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 مساعدات تعود للجزائر بعد رفض مصر دخولها لغزةقافلة  .1
كشف رئيس لجنة اإلغاثة في "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" يحيى صاري : صفا –القاهرة 

النقاب عن أن المفاوضات مع السلطات المصرية إلدخال قافلة المساعدات اإلنسانية إلى قطاع 
 زة، وصلت إلى طريق مسدود، وأن القافلة تستعد للعودة إلى الجزائر.غ

وقال صاري في تصريحات صحفية إن "القافلة اآلن هي محملة على الشاحنات خارج ميناء بور 
 سعيد المصري ونحن اآلن جهدنا كله منصب على إعادة هذه القافلة إلى الجزائر".

لجمارك إلتمام اإلجراءات المتبعة بهذا الشأن حتى نعيد وأضاف "نتابع هذا الملف مع شركة النقل وا
 القافلة إلى الجزائر في أقرب وقت حتى ال تتعرض للتلف خاصة األدوية مع شدة الحرارة".

وتابع "لقد وصلنا إلى طريق مسدود مع السلطات المصرية، ليس هناك أي بصيص أمل في إدخال 
تجاه الجزائر سيكون خالل يومين حسب اإلجراءات هذه القافلة إلى غزة"، موضًحا أن التحرك با

 المتبعة.
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وأشار صاري إلى أن السلطات المصرية قدمت لهم تفسيرات ومسوغات لمنع إدخال هذه القافلة إلى 
 غزة، دون أن يذكر تلك المسوغات.

وأردف قائاًل "نرجو أن ال تكون هذه القوافل يصبها هذا الحال والوضعية، ونأمل أن تكون هذه 
القوافل هي قاسم مشترك بيننا وبين األشقاء في مصر، وتكون األيادي مشتبكة مع بعضها البعض 
في رفع الغبن والظلم عن هذا الشعب وهذه القطعة من ارض فلسطين )قطاع غزة( ونحن كنا نأمل 

 هذا ولكن لم يحدث".
لدات للمشافي، حاوية، وتضمن أدوية ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف ومو  14وتحمل القافلة 
 مليون دوالر. 4وتقدر قيمتها بـ 

( قد وصلت األربعاء الماضي، أمام بوابة الجانب المصري من معبر 4غزة  -يذكر أن قافلة )الجزائر
رفح للدخول إلى قطاع غزة، وظلت تنتظر الدخول وهي تمتلك كل األوراق والوثائق دون جدوى، 

 ينة بور سعيد.حيث طلب منها مساء الجمعة بالعودة إلى مد
وكان نائب رئيس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" عمار طالبي وجه قبل يومين نداء إنساني 

غزة"  إلى قطاع غزة خشية  -واستغاثة للسلطات المصرية بضرورة اإلسراع في إدخال قافلة "الجزائر
 التي على متنها من شدة الحرارة.  األدويةفساد 

 23/8/2017، ينية )صفا(وكالة الصحافة الفلسط
 

 قطاعالاألمن القومي المصري جزء من أمن  تؤكد أن داخلية"ال"و الحدود يتفقد وفد التشريعيغزة:  .2
في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم  اإلداريةأعلن رئيس قطاع األمن في اللجنة : فتحي صّباح -غزة 

لمنـع أي عابـث أو متسـول، وحمايـة شـعبنا  أن "وزارة الداخلية شددت إجراءاتها علـى الحـدود المصـرية
خالل مؤتمر صحفي عقده في المكان ذاته الذي  ،وشدد أبو نعيم وشعب مصر من أي عمل إرهابي".

، على أن "األمن القومي المصري جزء من أمن قطاع 17/8/2017 فيفجر فيه مصطفى كاّلب نفسه 
 صعوبة اإلمكانات وشحها". غزة، والوزارة مستمرة في حفظ األمن على الحدود على رغم

األشقر خالل المؤتمر الذي جاء عقـب جولـة نظمتهـا  إسماعيلوأشار النائب عن كتلة حماس البرلمانية 
"اســتمرار قــوات  إلــىلجنــة الداخليــة واألمــن فــي المجلــس التشــريعي علــى الشــريط الحــدودي مــع مصــر، 

عميـــل أو منحـــرف". وقـــال:  األمـــن الفلســـطيني فـــي حفـــظ الحـــدود بـــين غـــزة ومصـــر مـــن كـــل عابـــث أو
"مسـتمرون فـي الحفـاظ علـى أمـن جيراننـا مـن إخواننـا المصـريين الـذين نعتـز بجيـرتهم، ونعتبـر أن أمـنهم 

ــــا". ــــا، ودمهــــم دمن ــــوفير  أمنن ــــة و"ت ــــب المســــؤولين المصــــريين بتعزيــــز جهــــود أجهــــزة حمــــاس األمني وطال
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رف واالنحراف من خالل التخفيف عن اإلمكانات اللوجستية األمنية، والمساهمة في تجفيف أسباب التط
 سكان قطاع غزة الذين يعانون ظروفًا مأسوية غاية في الصعوبة نتيجة الحصار وا غالق المعابر".

