دون القبول الرسمي المسبق لحكومة "وأكد وزار خارجية مصر أن بالده 

 . "إسرائيل
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 فيما جاء الخطاب البالث يحمل موافقة إسرائيلية على ما جاء في الخطابين السابقين.
ووفق جمال جبرال أستا  القانون الدستوري بمصر، في تصراحات ل ناضول، فان االتفاقية تنتظر 

 "ين البلدينتبادل الوثائق ب"بعد تصديق الرئيس المصري عليها ونشرها في الجرادة الرسمية بالبالد، 
 لدخولها حيز التنفيذ.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات اإلسرائيلية أو السعودية على ما نشرته الجرادة 
  الرسمية.المصراة 

 17/8/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 مصر تستأنف توريد الوقود لمحطة كهرباء غزة .39
الخميس، بادخال كميات من الوقود بعد توقف لنحو سمحت السلطات المصراة، ليل اجربعاء/ غزة:

أسبوك، ما أتاح فرصة تشغيل مولد ثاٍن في محطة توليد الوهرباء الوحيدة في قطاك غزة، لتخفيف 
وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في  حدة اجزمة الخانقة التي يعاني منها مليونا فلسطيني.

ليد الوحيدة في القطاك، و ل  بعد است ناع إدخال الوقود غزة، تشغيل مولد ثاٍن في محطة التو 
المصري الليلة قبل الماضية. وقالت سلطة الطاقة إن اإلربا  اجخير على جداول توزاغ الوهرباء 

 يرجغ لعدم دخول الوقود المصري لنحو أسبوك، ما أدى لعمل مولد واحد فقط.
ي إلى المحطة، سيساعد في دعم برام  وأكدت سلطة الطاقة أن است ناع إدخال الوقود المصر 

 التوزاغ بشكل تدراجي.
 18/8/2017، الخليج، الشارقة

 
 مليون دوالر شهريًا لمشاريع إغاثية في غزة 15اإلمارات تقّدم : المشهراوي  .41

محمد  "فتح"القيادي الفلسطيني سمير المشهراوي، الم اد للنائب المفصول من حركة  : أعلنأ ع ب
شهراًا لدعم مشاراغ تنمواة إغاثية في  أميركيمليون دوالر  15العربية ستقدم  اتاإلمار  أندحالن، 

 من عقد. أكبرقطاك غزة المحاصر منذ 
مليون دوالر شهراا بداية من الشهر المقبل للجنة التوافل  15سيتم ضخ "وقال المشهراوي في بيان، 

 ."طاك غزة لتخفيف معاناتهمالفلسطينية لمصلحة مشاراغ إغاثية وإنسانية وتنمواة جهالي ق
دولة اإلمارات ودوال أخرى ستضخ هذا المبلغ من خالل صندوق، سيكون تحت الرقابة " أنوأوضح 

 فيعقدت اجتماعا لها  التيواإلشراع المصري لتلبية احتياجات القطاك من خالل لجنة التوافل 
 ."القاهرة خالل اليومين الماضيين
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لى تفاهمات بين حماس مغ دحالن، وتضم ممبلين عن الفصائل وشكلت هذه اللجنة م خرا بناء ع
 التي يرأسها الرئيس محمود عباس. "فتح"الفلسطينية باستبناء حركة 

 18/8/2017، المستقبل، بيروت
 

 في األمم المتحّدة "إسرائيل"دولة الرأس األخضر اإلفريقّية تنفي أّنها ستبدأ بدعم  .41

بعدم  خضر، وهي دولة تقغ في قارة أفراقيا، اتخا ها قراراً نفت الرأس اج زهير أندراوس:-الناصرة
بأخذ الفضل  نتنياهوالتصوات ضد إسرائيل من ا ن فصاعدا في اجمم المتحدة، بعد أيام من قيام 

 على السياسة الجديدة المزعومة للبلد الواقغ في غرب أفراقيا.
ا على تقارار عد ة حول المسألة، أك دت الرأس اجخضر وقال موقغ )تايمز أوع أزرائيل( إن ه ردًّ

رغبتها في تحسين العالقات مغ إسرائيل، لونها أشارت إلى أن  اتصاالتها اجخيرة مغ تل أبيب لم ت د 
 إلى تغيير في نمط تصواتها التقليدي في المحافل الدولية لصالح إسرائيل.

ئيس الدولة الجزاراة اجفراقية، ، شرح ر "فيسبو "ولفت الموقغ إلى أن ه في بيان له عبر صفحته على 
خورخي كارلوس فونسيكا، أن ه بحسب دستور بالده فان  الحكومة وليس الرئيس هي المس ولة عن 

 السياسة الخارجية، في حين أن  الرئيس هو رئيس الدولة، لون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة.
وعة االقتصادية لدول غرب إفراقيا في وأشار الموقغ إلى أن ه خالل لقاء جمغ بينهما في قمة المجم

مونروفيا، ناقو فونسيكا ونتنياهو الدفغ بالتعاون البنائي في مجاالت الزراعة والطاقة والسياحة 
 واجمن، بحسب البيان.

مغ  ل ، لم يتم تناول جوانب محددة لدبلوماسية الرأس اجخضر، مبل عمليات التصوات في 
  آلية تنفيذها، من خالل ممبلي الرأس اجخضر، ناهي  عن المحافل الدولية المختلفة، وكذل

مناقشتها. واختتم الرئيس قائاًل إن ه ال يمل  صالحية التدخل في سياسة حكومته الخارجية، على حد  
 تعبيره.

يوم البالثاء أيًضا، تابغ الموقغ، نفت رئاسة الرأس اجخضر حقيقة أن إعادتها نشر تغرادة نتنياهو 
لبالد الجديدة المزعومة تعني تأييد رسالة الزعيم اإلسرائيلي. وفي بيان ثان نكشر على حول سياسة ا

على تقرار نشرته صحيفة زعم أن قيام الرئيس  "أسفها"، أعربت عن "فيسبو "صفحة الرئاسة على 
 باعادة نشر تغرادة نتنياهو بشكل تلقائي يكعتبر تأييًدا لمضمونها.

 17/8/2017، ، لندنرأي اليوم
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 تسريبات إسرائيلية: كوشنير سيحمل للرئيس عباس ضمانات من ترامب .42
فادي أبو سعدى: نقلت صحيفة إسرائيلية على لسان من وصفته مس وال  "القدس العربي" –رام هللا 

فلسطينيا رفيعا، القول إن الفلسطينيين تلقوا رسائل من جهات في واشنطن، تبلغهم فيها بأن مستشار 
وصهره جارد كوشنير سيحمالن معهما للرئيس الفلسطيني محمود عباس، التزاما أو الرئيس اجمراكي 

 ضمانا من الرئيس دونالد ترامب. 
أنه يتوقغ وصول الوفد اجمراكي إلى  العبراة "يسرائيل هيوم"وأكدت جهات فلسطينية حسب صحيفة 

ءات في إسرائيل والسلطة المقبل. وسيقوم الوفد باجراء جولة من اللقا اجسبوكالمنطقة في نهاية 
الفلسطينية ومصر والعربية السعودية واجردن وقطر واإلمارات. وسيحاول الوفد خالل اجتماعاته في 

 إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحرا  العملية السلمية. 
وكانت مصادر فلسطينية قد صرحت أن القيادة في رام هللا ليست متفائلة من الزاارة، خاصة على 

الجدال واالتهامات المتبادلة بين كوشنير والرئيس محمود عباس، خالل اجتماعهما السابق. لون خلفية 
 الفلسطينيين يقولون ا ن إن كوشنير سيحضر إلى رام هللا رسائل تحمل التزامات من الرئيس ترامب.