مــن جهتــه، شــدد رئــيس رابطــة علمــاء فلســطين، النائــب عــن حمــاس مــروان أبــو راس خــالل المــؤتمر، 
المسـار والعقيـدة السـليمة  إلـىلــ"العودة على "حرمة الدم الفلسطيني"، داعيـًا "أصـحاب الفكـر المنحـرف" 

التي تحّرم دم المسلم على المسلم". وأكد "ضرورة حماية الشباب في قطاع غـزة مـن فكـر القتـل، وجـرأة 
سفك الدماء واستحاللها". ووجه كلمته إلى الشعب والحكومة المصريين قائاًل: "إننـا مـع حفـظ الحـدود، 

 ني ودم مصري".ودماؤنا واحدة، وال فرق بين دم فلسطي
 24/8/2017 ،الحياة، لندن

 
 غزة تبدأ المرحلة الثانية إلقامة منطقة أمنية مع مصرفي الداخلية وزارة  .3

بدأت وزارة الداخليـة فـي قطـاع غـزة اسـتكمال إقامـة المنطقـة األمنيـة بـين قطـاع غـزة ومصـر مـن : غزة
ّن وضــع األســالك الشــائكة وقالــت الــوزارة إ خــالل وضــع أســالك شــائكة علــى طــول الشــريط الحــدودي.

على طول الحدود الفلسـطينية المصـرية هـو بمثابـة المرحلـة الثانيـة فـي مراحـل إقامـة المنطقـة العازلـة، 
 التي تهدف لتعزيز الحالة األمنية.

 23/8/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الغربية ةحملة اعتقاالت واسعة بالضف تشنّ  الفلسطينيةأجهزة السلطة  .4
ت أجهــــزة الســــلطة الفلســــطينية حملــــة اعتقــــاالت واســــعة بالضــــفة الغربيــــة اعتقلــــت بموجبهــــا تســــعة نّ شــــ

 أشخاص بينهم أسرى محررون وجامعيون. 

ووفق بيان  ودانت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي "الحملة" ودعتا إلى اإلفراج الفوري عن المعتقلين.
ة ثالثـة خخــرين بيــنهم محـرران، حيــث اعتــدت مـن حركــة حمـاس، فقــد اســتدعت أجهـزة األمــن الفلســطيني

أثنــاء اســتدعائه، مشــيرة إلــى اســتمرارها فــي اعتقــال العشــرات "علــى فــي بالضــرب علــى أحــد المحــررين 
 خلفية سياسية ودون أي مبرر قانوني".

الشــابان محمــد بــدر ومجاهــد القواســمة، والطالــب موســى  ،وفــق بيــان لحمــاس، ومــن ضــمن المعتقلــين
 ء صبرة الذي لم يمض على اإلفراج عنه من سجون االحتالل سوى شهر واحد.رجا .دويكات، وم

كما شملت الحملة المعتقل السياسي السابق محمود مسالمة الذي كان قد أمضى في سجون االحتالل 
 سنة في سجون االحتالل. 12حو نعاما، واألسير المحرر مروان أبو فارة الذي أمضى  20نحو 
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داء بالضـرب علـى األسـير المحـرر بـراء عبـد ا عقـب اسـتدعائه للمقابلـة لـدى وأشار البيان إلى االعت
هـادي حامـد  وذكـر البيـان أن مـن بـين الـذين أوقفـوا مؤقتـاً  جهاز األمن الوقـائي فـي سـلفيت يـوم أمـس.

 وعلي حامد وسعد صايل وأمجد كنعان، قبل أن يفرج عنهم في ساعة متأخرة مساء أمس.
االعتقـاالت وطالبـت السـلطة بـاإلفراج الفـوري عـن المعتقلـين ومـنهم بعـض ودانت حركـة الجهـاد حملـة 

 .كوادرها. وطالبت في بيان السلطة بوقف هذه الممارسات واإلفراج عن جميع المعتقلين فوراً 
 23/8/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
جراءاته االستعمارية بلغت حدا  ال ي   ":الفلسطينيةالخارجية " .5  حتملطاق وال ي  انتهاكات االحتالل وا 

جراءاتـــه  –رام ا  رويتـــرز :  قالـــت وزارة الخارجيـــة والمغتـــربين الفلســـطينية "إن انتهاكـــات االحـــتالل وا 
 :فـي بيـان لهــا ،وأضــافت ال يطـاق وال يحتمـل". شـعبنا وأرضــه وممتلكاتـه بلغـت حــداً  االسـتعمارية ضـدّ 