لونها  وحسب المصادر فان القيادة في رام هللا ال تعرع ما هي الضمانات التي سيحملها كوشنير،
 تعتقد أن المقصود خطوات لبناء البقة.
نحن ال نخفي خيبة أملنا من سلو  اجمراكيين حتى ا ن إ ا "وقال مس ول رفيغ في ديوان عباس 

كانوا معنيين بالعودة للقيام بدور وسيط نزاه، فسيكون عليهم القيام بخطوات تعيد البقة. في تقديرنا أن 
االمتيازات ". وأكد أن "صادية في محاولة إلرضاء الفلسطينيينكوشنير سيحمل صفقة امتيازات اقت

االقتصادية والمال لن تعيد بناء البقة، خاصة وأن المقصود مشاراغ اقتصادية في مجال البنى 
 ."التحتية التي التزمت بها واشنطن خالل اللقاء بين ترامب وعباس في بيت لحم

إسرائيل وفلسطين أمين عام اجمم المتحدة الجديد وبعد زاارة الوفد اجمراكي مباشرة يصل إلى  
غوتيراو، وهو ما ستركز إسرائيل خالل زاارته على مواضيغ إيران وحزب هللا خالفا لرغبته بمناقشة 

 است ناع المفاوضات مغ الفلسطينيين.
 18/8/2017، القدس العربي، لندن

 

 "تسييسه"قطر ترحب بقرار السعودية حول الحج وتنتقد  .43
أعلن وزار خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الخميس ان  :إسماعيل طالي - الدوحة

بالده ترحب بقرار المملوة السعودية حول الحجاج القطراين، منتقدا في الوقت  اته ما رأى أنه 
وقال في م تمر صحافي مشتر  مغ نظيرته السوادية مارغوت وولستروم في  لمسالة الح . "تسييس"
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والخطوة بغق النظر عن الطراقة التي منغ فيها الح  عن أهل قطر بدوافغ سياسية "ستوكهولم 
وقد أكدت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر أن قرار  ."نرحب بمبل هذا القرار اجخيرة

السلطات السعودية السماح للحجاج القطراين بالدخول إلى اجراضي السعودية عبر المنفذ البري دون 
 .ح الوترونية خطوة إيجابية لونها تبقى غامضةتصارا

 17/8/2017القدس العربي، لندن، 
 

 قطر تنفي أي وساطة مع السعودية في ملف الحج .44
نفى الرئيس التنفيذي للم سسة القطراة لإلعالم، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، يوم الخميس، 

أن خاله الشيخ عبد هللا بن علي آل ثاني، صحة ما نقلته الوكالة السعودية الرسمية ل نباء، عن 
ط خالل زاارته للمملوة في أزمة الح  بين السعودية وقطر.  توس 

زاارة خالي الشيخ عبدهللا بن علي آل ثاني ": "تواتر"وقال عبد الرحمن، في تغرادتين له على موقغ 
في حائل )شمال إلى السعودية كانت فقط بهدع حل بعق اجمور المتعلقة بممتلواته الشخصية 

غربي السعودية(، وعندما تطرق لموضوك عراقيل الح ، وجدوها )يقصد السعوديين( فرصة أن 
لوا اجمر إلى قبول وساطة  ."يخرجوا من هذا المأزق، وحو 

 17/8/2017، لندن، العربي الجديد 
 

 قرقاش: أزمة قطر عش دبابير كبير سالحه المال والنفوس الضعيفة .45
، إن السعودية تببت كل "توتير"قرقاش وزار الدولة للش ون الخارجية، أمس، على  وقال الدكتور أنور

يوم كم هي كبيرة، في إشارة إلى مبادرة المل  سلمان بن عبد العزاز آل سعود بالسماح للحجاج 
القطران بدخول المملوة عبر الحدود. وأضاع: أن لغط قطر وتسييسها للح  يجب أن ينتهي بعد 

 ، فهنا  دائمًا أمور أسمى من السياسة."الحليمة والورامة"التي وصفها ب تل  المبادرة،
 18/8/2017الخليج، الشارقة، 

 
 خادم الحرمين بتسهيل أمور حجاج قطر هي خطوات لم تحصل عليها أي دولة إسالمية قرارالبحرين:  .46

شرافين بتسهيل أمور أكد وزار الخارجية البحراني خالد بن أحمد آل خليفة، أن قرار خادم الحرمين ال
حجاج قطر إلى أبعد حد هي خطوات لم تحصل عليها أي دولة إسالمية من قبل حتى في الظروع 

إن رعاية خادم الحرمين الشرافين للحجاج "، "تواتر"العادية. وأضاع الوزار في حسابه الرسمي على 
جميغ الشعوب، وال يطعن ومصالحهم هي مس ولية تاراخية كبرى تولتها المملوة العربية السعودية ل
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هذا التجني على رعاية خادم الحرمين الشرافين لحجاج العالم أجمغ ال يسيء ". وتابغ "فيها إال ناكر
 ."إليها وارفضها إال من انته  الوذب واإلساءة ومعاداة اإلسالم

  18/8/2017الخليج، الشارقة، 
 

 .. ويكشف سر التفاهم مع دحالن"سنهشمهم": يتحدىالسنوار  .47
 د. فايز أبو شمالة

لم يمل الحديث عن المقاومة طوال فترة اللقاء التي استمرت جكبر من أربغ ساعات، فبين كل 
موضوك وموضوك كان يحيى السنوار يعود الحديث عن المقاومة وعن قدراتها، حتى ظننت أن 

سه، وهو المقاومة هي بسطة الدرج التي يلتقط عليها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنفا
 يصعد درجات العمل السياسي الفلسطيني المبقل بالهموم اليومية.

 تحدث السنوار عن المشروك الوطني الفلسطيني، وما لحق به من تشواه ظالم، فقال:؟
رؤاتنا للمشروك الوطني الفلسطيني تقوم على جمغ شمل كل القوى والقيادات والتنظيمات والوفاءات 

نية على قلب رجل واحد، لنعمل معًا من أجل التحرار والعودة، ونحن والطاقات والقدرات الفلسطي
جاهزون لنمد يد العون والمساعدة لول فلسطيني يراد العمل معنا من أجل التحرار والعودة، لذل  
كان التوافق الشديد بيننا وبين حركة الجهاد اإلسالمي، والعديد من حركات المقاومة، ومن هنا كانت 

لتيار اإلصالحي الذي يقوده محمد دحالن، وأضاع: هكذا هم يسمون أنفسهم، وأنا التفاهمات مغ ا
أفضل أن أنادي اجشخا  والتنظيمات بأسمائهم التي يعرفون فيها أنفسهم، ولمزاد من التأكيد، فاننا 
في حركة حماس ال نفور في استخدام دحالن لمرة واحدة، وال نوظفه مطية لنعبر من خالله المرحلة، 

نفور جديًا بالشراكة معه، وأبوابنا مفتوحة للشراكة مغ محمود عباس أيضًا، ولون ليس وفق بل 
الطراقة القديمة للمصالحة، ولذل  لم نعتر  على وجود مجموعات مسلحة لمحمد دحالن في قطاك 

 غزة، طالما كان الهدع مقاتلة المحتلين الصهاينة.
ا المقاوم، طرحنا فورة تشكيل جيو التحرار وكي ن كد حرصنا على الوحدة الوطنية في إطاره

الفلسطيني، ليضم في أحشائه كل القوى والتنظيمات والوفاءات الوطنية الفلسطينية، ونحن مستعدون 
 لتقديم يد العون لول فلسطيني يرغب في مقاتلة المحتلين.

تخفيف ثم تحدث السنوار عن الحاضنة الشعبية وأهميتها، وجهد حركة حماس مغ مصر من أجل 
الحصار، وأكد على حدوث تحول استراتيجي في الموقف المصري تجاه حماس، وأن المصراين 

 200ألف خرا  جامعي بال عمل، وعن  100جادون في تخفيف الحصار، وقد تحدثنا معهم عن 
ألف عاطل عن العمل، وأثر  ل  على حياة الناس في غزة، وأشار إلى أن التضييق على حياة 
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ى تحراق الشعب ضد المقاومة، ومن هنا جاءت قرارات عباس اجخيرة بناًء على الناس يهدع إل
تقارار أمنية، ت كد بأن الشعب الفلسطيني في غزة سيخرج ضد حركة حماس، وهنا أؤكد، أن حركة 
حماس لن تسمح بذل ، ففي اللحظة التي سيخرج فيها أول متظاهر ضد حماس، سنحرق المنطقة، 

هم، فأنا أتحمل غضب الناس على حماس، وأتحمل شتيمتهم ضدي شخصيًا، ونرد السهام إلى نحور 
ولوننا لن نسمح بأن تمر الم امرة  على المقاومة التي بذلنا من أجلها دماءنا وأرواحنا، نحن لم ننفق 
م ات ماليين الدوالرات من الدوالرات على التجهيز واإلعداد من أجل الدفاك عن غزة، قدمنا اجرواح 

م ات الماليين من أجل التحرار والعودة، من أجل القدس، ولون إ ا فر  علينا القتال، فاننا  وأنفقنا
جاهزون التخا  القرار بالحرب، ولن نتردد، وعدونا يعرع  ل ، وقد توون التقارار اإلعالمية 

منا مدنًا اإلسرائيلية التي تتحدث عن قدراتنا القتالية دقيقة إلى حد ما، وال نخشى حين نقول: نحن أق
 للمقاومة تحت اجر ، ولم نقم مدينة واحدة.

وأضاع السنوار: قلت لمحمد دحالن: سالح المقاومة جاهز لدعم أي مشروك سياسي يخدم أهدافنا 
الوطنية، ولوننا ضد الخنوك والخضوك، والحديث بمسكنة عن ضعفنا، وهزالنا، نحن أقوااء، ولدى 

ك اإلسرائيليين، وإجباره على االستجابة لمطالبنا السياسية، الشعب الفلسطيني مقاومة قادرة على رد
لقد حقننا توازن الردك، وإ ا ارتوب عدونا أي حماقة، سيتفاجأ بقدراتنا القتالية، التي تضاعفت عشرات 

 ، سنهشم اإلسرائيليين، سنهشمهم!!2014المرات منذ عام 
حماس لحل اللجنة اإلداراة في غضون  تحدث السنوار في اللقاء عن أضرار االنقسام، وعن استعداد

 أربغ وعشران ساعة، ولون، من يضمن لنا قيام الحكومة بواجباتها؟
وابقى الس ال اجهم: كيف نعيد للقضية الفلسطينية حضورها الواعي في العقل والوجدان العربي؟ 

ضفة الغربية وكيف نقف مغ القدس، وأهلها، وهم يدافعون عن مقدساتنا اإلسالمية؟ وكيف نعانق ال
في حربها المفتوحة ضد االستيطان والعدوان؟ وال سبيل لذل  كله إال بالشراكة، الشراكة الحقيقية، 

 ونحن جاهزون جي شراكة تستند على وثيقة الوفاق الوطني.
 17/8/2017، ، لندنرأي اليوم

 
 !"عبد الستار قاسم"ردا على ما كتبه األستاذ الفاضل  .48

 عماد البرغوثي
عبد "، الذي نكشر في عدة مواقغ إلوترونية، انتقد اجستا  "فوضى حماس"اجخير والمعنون با في مقاله

مواقف حماس في كبير من القضايا المطروحة على الصعيد المحلي واإلقليمي، وفي  "الستار قاسم
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 أود أن أسجل المالحظات التالية على مقال -من خالل متابعتي لما يجري على الساحة-مقالي هذا 
 أستا نا وصديقنا الدكتور عبد الستار، آمال أن يتسغ صدره لهذه المالحظات:

على مدى فترة ال بأس بها من الزمن وحماس تدخل في متاهات وال "يقول الدكتور عبد الستار قاسم: 
تدري بالضبط ما ا يجب أن تعمل وال كيف وفي هذا ما يدخل قطاك غزة في حالة من عدم الوضوح 

ى فوراة ومعرفية. الناس بحاجة إلى معرفة البوصلة التي يمكن أن تقودهم، ومعرفة وربما في فوض
التوجهات والسياسات لوي تستقيم أمورهم وابتعدوا عن الضبابية والغمو  والتيه والضياك، وابدو أن 
رؤاة حماس الفلسفية والفوراة فيما يتعلق بادارة ش ون الناس قد أصيبت بضعف كبير ودخلت في 

 ."من التردد والش  وضعف القدرة على إيجاد البدائلحالة 
حماس يا دكتور بوصلتها واضحة منذ اليوم اجول، والمتمبلة بتحرار اجر  المغتصبة من دنس 
الصهاينة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  ات السيادة على كافة التراب الوطني، وعاصمتها القدس 

هم التي هكجروا منها، لون الذي حصل منذ فوزها في االنتخابات الشراف وعودة الالج ين إلى ديار 
التشراعية، هو تعرضها لهجوم شرس من أبناء الجلدة، قبل اجعداء، لم امرة إجرامية است صالية 
شاركت فيها اطراع محلية وإقليمية، دولية، توجت بحصار لم يعرع التاراخ الحديث له مبيال، وأود 

ومعها أهل غزة  "حماس"أنه في هذه الفترة التي تتحدث عنها صمدت  أن أك كر  فقط يا دكتور
اجبطال في ثالث حروب طاحنة، ولم يستطغ االحتالل الصهيوني دخول غزة، ولو شنت هذه 
الحروب على دول لما استطاعت أن تصمد فيها أياما معدودة، أضافة إلى إنجاز صفقة وفاء 

ا تاراخيا، وال زال الحصار مستمرا، بل تزداد وطأته يوما بعد التي يعتبرها كل الناس إنجاز  1-االحرار
 يوم، والم امرة مستمرة كذل ، هدفها واضح وهو استسالم غزة وتخليها عن سالح المقاومة.