ذيب تســتخدم كصــفوف مدرســية "اســتولت ســلطات االحــتالل علــى بيــوت متنقلــة تعــود لمدرســة جــب الــ
بحجــة عــدم التــرخيص. وكانــت قــوات االحــتالل هــدمت أمــس األول روضــة لاطفــال فــي جبــل البابــا 

 25وأوضــحت الــوزارة أن هــذه الروضــة "تضــم مــا يقــارب  ."بالعيزريــة والمقدمــة مــن االتحــاد األوروبــي
فس الذريعـة الواهيـة التـي يلجـأ وقالت إن هدم الروضة تـم "بـن لم تتجاوز أعمارهم الخمسة أعوام". طفالً 

 إليها االحتالل لتبرير حربه الشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة )ج(".
 24/8/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 الئحة المستثمرين في المستعمرات تواطؤ مع االحتالل حجبعشراوي: محاوالت  .6

التحريـــــر الفلســـــطينية حنـــــان عشـــــراوي، الجهـــــود اســـــتنكرت عضـــــو اللجنـــــة التنفيذيـــــة لمنظمـــــة  :رام ا
األمريكية واإلسرائيلية الراميـة إلـى منـع تنفيـذ قـرار مجلـس حقـوق اإلنسـان التـابع لامـم المتحـدة، بشـأن 

وقالـت فـي تصـريح صـحفي،  ات اإلسرائيلية.عمر نشر قائمة أسماء الشركات الدولية الناشطة في المست
ريكيــة واإلســرائيلية تهــدف لعرقلــة عمــل مجلــس حقــوق اإلنســان، ، إن الحملــة األم23/8/2017 األربعــاء

الـــذي يحــــاول كشـــف تــــورط الشـــركات اإلســــرائيلية والدوليـــة فــــي االحـــتالل العســــكري اإلســـرائيلي وفــــي 
علـــى  واضـــحاً  ، دلـــيالً واعتبـــرت هـــذه الجهـــود "المســـتهجنة أخالقيـــاً  المشـــروع االســـتيطاني االســـتعماري.

اب، وتكـريس تماديهـا ومعاملتهـا معاملـة تفضـيلية ومنحهـا المزيـد مـن استمرار إفـالت إسـرائيل مـن العقـ
وأشــارت عشــراوي، إلــى أن هــذه الحملــة تعتبــر محاولــة لعرقلــة العدالــة، وهــي دليــل واضــح  االمتيــازات".

علــى التحــدي المتعمــد للقـــرار الــذي تبنــاه مجلـــس حقــوق اإلنســان مـــن دون معارضــة العــام الماضـــي، 



 
 
 
 

 

 8 ص             4385 العدد:             8/24/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

عـــدة بيانـــات لجميـــع المؤسســـات التجاريـــة اإلســـرائيلية والدوليـــة العاملـــة فـــي والـــذي دعـــا إلـــى إعـــداد "قا
 المستوطنات، وتحديثها مرة واحدة في السنة".

 23/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السياسي أو الصراع الديني زملط: على اإلعالم األمريكي أن يختار بين دعم الحلّ  .7
لمفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الواليـات المتحـدة األمريكيـة السـفير حسـام قال رئيس ا :واشنطن

عليـه أن يسـاعد الشـعب الفلسـطيني فـي التصـدي للقـوى التـي تعمـل علـى  األمريكي اإلعالمزملط، إن 
نـه علينـا االنتبـاه لاحــداث التـي تـدور حـول فلسـطين لنــرى أ تحويـل الصـراع إلـى صـارع دينــي، مضـيفاً 

في طاولة مستديرة مع قيادة ورؤساء التحرير وكبار المراسـلين  ،وأضاف هذه الصرعات. مخاطر مثل
والمعدين والمذيعين في محطة فوكس نيوز األمريكية في مقرها بواشنطن، إن هذه المحـاوالت لتحويـل 

ة والواليات المتحدة الرافضة للحل السلمي، والتي تعمـل جاهـد "إسرائيل"الصراع تأتي من جماعات في 
 على خلق أجواء وأعذار لمنع الوصول إلى اتفاق يعطي شعبنا حقه في الحياة.