ش  فيه أن هذا سي ثر على أولواات الحركة، يلزمها بعمل مقاربات معينة، بالرغم من  ما ال
لمسار  "التيه والضياك"وقد تخطئ، أن استخدام  لعبارة محدودية البدائل، قد تصيب في بعضها 

الحركة في هذا الوقت فأرى انه غير الئق وغير موفق، فيه تجني على حركة تدفغ من لحم أبنائها 
الحي في كل  يوم لتحافظ على سالح المقاومة وخط المقاومة وصوال إلى لحظة االلتحام المباشر مغ 

 هللا. العدو والذي لن يطول مداه بأ ن
واضيف الدكتور الورام: )حماس أدخلت نفسها في نوك من التناقق بين المبدأ والحزبية عندما 

 حشرت نفسها في الفتن العربية ولو من الناحية اإلعالمية فقط(.
نأت بنفسها عن التدخل في الش ون الداخلية  -وأنت تعرع اكبر مني -حماس يا دكتور ومنذ نشأتها

بة منظمة التحرار في لبنان واجردن وفي حرب الخلي  ماثلة أمامها، هي تعرع للدول العربية، وتجر 
تماما ما هي اجثمان الباهظة التي دفعتها البورة الفلسطينية المعاصرة ودفعها الشعب الفلسطيني 
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معها، نتيجة هذا التدخل، هي في أدائها اإلعالمي حاولت الدفاك عن نفسها بالحسنى، ليس إال، فقد 
لهجوم ظالم من قبل سوراا، مصر، قبل أسابيغ من السعودية والبحران ومن قبل حفتر في  تعرضت

وبعدها عن هذه  "حماس"ليبيا ورغم  ل  لم تهاجم احد، حفظت الفضل جهله، و وقرب حركة 
على أن يكون  ل  "حماس "اجنظمة هو بقدر دعمها ومساندتها للحق الفلسطيني، كما وتحر  

ندة دون قيد أو شرط، فالحركة ال تقبل مساعدات مشروطة وهذا ما حصل بينها الدعم وتل  المسا
وبين النظام السوري، فقد وفر لها النظام السوري الدعم اللوجستي ولونه عندما طلب منها موقفا 

واعتبرت أن هذا شأنا سوراا وتحملت  "حماس"يسانده في معركته ضد المعارضة السوراة، رفضت 
قبل إنهائه  - "خالد مشعل"وج من سوراا. وبالرغم من  ل  فقد امتدح السيد في سبيل  ل  الخر 

وفتحت أرضها  "حماس"مواقف سوراا حينما احتضنت  -لموقعه كرئيس للمكتب السياسي لحماس 
من أعمال إجرامية  "مبار "ومصر  "السيسي"للمقاومة، لم يبخسها حقها، بالرغم مما قامت به مصر 

. فويف يستقيم "اإلخوة اجشقاء في مصر"ظلَّ يردد : "حماس"إال أن خطاب  واهل غزة "حماس"بحق 
أدخلت نفسها في نوك من التناقق بين المبدأ والحزبية عندما "حماس "هذا مغ ما تفضلت به من أن 

 حشرت نفسها في الفتن العربية ولو من الناحية اإلعالمية فقط.!!!!
له )أدارت حماس ظهرها لمحور المقاومة جسباب مذهبية في مقا "عبد الستار قاسم"واضيف الدكتور 

وحزبية تاركة خلفها مبدأ المقاومة الذي يجب أن يعلو على كل االعتبارات اجخرى ما دامت فلسطين 
محتلة. نحن ال سنة وال شيعة، وإنما نحن مسلمون فقط، والمذهبية ال تقيم إال شقاقا وفسادا ونحن ال 

لموقف العام أننا أصدقاء كل من يدعمنا واساعدنا بدون شروط أو من ة. نجد في  ل  ضالة لنا. وا
لقد ارتوبت حماس خطأ استراتيجيا كبيرا في أنها لم تحافظ على مكانتها ووضعها في محور 

 المقاومة، ودفعت عالقاتها مغ حزب هللا وإيران إلى ما يضر وال ينفغ.(
خطابها لم يتجاوز ما تفضلت به، لم تدر ظهرها  وحماس يا دكتور هذا نهجها وهذا ما تصبوا إليه،

للمقاومة جسباب مذهبية وحزبية، كما تفضلت، فويف تتهمها بشيء هي برا ة منه، إال ا ا اعتبرت 
قبل أن يكون  -انحيازها إلى مظلومية الشعوب والذي يعتبر الحد  اجدنى من التعاطف اإلنساني

يا  "حماس"العالم أينما وجدوا، هو مجافاة للمقاومة،  مغ المظلومين في هذا -واجب أخالقي وقيمي
للخروج بموقف م اد  "حماس"دكتور لم تخرج من سوراا إال مكرهة، فقد حاول النظام السوري إجبار 

له في قمعه لشعبه، لذل  كان ال بد من الخروج من سوراا لنزك أي أوراق يستغلها النظام السوري من 
ئم ضد أبناء شعبه، إعطاء أي نوك من الشرعية لها، ولهذا كان القرار أجل ارتواب المزاد من الجرا

ٌمقدمة على المصالح، هي تملي عليها  "حماس"بأن القيم والمبادئ التي تتسلح بها  "حماس"من 
 الخروج من سوراا..
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واضيف د.عبد الستار قاسم: )وا ن واضح تخبط حماس وضعف قدرتها على التركيز والتسلح 
عقالني الذي يوجه الميدان. نرى حماس يوما تغازل قطر، واوما تدافغ عن تركيا، وأحيانا بالخطاب ال

تهادن مصر، وأحيانا أخرى تتقرب من إيران، الخ. إنها تتشعب في طروحاتها وصداقاتها وعداواتها 
 وتصنغ نوعا من الفوضى بحيث ال يتمكن المراقب من تتبعها(.

المبادئ والبوابت  إطارمنتمي لشعبه يبحث عن المستحيل في وهنا نقول لدكتورنا العزاز: أن ال
للتخفيف عنه وبالتالي هو يبحث هنا وهنا  من اجل التنفيس عن كرباته التي صنعها ابن الجلدة قبل 
اجعداء الصهاينة مغ الحفاع على البوابت، وبالرغم مما تحدثت به تشعب لعالقات حماس مغ هكذا 

لت حماس عن واحد من البوابت؟! وهي نقترب من واقعنا العربي توليفة من هذه الدول هل تخ
 واإلسالمي بقدر دعمه ومساندته للحق الفلسطيني دون شروط مسبقة أو إخالل بالبوابت.

ختاما، نقول ل  دكتورنا الورام: بالرغم من اعتزازنا بمواقف  المشرفة تجاه قضيتنا الوطنية، بخطاب  
، "حماس"ا، إال إنني شعرت في مقال  هذا تحامال غير مبرر على اجصيل في دعم المقاومة وأهله

التي ال ش   -انتقادا يفتقر إلى الوجاهة والدالئل المقنعة، ال أقول  ل  الن الموضوك يتعلق بحماس
 -في النهاية حركة بشراة، وليست حركة مالئوية، فهي تصيب وتخطئ، "حماس"ع-اقدرها وأجلها

ينبغي علينا جميعا االلتزام بها في نقدنا لآلخر والتي ينبغي أن يكون بل يتعلق بالمنهجية التي 
َهَداَء بتاْلقتْسطت َواَل َيْجرتَمنَّوك  ت شك يَن ّلِلتَّ ونكوا َقوَّامت يَن آَمنكوا كك ْم َشَنآنك َقْوٍم شعارها قول العلي العزاز )َيا َأيَُّها الَّذت

لكوا هكَو َأْقَربك  لكوا اْعدت  (.لتلتَّْقَوى َواتَّقكوا َّللاََّ إتنَّ َّللاََّ َخبتيٌر بتَما َتْعَملكونَ  َعَلى َأالَّ َتْعدت
 لهمنا هللا وإيا  السداد والرشادت أدمت بخير أستا نا الورام، 