 23/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

حالة  عباس"يسرائيل هيوم":  .8  التقاعد المبكر إلىموظف بغزة  ألف 30حو نينوي فصل وا 
لصــحيفة "يســرائيل هيــوم"  الفلســطينيةالرئاســة  قــال مصــدر فلســطيني رفيــع فــي ديــوان :القــدس المحتلــة

على سلطة حماس في قطاع غزة، تقضي  أخرىينوي فرض عقوبة  الرئيس محمود عباس إنالعبرية 
وحســب المصــدر  التقاعــد المبكـر. إلــىلــف موظــف تـدفع الســلطة رواتـبهم، أ 30حـو ن إخــراج أوبفصـل 

قوة، طالما واصـل التنظـيم  سلطة حماس في غزة، بكل ن عباس ينوي مواصلة فرض العقوبات ضدّ إف
قطاع غـزة ونقـل صـالحيات  إدارةرفض تطبيق اتفاق المصالحة مع فتح، ولم يعمل على تفكيك لجنة 

 ممثلي حكومة الوحدة الفلسطينية. إلىالسلطة في القطاع 
الفوضـى  إلـىسـتقود  عبـاساستمرار العقوبـات االقتصـادية مـن قبـل  أنفي المقابل حذرت حماس من 

 "ما يحافظ عملياً  إنحالة الطوارئ. وقال مسؤول في حماس لصحيفة "يسرائيل هيوم"  نإعالبل حتى 
بــو مــازن يحــاول بكــل الطــرق المــس بحمــاس أو  ،علــى نمــط حيــاة اعتيــادي فــي قطــاع غــزة هــي حمــاس

ونحــن ال ننســى لــه مطالبتــه إلســرائيل بــالتوقف عــن تزويــد الكهربــاء للقطــاع، وبالتــالي تزويــد الكهربــاء 
 أنليــه والــى رجالــه هــي إنقلهــا  مــازن يلعــب بالنــار والرســالة التــي تــمّ  أبــو. عات بالكــاد يوميــاً لــثالث ســا

 شعبه في القطاع".   أبناءيتوقف عن معاقبة 
 23/8/2017 ،وكالة سما اإلخبارية
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 الوطني دون حماس والجهاد إقصاء وتعزيز لالنقسام المجلسمحللون:  .9
د اجتماعـــات المجلـــس الـــوطني الفلســـطيني دون مشـــاركة اعتبـــر سياســـيون ومختصـــون أن عقـــ :رام ا

تأكيـد علـى عـدم وجـود رغبـة حقيقيـة لـدى حركـة  حماس والجهاد اإلسـالمي سـيعزز االنقسـام، فـي ظـلّ 
ورأوا أن دعــوات قيــادة الســلطة  فـتح والســلطة الفلســطينية بإشــراك حمــاس فــي صـناعة القــرار السياســي.

قيادتها الحاليـة واسـتمرار سياسـة  أزمةتي في إطار معالجة الفلسطينية الجتماعات المجلس الوطني تأ
 اإلقصاء وعدم إبداء حماس وفتح مرونة في هذا الملف.

وشــدد حســن خريشــة، النائــب الثــاني لــرئيس المجلــس التشــريعي، علــى ضــرورة حضــور كــل األطــراف 
وشــكك  ارج".الفلســطينية فــي اجتمــاع الــوطني، باعتبــاره "مجلــس الشــعب الفلســطيني فــي الــداخل والخــ

، بوجــود إرادة حقيقيــة وجديــة خــالل االتفاقيــات 23/8/2017األربعــاء خريشــة فــي حديثــه لـــ"قدس بــرس" 
وأردف: "حماس ممثلة في الـوطني  التي جرت بين حماس وفتح، "والتي لم تتمكن من التوصل لحل".

فصـيل  14ئل؛ حوالي برلمانيًا( لكن الجهاد اإلسالمي غير ممثلة وبقية الفصا 74بأعضاء التشريعي )
 ال يعبــر عــن التمثيــل الفلســطيني الحقيقــي، للتواجــد المتواضــع لهــذه الفصــائل فــي الشــارع الفلســطيني".
وأضاف: "ال يوجد أي منطـق بالحـديث عـن عقـد مجلـس وطنـي دون حضـور حمـاس، كممثـل رئيسـي 

 ومهم في الساحة الفلسطينية، والتي حصدت األغلبية في البرلمان".
مـــاني الفلســـطيني، إلـــى أن عقـــد المجلـــس الـــوطني دون مشـــاركة حمـــاس والجهـــاد "ســـيعمق وأشـــار البرل

وانتقـد "محـاوالت اسـتخدام  االنقسام أكثر من كونه سينهيه، وسيؤدي لالنفصـال مـا بـين الضـفة وغـزة".
المجلـــس ألهـــداف تفاوضـــية وسياســـية، مثلمـــا يـــتم اســـتخدام منظمـــة التحريـــر كـــرقم بســـيط فـــي الســـلطة 

 رغم أن األصل أن المنظمة دورها في قيادة الشعب بجميع أماكن تواجده". الفلسطينية،
بدوره، أكد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر واصـل أبـو يوسـف أهميـة حضـور حمـاس والجهـاد 

وأوضح: "كل اللقاءات أكدت انضمام الجميـع فـي إطـار منظمـة  اإلسالمي لجلسات المجلس الوطني.
اس المشـاركة ال زال التأكيـد علـى ضـرورة أهميـة إجـراء مشـاورات لحضـورها التحرير، ورغـم رفـض حمـ

وصّرح لـ"قدس برس"، بأن "حماس والجهاد ال يمكن أن يشكال نقد فتيو على عقد  والجهاد اإلسالمي".
 المجلس الوطني بسبب عدم حضورهما، ولن يسمح لهما بتعطيل كل العمل السياسي الفلسطيني".