 17/8/2017، "21عربي "موقع 
 

 في قلب المعادلة الوطنية 1948والدولية تغيرت وفلسطينيو  اإلقليميةالبيئة  .49
  حسين آغا وأحمد سامح خالدي

ال ش   في أن التغيير لم يأتت كل ه من الداخل، وفي أن  البي ة اإلقليمي ة والدولي ة اختبرت تحو الت لم 
حيث َوجد الوفاح الوطني الفلسطيني لنفسه موطنًا  –"العالم البالث"تون مواتية. والحال أن  حقبة 

والتي احتضنتها القوى  طبيعيًا وسط حركات التحرار المناهضة لالستعمار في الجزائر وفيتنام،
زالت من الوجود. والحال أن  الحقبة الجديدة  –ا سيواة الناش ة كجزء من حسها الجديد باالستقالل

تشهد تحركًا في الجهة المعاكسة تمامًا. وعلى رغم فهم القضية الفلسطينية أكبر من  ي قبل في 
البالث المصلحة االقتصادية الذاتية،  الغرب، اختار عدد كبير من حلفاء فلسطين السابقين من العالم
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لين إي اها على االلتزام اجيديولوجي. وخير مبل الدعم الهندي غير المنتظم للفلسطينيين في  مفض 
 اجمم المتحدة، وتعزاز الصين عالقاتها التجاراة والعسكراة مغ إسرائيل.
بمبابة تأكيد استقاللية  "فتح"كة ومن الواضح أيضًا أن البي ة العربية تغي رت. وفي اجساس، كانت حر 

اإلرادة الفلسطينية في مواجهة الهيمنة العربية، لوونها كانت انتفاضة ضد  نهب إسرائيل أراضي 
الوطن. وعلى رغم الصراعات السياسية المتعددة والمواجهات الدمواة مغ عدد من الدول العربية على 

الفلسطينية استنباط الدعم السياسي والمالي من  غرار اجردن وسوراة ولبنان، واصلت منظمة التحرار
 مناطقها النائية، ومن دول الخلي ، ومن قاعدة شعبية أظهرت تعاطفًا شديدًا مغ الوفاح الفلسطيني.

ومنظمة التحرار الفلسطينية مرهونتين إلى حد كبير بالمساعدات العربية. لون   "فتح"قد توون حركة 
غ تعدد المصادر والخصومات المستم رة بين العرب أنفسهم منحت الحركة هامو حراة كبيرًا. وإن قكطت

مصدر دعم، كان االحتمال كبيرًا بظهور مصدر دعم آخر. وعلى رغم ارتفاك مستواات التبعي ة 
المالي ة، أبقت الحركة على حراة حركة سياسية. والحال أن الدعم الجذري الذي حصلت عليه منظمة 

كان من القرارات الفلسطينية  1993والتفاقية أوسلو عام  1998دولتين عام التحرار الفلسطينية لحل ال
التي اتكخذت من دون موافقة عربية أوسغ نطاقًا، بغق  النظر عن مدى حكمتها آنذا   "المستقل ة"

 ومنذ  ل  الحين.
عمومًا خالل االضطرابات وأعمال العنف اإلقليمي ة في السنوات القليلة الماضية، خسر الفلسطينيون 

مهارة المناورة بين الفرقاء العرب ومصالحهم المتضاربة، وأصبحوا يعتمدون على وسائل دعم خارجية 
أخرى. ومغ تراجغ المساعدات المالية العربية، بات توت ل جديد من الدول العربية، يشمل مصر 

كبر بآراء العرب في واجردن والمملوة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، يتحكم أكبر فأ
شأن فلسطين، ما تسب ب في تقييد أكبر الستقاللي ة منظ مة التحرار الفلسطينية. وبطراقة مماثلة، باتت 
السلطة الفلسطيني ة تعتمد أكبر فأكبر على دفق اجموال ا تية من الواليات المتحدة واالتحاد 

الفلسطيني اليومي ة على اجراضي  اجوروبي، وعلى حسن ني ة إسرائيل حيال تلبية حاجات الشعب
دة أداة مفيدة لتعزاز حر اة التحر  في ما  الفلسطينية. وبعد أن كانت مصادر الدعم الخارجية المتعد 

 مضى، باتت اليوم وسيلة دعم تساعد على الحد  من قدرة الفلسطينيين على اتخا  القرارات.
اجئ كل يًا. والحال أن  إرث ا باء ستسمح حقبة ما بعد عباس باطالق مجرى أحداث جديد ومف

ن تدراجًا. وما عاد لالج ين الفلسطينيين ولمجتمعهم اجوسغ  الم سسين والطابغ المشروك يضمحال 
نطاقًا في المنفى أي صوت حقيقي  يمب لهم، وأي  وسيلة تعبير، وأي  أدوات تعكس رغباتهم. ومغ 

غزة وفي الضفة الغربية، والفشل الم سسي ، واالضطرابات في "حماس"الصراك المتواصل مغ حركة 
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للسلطة الفلسطينية، باتت القيادة تت سم أكبر فأكبر بضيق أفقها وتعبها، وتستند أكبر إلى االنتخابات 
 الرسمية، لتتأت ى منها نتائ  مناقضة تمامًا، تتمب ل في أسس تمبيلي ة أقل  صالبًة وصدقًا.

ضفة الغربية وعلى أراضيها قد ال يكرفق في شكل مفتوح من والحال أن  قائدًا منتخبًا من أهالي ال
نة المشت تة الشعب الفلسطيني، في غياب االستمراراة ومغ تالشي الحركة الوطنية.  العناصر المكو 
لون ه في أفضل اجحوال، سيتمتغ بجا بية وسلطة محدودتين على الصعيد الوطني. وبعكس قائد 

تخبًا على نطاق ضي ق، أو معي ن ضمن تسواة بين مختلف الجهات، بايعه الجميغ، ال يمكن قائدًا من
أن يزعم أنه يمب ل الشعب المقيم خارج دائرته االنتخابية، أو أن يتول م باسمه. وثم ة شكو  حول قدرة 
قائد من هذا القبيل على حشد دعم الغالبية أو االعتماد عليه متى كانت قرارات وطني ة على المح . 

س نفو ه من الواقغ الذي يفيد بأن منتقديه ورافضي إبرام اتفاقية سيذعنون لشروطه هو، واستنبط عب ا
حيث إن  توقيعه ال يفر  فقط طابعًا مشروعًا على أي اتفاقية، بل يزال أيضًا عن الخصوم أي 
 مس ولية عن التنازالت التي قد تنت  من االتفاقية المذكورة. وعلى رغم القيود المفروضة على عباس،

قد يكون آخر قائد فلسطيني يتمت غ بسلطة معنواة ومشروعية سياسية، واتول م واتصر ع باسم الوطن 
 برم ته عن مسائل وجودية حيواة على غرار التوصل إلى اتفاقية نهائية مغ إسرائيل.