حلــل السياســي، هــاني المصــري، أنــه ال يتوجــد طروحــات جديــة فــي عقــد مجلــس وفــي الســياق، ذكــر الم
وقـــال المصـــري فـــي تصـــريحات لــــ"قدس بـــرس"، إن الطـــرح القـــائم اليـــوم  تشـــارك فيـــه حمـــاس والجهـــاد.

مجلـــس علـــى نمـــط المجلـــس القـــديم، مشـــككًا فـــي توجيـــه دعـــوات حقيقيـــة للحـــركتين )حمـــاس والجهـــاد( 
وجدد التأكيد على أن مشـاركة حمـاس والجهـاد  للمجلس الوطني. للمشاركة في الحوار حول التحضير

 "ضرورة كون أن منظمة التحرير تمثل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن اللون السياسي".
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وتابع: "وحتى تكون المنظمة للفلسطينيين قواًل وفعاًل ال بد أن يتاح المجـال لكـل مـن يـؤمن بالمشـاركة 
علــى إعــالن القــاهرة، وغيــره مــن االتفاقيــات التــي جــاءت بعــده علــى  أن ينضـم، وحمــاس والجهــاد وقعتــا

وأوضح أن الخـالف يكمـن حـول شـروط المشـاركة؛  استعدادهم للمشاركة، وقبول اآلخرين لمشاركتهم".
 "فحركة فتح ال تريد أن يكون لها شريك في المنظمة التي تهيمن عليها".

اركة بـالوطني )إنهـاء سـيطرتها علـى غـزة( ووصف الشروط التي تضعها حركة فتح على حماس للمشـ
نهاء االنقسام بـ "التعجيزية"، مستدركًا: "بالرغم من أن الطرح منطقي".  وا 

ويقتــرح المصــري، كمخــرج مــن األزمــة الحاليــة لعقــد المجلــس الــوطني، أن يصــار إلــى مرحلــة انتقاليــة 
 إضـافةريعي، ويمكـن بمجلس وطني قديم مجـدد؛ "فحمـاس تشـارك مـن خـالل أعضـائها بـالمجلس التشـ

 على بند مستقلين لحماس والجهاد اإلسالمي". خخرين أعضاء
ونفى هاني المصري وجود خالف بين حماس وفتح حول البرنامج السياسـي فـي يتعلـق بعقـد المجلـس 

ــــوطني ــــب المصــــالح  ال ــــة، ويغل ـــــ"تيار وطنــــي عــــابر للفصــــائل والتجمعــــات الوطني ــــب المصــــري ب وطال
 طراف ويعمل توازن بين فتح وحماس في ظل عدم توفر الشراكة".الفلسطينية على كافة األ

 23/8/2017وكالة قدس برس، 
 

 حماس: تصريحات الوزير السوداني غريبة عن قيم شعبه .11
عبرت حركة "حماس" كما كل الشعب الفلسـطيني عـن بـالأل األسـف واالسـتهجان لمـا صـدر عـن وزيـر 

ريضـية وعنصـرية ضـد شـعبنا الفلسـطيني وضـد االستثمار السوداني مبارك الفاضل من تصريحات تح
 حماس ومقاومتنا الباسلة.

وعــّدت حركــة حمــاس فــي تصــريح صــحفي هــذه التصــريحات غريبــة عــن قــيم ومبــادئ وأصــالة الشــعب 
الســـوداني المحـــب لفلســـطين والـــداعم للمقاومـــة، وهـــي مســـتهجنة مـــن ســـليل عائلـــة المهـــدي المجاهـــدة، 

 لشعبنا ولقضيتنا العادلة. االستراتيجيسالمية التي تمثل العمق وخارجة عن أعراف أمتنا العربية واإل
وبّينت حماس أن هذه التصريحات المسيئة تنم عن جهل واضـح بالقضـية الفلسـطينية، داعيـًة األشـقاء 
فــي الســودان العزيــز قيــادة وشــعبا وأحزابــا وطنيــة إلــى رفــض هــذه التصــريحات المتناقضــة مــع المواقــف 

 قضية فلسطين وحقوق شعبنا المشروعة.المشرفة للسودان تجاه 
 23/8/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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  تصريحات وزير االستثمار السوداني انتدين"الجهاد" و"الشعبية"  .11
أدان في ، الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب أن، 24/8/2017القدس العربي،  ذكرت

التي تشجع على التطبيع مع  ،ني، مبارك الفاضلتصريح صحافي، ما ورد على لسان الوزير السودا
 إسرائيل.
ن القضــية الفلســطينية " كــان المهــدي قــد قــال،و وكــان  إنــه ال يــرى مانعــًا مــن التطبيــع مــع إســرائيل، وا 

نه "  ."ال مشكلة في التطبيع، والفلسطينيون طبعوا مع إسرائيل"أخرت العالم العربي جدًا، وا 
رفض هذه التصريحات والتصدي ألي محاوالت تحرف »ودان بـ وطالب شهاب القوى والشعب في الس

ــــداعم للحــــق الفلســــطيني، والمســــاند لمقاومــــة الشــــعب  ــــف الســــوداني الرســــمي والشــــعبي ال وجهــــة الموق
 «.الفلسطيني ضد االحتالل

، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينغزة، أن  من، 24/8/2017الشرق األوسط، لندن،  وأضافت
 .ر السودانيوزيتصريحات ال

دعت الجبهة أيضـًا الحكومـة السـودانية إلـى إقصـاء الـوزير مـن منصـبه، بعـد أن أبـدى انحيـازًا كـاماًل و 
إنه أبدى إجحافًا واضحًا بحقوق ونضاالت شعبنا وتضحياته الجسام، التي جسد »لالحتالل، مضيفًة: 

يفـة الكيـان الصـهيوني، الـذي فيها أشقاء سودانيون بدمائهم عمـق انتمـائهم القـومي، ووعـيهم لـدور ووظ
نما على كامل الوطن العربي، بما فيه السودان  «.ال تتوقف أطماعه على فلسطين فحسب، وا 

 
 القوة المشتركة في عين الحلوة تنتشر في حي الطيرة بعد التوصل التفاق لوقف إطالق النار .12

ان، مرحلة اختبار جديد جنوب لبن -دخل الوضع في مخيم عين الحلوة الفلسطيني": الحياة" –بيروت 
لوقــف إطــالق النــار الــذي تــم التوصــل إليــه بعــد ظهــر أمــس، بمســاع بــذلتها القيــادة السياســية الموحــدة 
للقوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية في منطقة صيدا وبضغط لبناني من فاعليات المدينة ومخابرات 

منشــأة حكوميــة هــي ســراي صــيدا  الجــي ، بعــدما تخطــت االشــتباكات الخطــوط الحمــر وبلغــت نيرانهــا
حيـث مركـز محافظـة لبنـان الجنـوبي، وبعـدما شـلت أحـداث المخـيم الحركـة فـي مختلـف أحيـاء المدينـة 

 وأسواقها الداخلية.
وكل من مجموعتي بالل بدر وبالل عرقوب نص علـى « فتح»واالتفاق الذي وافق عليه طرفا النزاع، 

ث لجان للمتابعة الميدانية واإلشراف لتثبيت وقف النار. وقف فوري إلطالق النار وتثبيته وتشكيل ثال
، «الجهاد اإلسالمي»، «حماس»، «الحركة المجاهدة»، «عصبة االنصار»اللجنة األولى مؤلفة من: 

 من جهة الرأس األحمر.« أنصار ا»
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و  «45فـــدا »، «جبهـــة التحريـــر الفلســـطينية»، «جبهـــة النضـــال»، «الجبهـــة الشـــعبية»والثانيـــة تضـــم: 
جبهـة التحريـر »، «حـزب الشـعب»، «الجبهة الديموقراطية»، «فتح»واللجنة الثالثة: «. القيادة العامة»

، في مقر العمليات المشتركة لمتابعة تثبيت وقف إطالق النار وثم انتشار «الصاعقة»و « الفلسطينية
 القوة المشتركة بعد تثبيت وقف النار وتأكيده.

طالق النار، ال سيما مـا يتعلـق بنشـر القـوة المشـتركة، تضـمنت شـروطًا وعلم أن تفاصيل تنفيذ وقف إ
فـي « فـتح»ومجموعتي بـدر وعرقـوب، إذ اشـترط األخيـران عـدم مشـاركة « فتح»وشروطًا مضادة بين 

البقـاء فـي المواقـع التـي تقـدمت فيهـا بمـا « فتح»أي قوة مشتركة تنتشر في حي الطيري مقابل اشتراط 
 شرف على الطيري.في ذلك حي الصحون الم

وعصرًا، انتشرت القوة المشتركة الفلسطينية في حي الطيري داخـل المخـيم، لتثبيـت وقـف النـار ودعـوة 
أبناء المخيم إلى الشارع الفوقاني لتفقد ممتلكاتهم والخسائر التي لحقت بها. وكـان الوضـع فـي المخـيم 