ى نجاح إن كانت القيادة الفلسطينية المقبلة أقل تمبياًل من سابقاتها، فقد يبقى الس ال مفتوحًا حول مد
عهدها في إبرام اتفاقية مغ إسرائيل وصيانة هذه االتفاقي ة مستقباًل. وسينعكس  ل  حتمًا على رغبة 
ر لرئيس الوزراء بنيامين  ل إلى اتفاقي ة. وابدو اجمر واضحًا في اإلصرار المتور  إسرائيل في التوص 

لى الضفة الغربية. وسينعكس  ل  عن سيطرتها اجمنية ع "أبداً "نتانياهو على أن إسرائيل لن تتخل ى 
أيضًا على دور اجطراع الخارجي ة وموقفها، بما يشمل مباًل الواليات المتحدة، لجهة تسهيل اتفاقية أو 
ممارسة الضغوط للتوصل إليها، وسيخف االحتمال كبيرًا بأن يكون مضمون أي  اتفاقي ة يكحَتمل 

دها ا ل السلسلة اجخيرة من إبرامها قرابًا من شروط التسواة التي حد  لفلسطيني ون. وقد تشك 
االجتماعات الشعبية الوبيفة الحضور التي استضافتها تركيا ومصر وإيران وحتى فرنسا وهولندا بداية 
ه فيها منظ مة التحرار الفلسطينية ضغوطًا متزايدة للدفاك عن دورها المشروك باعتبارها  حقبة تواجت

شعب الفلسطيني، يرافقها مزاد من القيود المفروضة على نطاق لل "الممبلة الحصراة والمشروعة"
 تصرفها في الوطن والخارج.

عامًا على اتفاقية أوسلو، قد توون الم سسة اجمنية هي اجكبر نفو ًا وقدرًة على  24بعد مرور 
م بمجرى اجمور من بين الم سسات التي أنشأتها السلطة الفلسطينية. وهي تلقى دعمًا  التحك 

عزازات من إسرائيل والواليات المتحدة والدول اجوروبية والعربية الرئيسية، في سياق اإلجراءات وت
لت قوى اجمن  التالية لالنتفاضة البانية، وهي مصمَّمة لوبح العنف والفتنة في الداخل. وقد تحو 
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غياب م سسات التابعة للسلطة إلى  راك الحكم الفلسطيني اجكبر فاعليًة ووضوحًا وعمليًة. وفي 
قانونية وعسكراة وتحركات شعبية أو هي ات تمبيل قادرة توازاها نفو ًا، ستجتاح قوى اجمن رغبة 

ة، أقله لتجن ب انهيار م سسي شامل.  جامحة في ملء الفراغ على مستوى القيادة الوطنية الهش 
 

 قوميون وإسالميون 
ه نحو خيارات  ، إال أن قاعدتها الشعبية بقيت"فتح"على رغم تشتت حركة  معلقة، ولم تكسَحب أو توجَّ

بديلة أخرى. والحال أن الفلسطينيين المعروفين بقوميتهم أكبر من إسالميتهم على صعيد ميولهم 
. وقد ظهر التحدي اجساسي في مواجهة "حماس"السياسية وتوقعاتهم لم ينجذبوا كبيرًا إلى حركة 

وأطراع أخرى تتخلى عن السالح.  "فتح"بدأت فيها  مغ اعتمادها الوفاح المسلح، في مرحلة "حماس"
. ومغ أن  تاراخ المقاومة في غز ة "فتح"القتالية لم تون أكبر نجاحًا من تجربة  "حماس"لون  تجربة 

ل أبدًا 2005رب ما ساعد في إقناك إسرائيل باخالء القطاك عام  ، لون  المعاناة التالية لما حصل لم تشك 
 "حماس"مصدر إلهام لتمن تبق ى من فلسطينيين. وبصورة مماثلة، كان حكم  نمو جًا يحتذى به، أو

قطاك غز ة طوال عقد من الزمن ملط خًا بتهم فساد وانعدام كفاءة وطغيان تحاكي تل  التي تم توجيهها 
، رافقتها أعباء إضافية ناتجة "حماس"إلى نظيرتها السلطة الفلسطينية في رام هللا، لون، بالنسبة إلى 

ن العزلة الشاملة والحصار اإلسرائيلي المستمر. وفي ش ون الوفاح المسلح والديبلوماسية والحكم، م
روا بالقول أن اجولى  "فتح"بدياًل ممكنًا لا  "حماس"سيصعب على اجشخا  الذين يعتبرون  أن يبر 

 نجحت حيث فشلت البانية.
إلسالمية عبر إ ابة تأثيرهم ضمن نسي  في استيعاب  وي الميول ا "فتح"في حياتها السابقة، نجحت 

الميول اإلسالمية وحي دت  "فتح"وطني أوسغ نطاقًا. ومن خالل اعتناق تيار يساري قوي، صد ت 
قيادة منظ مة التحرار الفلسطينية، تركت مجااًل  خران، كي ينطقوا بآرائهم،  "فتح"نفو ها. ومغ تول ي 

وقت الراهن، لن توون منظمة التحرار الفلسطينية التي واتصر فوا، وتوون أصواتهم مسموعة. وفي ال
ال وطنية فعليًا وال إسالمية صادقة، إن ما توون تدبيرًا فكر  بالقوة،  "فتح"و  "حماس"ضم ت كاًل من 

ان الحبال في اتجاهات استراتيجية مختلفة. وإلى جانب  يجمغ بين قوتين متناقضتين ومتنافستين تشد 
 ، سيصعب ضمان استدامة منظ مة مختلطة ومبيرة للجدل إلى هذا الحد.مسألة القيادة المغيظة

إن كانت المرحلة اجساسية للحركة الوطنية قد ظهرت من المنفى، وكانت المرحلة البانية مرتوزة على 
اجراضي المحتلة في حرب اجيام الستة، يبدو أن المرحلة البالبة الناش ة ظهرت بفضل التأثير 

ل إلى حل الدولتين من طراق المفاوضات، واضمحالل الحدود أكبر المشتر  لتراجغ  احتمال التوص 
فأكبر بين العرب واليهود على اجراضي الفلسطيني ة. وصحيح أن المستوطنات اإلسرائيلية محت 
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في شكل شبه كل ي في اتجاه واحد. إال  أن  خمسين عامًا من االحتالل ساعدت في  1967حدود عام 
االتجاه المقابل أيضًا. وبعد عقود من العالقات المشحونة بين الفلسطينيين من جهة  محو الحدود في

والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من جهة أخرى، شهدت السنوات القليلة الماضية تفاعاًل متزايدًا 
 بين النخب السياسية والمبقفة عبر الحدود.

 
 الحيويون  1948فلسطينيو 

طيني اجوسغ نطاقًا يقر  شي ًا فشي ًا بالدور الوطني جشقائهم في إسرائيل واعترع بدأ الرأي العام الفلس
ة صالحية  بمكانتهم، وراح يبحث عن سبل لرأب الصدك في نسي  الهوا ة الفلسطينية. ومغ انتهاء مد 

الضفة الغربية وقطاك غزة، وغياب شبه تام الحتمال حصول انتعاش  اتي  "خارج"الحركة الوطنية 
، ورث المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل حصة جديدة من الوفاح. وتبي ن أنهم يملوون "الداخل"من 

ه نحو  هم على التوج  قدرة على النهو  بأم تهم سياسيًا، وهم أظهروا مرونة وحيواة وحماسة قد تحض 
هم إنعاش الحس القومي. وفي ضوء الظروع الدقيقة التي يعملون في ظل ها، وعلى خلفي ة عدد

الصغير نسبيًا، وعزلتهم المتواصلة، وعالقاتهم المشحونة مغ الف ات اجخرى من الشعب الفلسطيني، 
قنا أن هم قادرون على إنعاش الحركة الوطنية القديمة أو استيعابها على نطاق أوسغ  قد نبالغ إن صد 

اسية، قد ينجح قادتهم أو تولي مهماتها اجكبر إلحاحًا. ومغ  ل ، وعلى رغم فوارقهم الشخصية والسي
الشجعان، واستيعابهم المتزايد لمفهوم الديموقراطية اإلسرائيلي، في منحهم مكانة تجعلهم قادران على 
م، ببقة متزايدة، بالمواضيغ التقليدية المتصلة بالطموحات الوطنية الفلسطينية وبالوفاح  التحك 

ل ملفت.  الفلسطيني، ليحصل بالتالي تحو 
ر  السياسيون اليمينيون في إسرائيل موقفهم قائلين أن  جذور الصراك الراهن تعود إلى وقت غالبًا ما بر 

. وليس التشديد على أن  أصول الصراك تعود إلى وقت بعيد جدًا في 1967أبعد بكبير من عام 
التاراخ، من اجمور المبيرة للجدل أو المتنازك عليها. وما حصل هو أن  اتفاقية أوسلو سعت إلى 

، بهدع التعتيم على الجذور التاراخية للصراك، في مقابل تسواة 1967بحدود  1948بدال حدود است
م سوى تصحيح جزئي للوضغ ولم ترك ز إال على الوقائغ التي شهدتها مرحلة ما بعد  سياسية لم تقد 

لم تنجح . وقد بدأت الظروع الراهنة تتجاوز طمس الحقائق هذا. والواقغ أن  اتفاقية أوسلو 1967عام 
في تجن ب أحداث التاراخ، وكل ما فعلته القيود التي فرضتها االتفاقية هو التشديد على صعوبة 

 تجاهل الجذور العميقة للصراك على فلسطين.
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أصبح هذا اجمر متجليًا للعيان مغ انتقال إسرائيل التدراجي نحو اليمين، ومغ انتها  الحركة الدينية 
د للمستوطنين والمتطرفين، ومغ القومي ة المتزايد لمقاليد  الحكم وللرأي العام، ومغ زاادة التأثير المتشد 

 احتدام التوتر بين السكان اليهود والعرب وفق ما يظهر في الخطاب الذي تعتمده قيادات الف تين.
يمكن التماس إجراءات مماثلة من الجانب الفلسطيني، حيث يتزايد الدعم لحق العودة، وتكتَّخذ خطوات 

. وقد تسببت المطالبات اإلسرائيلية 1948دفها توثيق  كرى النوبة وتخليدها ومصادرة اجمال  عام ه
في االعتراع باسرائيل كدولة يهودية بتحركات مناهضة تعيد التشديد على الطابغ العربي ل ر  

ال تجربة المنفى وتعزز الرواية التاراخية الفلسطينية. وبتغق  النظر عن بكعد المسافات والتشتت، ال تز 
قائمة. وقد ال يكون الفلسطينيون في المنفى واثقين كالسابق، وال توون أصواتهم مسموعة بصفتهم 
ممب لين عن منظمة التحرار الفلسطينية في  روة مجدها، لون  الجيل الشاب لم يكظهر أي إشارات تفيد 

س حيال انعدام جدوى عملي ة السالم، بأن ه نسي التاراخ أو ما عاد ملتزمًا بالقضي ة. ومغ تزايد اليأ
انتعو عناصر الشتات الفلسطيني واستولت الحماسة على مخي لتهم. ومغ أن  الشتات الفلسطيني 
القراب قد يكون محاصرًا ومكعرَّضًا لضغوط غير مسبوقة، ال سيما في سوراة ولبنان، تتوزك 

 عدالة.مجموعات كبيرة في أماكن بعيدة من هذا المكان، وتكطالب بال
مغ بروز القضية الفلسطينية عالميًا والتعاطف الدولي حيالها، والتقواق التدراجي للموقف السياسي 
واجخالقي اإلسرائيلي، ال سيما في الغرب، نشأت بي ة جديدة أكبر انفتاحًا وترحيبًا بأفعال الناشطين 

الستبمارات والعقوبات، الفلسطينيين، واتجل ى  ل  في الدعم المنتشر لحركة المقاطعة وسحب ا
م عليها مجموعات الناشطين المختلفة داخل حرم الجامعات وخارجه.  وغيرها من اجفعال التي تكقدت

قد توون الحركة الوطنية الفلسطينية التاراخية قد تشتتت، وقد ال توون خالفتها واضحة أو قرابة 
توون المنطقة في قلب الحرائق، أو الظهور. لون  الفلسطينيين لن يختفوا ببساطة من الوجود. وقد 

خت في  أقله منهمكة حالي ًا بأمور أخرى، لون مطالبات العدالة والحر اة الصادرة عن الفلسطينيين ترس 
وعي الناس في قسم كبير من العالم، تمامًا مبلما حط ت ممارسات إسرائيل من شأن القيم المعَلنة 

 لدولة إسرائيل.
ى حل شامل كلي من طراق التفاو ، يجمغ العناصر اجساسية رب ما أصبحت فورة التوصل إل

للصراك، بعيدة المنال. ورب ما تتوج ب إعادة تسمية وهيكلة ما كان يكعرع بالمشكلة الفلسطينية باعتباره 
سلسلة من التحديات، يتطل ب كل  منها تصحيحًا خاصًا، وتشمل هذه التحديات اختفاء  فاق المشروك 

لهادع إلى حق تقرار المصير وإنشاء دولة وحق العودة، وإبعاد الشعوب من إرادة الوطني اجساسي ا
ممبليهم الرسميين، والوقائغ الناتجة من االنقسام في قطاك غزة، وتواصل تجارب الفلسطينيين في 
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الشتات ومحنهم، والوفاح اليومي من التحرر من االحتالل إلى الحصول على حقوق متساواة مغ 
 إسرائيل.

ى المستقبل غامضًا إلى حد كبير. وقد يلقى حل الدولتين بعق الزخم المتأخر في نهاية المطاع يبق
مغ تالشي ا فاق. وقد تعود الطموحات الوطنية الفلسطينية إلى الوجهة العربية على نطاق أوسغ، 

لفلسطينيين كما كانت قبل أن يتم تأسيس الحركة الراهنة. إال أن االحتماالت كبيرة جدًا. وقد يروق ل
في إسرائيل تول ي القيادة. حت ى إن  فلسطينيي الشتات قد ينفجرون بطراقة متطر فة وغير محددة. وقد 

يهودية، توون القدس محورها. أو  -يعاد توجيه طاقات الجهادية الشرارة باتجاه حرب دينية إسالمية 
اء اجر  المقد سة، فتكفَتح قد يعاد الصراك إلى أصوله التاراخية ككفاح للسيطرة على جميغ أرج

 بالتالي جراح قديمة، وتظهر جراح جديدة، واعاد تحديد كيفية حل الصراك وموعده.
قد تتعايو شعلة القومية مغ كره االحتالل والرغبة في عيو حياة حرة وعادية. لون الحركة الوطنية 

حدود المنطقة والعشيرة في حاجة إلى التزام جماعي صادق بالرؤاة السياسية وبمشروك عمل يتخطى 
لها  والطبقة االجتماعية، وتترأسه قيادة واضحة تمت المصادقة عليها، تمل  شرعية ومقامًا تمبيليًا يخو 

أو  "فتح"التصر ع باسم الشعب. وما عادت هذه اجمور قابلة للتحقيق بالنسبة إلى أي من حركة 
 السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرار الفلسطينية.