ا المخــيم منــذ بــدء االشـــتباكات مــال أكثــر إلــى التهدئــة بعـــد جولــة صــباحية هــي األعنــف التـــي شــهده
جريحًا فـي 40قتلى وأكثر من  6جرحى ما رفع الحصيلة اإلجمالية إلى  6وأسفرت عن سقوط قتيلين و

 غضون ستة أيام.
وطـــاول رصـــاص االشـــتباكات فـــي يومهـــا الســـادس وللمـــرة األولـــى منـــذ انـــدالعها مبنـــى ســـراي صـــيدا 

ألمـــن الدولـــة فـــي الجنـــوب، مـــا أدى إلـــى إصـــابة الحكـــومي مخترقـــًا زجـــاج مكاتـــب المديريـــة اإلقليميـــة 
 عنصرين من أمن الدولة بجروح طفيفة.

 24/8/2017الحياة، لندن، 
 

 اإلداريةحل اللجنة و االجراءات العقابية ضد غزة  بإلغاءتطالب السلطة وحماس  "الجهاد" .13
كافــــة طالــــب القيــــادي فــــي حركــــة الجهــــاد االســــالمي خالــــد الــــبط  الســــلطة الفلســــطينية بوقــــف : غــــزة

االجراءات العقابية ضد غزة كما طالب في الوقت ذاته حركة حماس بحل اللجنة االداريـة فـي القطـاع 
 استنادا لمبدأ التزامن.

أكد البط  خالل استقباله وفدًا مـن إدارة إذاعـة القـدس فـي  ،وحول ما تم بحثه من مشاريع في القاهرة
تـي تقـدم ألبنـاء القطـاع رغـم اهميتهـا لـن تكـون بـديال مكتبه بمدينة غزة "ان كافـة المشـاريع االنسـانية ال

عن استعادة الوحدة الوطنية وقيام حكومة الوفاق بدورها في القطاع وانهاء حالة االنقسام العبثية على 
 الساحة الوطنية.
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كمــا جــدد رفضــه لــدعوة انعقــاد المجلــس الــوطني تحــت حــراب االحــتالل فــي رام ا مشــيرا الــى ان هــذه 
كن االحــتالل مــن الــتحكم بعــدد، وأســماء ونوعيــة وانتمــاء مــن سيحضــر لالجتمــاع، االمــر الخطــوة ســتم

 الذي سيعيق وصول الكثير من قادة المقاومة لرام ا.
وشدد البط  على ان من يحرص ويريد انقاذ المنظمة يتطلب عليه تسهيل حضور الجميع للمشـاركة 

يجاد بدائل لمكان عقده.  دون استثناء وا 
  علــى "أن هنــاك خيــارات أخــرى يمكــن ان يتعقــد فيهــا المجلــس الــوطني، مثــل دول مصــر شــدد الــبطو 

ولبنــان والجزائــر، األمــر الــذي ســيتيح للجميــع المشــاركة والحضــور دون معوقــات، الفتــًا "أن األهــم مــن 
ذلك هو التحضير لعقد المجلس داخل قطاع غزة ليشكل بذلك نهايـة لمظـاهر االنقسـام وبدايـة صـفحة 

 ي العالقات الوطنية.جديدة ف
وأوضــح القيــادي بالجهــاد "ان هنــاك تخــوف لــدى بعــض االمنــاء العــامون مــن حضــور بــاقي حركــات 
المقاومة الكبيرة كحماس والجهاد االسالمي، قائاًل "نطمئنهم جميعًا نحـن لسـنا الهثـين خلـف المشـاركة 

تحضــيرية التــي اجتمعــت ومخرجــات اللجنــة ال 2011-2005 ولــن نشــارك اال مــن منطلــق اتفــاق القــاهرة
 " فليطمئنوا". 2017 ببيروت مطلع العام

 23/8/2017وكالة سما اإلخبارية، 
 

 التوصل الستراتيجية وطنية جديدة المجلس الوطني عقد ضرورة أن يحققيؤكد  زب الشعبح .14
، «القـدس العربـي»أشرف الهـور: قـال وليـد العـوض عضـو المكتـب السياسـي لحـزب الشـعب لــ  -غزة 

توجـــد حاليـــا مواعيـــد محـــددة لعقـــد المجلـــس الـــوطني، وأكـــد علـــى ضـــرورة أن يحقـــق عقـــده عـــدة إنـــه ال 
ــــدة، وتحقيــــق  ــــة جدي ــــات، أهمهــــا التوصــــل الســــتراتيجية وطني ــــة»غاي فــــي مؤسســــات « الشــــراكة الوطني