ما يكون، وقد يكون من الضروري أن يستوعب الفلسطينيون أن القومية التقليدية التي سادت  فليكن
، ما عادا أفضل وسيلة للتعب ة السياسية والتعبير في "التحرار الوطني"في السنوات الماضية، وأن 

الحال أن عالمنا اليوم، وأنه ال بد أن يكي فوا صراعهم وطموحاتهم مغ الوقائغ العالمية الجديدة. و 
الروابط التي تجمغ أفراد الشعب الفلسطيني تبقى قواة ومتينة، إال أن القومية القديمة الطراز وأساليبها 
البائدة ما عادت وسيلة تسمح بتمكينهم. وبالنظر إلى أن القومية بحد  اتها تغي رت، ال بد  للفلسطينيين 

أن يجدوا جنفسهم آمااًل ال يسعها أو أن يبحبوا عن سبل جديدة للتعبير عن هواتهم السياسية، و 
 يمكنها استنساخ الماضي.

* من سانت أنطوني كولدج في جامعة أكسفورد. مشاركان في مفاوضات السالم من أجل فلسطين 
الجاري، ورحب الواتبان بنشر  6اجميركية في  "نيواوركر"منذ ثالثين عامًا. نكشر النص في مجلة 

 ."الحياة"الترجمة العربية في 
 18/8/2017، الحياة، لندن
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 ؟"حماس"ماذا يجري داخل  .51
 عيسى الشعيبي

ال يد عي مكنشئ هذه الولمات أنه يعرع ما يجري داخل حركة حماس، وال يدري كغيره من خصوم 
الحركة االسالمية وأصدقائها، ما إ ا كانت هنا  انقسامات مستجدة تتوتم عليها سلطة اجمر الواقغ 

نب السجال العلني حولها، خصوصا ا ا كانت هذه الخالفات المفترضة ما تزال في قطاك غزة، وتتج
تحت السيطرة وقابلة للمعالجات، على قاعدة درء مخاطر االنوشاع، وجب  شماتة الشامتين بالحركة 

 اجصولية.
ولعل المقترح الذي طرحته كتائب القسام م خرًا، باحداث فراغ أمني وسياسي في غزة )حقًا؟( وما 

ثاره هذا الطرح من إشارات تنم عن حالة يأس معلنة، إزاء عببية االستمرار في حمل جمرات القطاك أ
المليء بالبأس والب س، وتواصل المكابرة حيال استحقاقات إدارة حياة نحو مليوني انسان، دون 

ت حول مقومات  اتية أو مساعدات سخية، هو ما سو غ بناء س ال غير العارع أعاله، وبرر التساؤال
 ما يجري داخل الحركة.

لم ينشأ مقترح خلق فراغ محسوب في غزة فجأة، من غير مقدمات كانت تشي أن وراء أكمة حماس 
ما وراءها، على ضوء خالفات داخلية بين القيادات السياسية واجمنية أخذت تطفو على السطح 

تقليدية إلى ارضية تفاهمات رخوة، م خرًا، على خلفية استدراج الحركة المحاصرة من حيز تحالفاتها ال
تعد بحل أزمات زادت وطأتها في السنوات العشر الماضية، بما قد ي دي إلى المد في عمر سلطة 

 االنقالب وف  عزلتها.
ففي غضون الفترة القليلة الماضية، بدت حركة حماس في حيرة من أمرها، متوزعة بين خيارات 

  الوثيقة السياسية المتماهية مغ برنام  منظمة التحرار، وهي أحالها أشد مرارة من غيرها، أولها تل
التي لم توسغ هامشًا ولم تحقق عائدًا، وثانيها االنفتاح على تيار محمد دحالن الذي قالت فيه 
الحركة أكبر مما قاله االمام مال  في الخمر، مغ ما يمليه  ل  من تبديل في التحالفات اإلقليمية، 

 فتح على انفجارات ال حصر لها.وثالبها خلق فراغ ي
وزاد اجمر تشوشًا حين بدت حماس ببالثة أجنحة متمايزة  اجول جناح الضفة الغربية، الذي بادر 
الى فتح حوار علني ومفاجئ مغ قيادة منظمة التحرار، )تجاهله إعالم حماس( وبدا أنه غير منسق 

قطاك المحاصر، الماضي في الرهان على مغ قيادة الحركة في غزة، والباني الجناح الوازن في ال
عدد من العصافير الحذرة فوق الشجرة المصراة، أما البالث فهو جناح القيادة السياسية المقيمة في 

 قطر، الغارقة في صمت مطبق حيال المتغيرات المتتالية.
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لجاراة على هذه الخلفية، ال مفر من طرح بعق االس لة االستفهامية، مبل  هل هذه االتصاالت ا
على خطوط متعاكسة، تعمل وفق لعبة توزاغ أدوار، وعلى قاعدة تفاهمات داخلية مسبقة؟ أم أنه 
بات لدى كل فرك ظروفه الذاتية وأولوااته وحساباته الخاصة؟ أم أن حماس المعنية بسلطتها بكل 

ا الرئيس، ثمن بدأت بالتخلي عن الصفة التي استمدت منها الشرعية، كحركة مقاومة، لصالح معقله
 باقامة إدارة مدنية لتسيير مرافق المياه والوهرباء والرواتب والخدمات اليومية؟.

وقد يكون الس ال اجكبر أهمية هو  هل أدت االنتخابات اجخيرة إلى تغيير التوازنات الداخلية، 
ارج، وفرضت انتزعت فيها قيادة حماس الغزاة زمام المبادرة من بين أيدي القيادة التاراخية في الخ

رؤاتها على هذه القيادة التي تناور بالعودة إلى الحضن اإليراني، في ظل قلة الخيارات وسقوط 
الرهانات، وحالة الحيرة وانعدام اليقين وفقدان البقة، التي يشي بها صمت رئيس المكتب السياسي 

 هنية، وغيابه الولي عن المشهد الصاخب؟. إسماعيلالجديد الشيخ 
له، يمكن االستنتاج أن ما يجري داخل حماس يشير إلى أن قرار الحركة المركزي قد إزاء  ل  ك

انتقل بالوامل إلى غزة، وأن قائدها اجسير المحرر يحيى السنوار قد بات صاحب الولمة العليا في 
ما يخص ش ون وشجون الفرك المهيمن على بقية الفروك اجخرى، وأن المصالحة بين الضفة 

خر اجولواات لدى الممس  بناصية الحل والعقد، في أول أر  وآخرها، تقغ تحت والقطاك هي آ
 سلطة اإلسالم السياسي في هذه المنطقة.

بعيدة عن عملية االستدراج الجاراة  إسرائيلوأشدها إثارة للتحسب هو  هل  اجس لةيبقى أن آخر 
حركة وتشتيتها، وربما على قدم وساق، لجر حماس نحو فضاء سياسي جديد، من شأنه إضعاع ال
روبه العدوانية البالثة شق  صفوفها، وتبديل أفضلياتها، وتحقيق ما عجز االحتالل عن تحقيقه في ح

 السابقة؟
 18/8/2017، الغد، عّمان
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