للمجلـــس مـــن خـــالل حضـــور كـــل « النصـــاب السياســـي»المنظمـــة، وضـــمان ان تـــوفر الجلســـة المقبلـــة 
 كل الجهود لحضور حماس والجهاد اإلسالمي.فصائل المنظمة، مع بذل 

لكن العوض الذي أكد على موقف فصيله الـداعم لـدخول حمـاس والجهـاد، قـال إن رفضـهما المشـاركة 
 يجب أن ال يكون مانعا لعقده بحضور فصائل المنظمة.« شروط تعطيلية«لـ

 24/8/2017القدس العربي، لندن، 
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 الضفة غير مقبولةحماس: انتهاكات السلطة ضد شعبنا في  .15
عبــد الــرحمن شــديد، إن االنتهاكــات المتواصــلة التــي تمارســها  ،قــال القيــادي فــي حركــة حمــاس: رام ا

أجهزة السلطة في الضفة، من اعتقاالت واستدعاءات بحق المحررين والجامعيين وبـاقي شـرائح شـعبنا 
 غير مقبولة، ويجب وقفها فورًا.

لســـلطة وأجهزتهـــا األمنيـــة تمـــارس انتهاكـــات صـــارخة بحـــق وأكـــد شـــديد فـــي تصـــريح صـــحفي لـــه أن ا
المــواطنين بالضــفة الغربيــة؛ حيــث تعتقــل وتســتدعي، وتعتــدي بالضــرب علــى أســرى محــررين وطلبــة 

 جامعيين لمجرد االنتماء السياسي.
وتــــابع "إن اعتقــــال الســــلطة لمحــــررين أمضــــوا ســــني عمــــرهم خلــــف قضــــبان الســــجون خدمــــًة لــــوطنهم 

خاًل جـــادًا وعـــاجاًل مـــن كافـــة قـــوى شـــعبنا ومؤسســـاته الحقوقيـــة، إذ حـــذرنا مـــرارًا وشـــعبهم، يســـتدعي تـــد
 وتكرارًا من استمرار هذه الممارسات بحق رموز شعبنا وأسراه وكافة أطيافه".

 23/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 السلطة تعتقل وتستدعي كوادرنا في الضفة :"الجهاد" .16
، الســلطة بشــن حملــة 2017-8-23مي فــي فلســطين يــوم األربعــاء اتهمــت حركــة الجهــاد اإلســال: غــزة

اعتقــاالت واســتدعاءات سياســية طالــت عــدًدا مــن كوادرهــا فــي منــاطق متفرقــة مــن محافظــات الضــفة 
 الغربية المحتلة، وطالبتها بوقف هذه الممارسات واإلفراج عن المعتقلين فوًرا.

خة عنــه، أن أجهــزة أمــن الســلطة شــنت الليلــة وأفــادت الجهــاد فــي بيــان وصــل "فلســطين أون اليــن" نســ
 الماضية حملة اعتقاالت لعدد من كوادر ومناصريها في مدن نابلس وطولكرم والخليل.

وذكــرت عــن مصــدر مســؤول بالجهــاد تأكيــده أن "عــودة االعتقــاالت السياســية تعطــي مؤشــرات خطيــرة 
بـذل لتجـاوز الحالـة الراهنـة التـي تدلل على إصرار السـلطة علـى إغـالق األبـواب أمـام المسـاعي التـي ت

 تعصف ِبعالقاتنا الوطنية نتيجة استمرار االنقسام".
 23/8/2017، فلسطين أون الين

 
 إصابة أحد عناصر المقاومة برصاص االحتالل شمال قطاع غزة .17

أصـــيب أحـــد مقـــاتلي كتائـــب المقاومـــة الوطنيـــة، الجنـــاح العســـكري للجبهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر : غـــزة
جــراح خطيــرة، يــوم األربعــاء، بعــد أن اســتهدفت أبــراج االحــتالل اإلســرائيلي بنيــران رشاشــاتها فلســطين ب

الثقيلة دورة تدريب عسكرية لمقاتلي كتائب المقاومة الوطنية في موقع التدريب التابع لها شمال قطـاع 
". مشددة علـى وأكدت الكتائب أن "هذه الجريمة النكراء لن تثنيها عن مواصلة النضال والمقاومة غزة.
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مواصــلة اإلعــداد والتجهيــز والتــدريب لمواجهــة االحــتالل اإلســرائيلي الــذي يواصــل خروقاتــه المتواصــلة 
 ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس.

ودعت الكتائب إلى عقد اجتمـاع عاجـل لاجنحـة العسـكرية لفصـائل المقاومـة لتـدراس سـبل الـرد علـى 
 كب في قطاع غزة.الجرائم المتكررة التي ترت

 23/8/2017، فلسطين أون الين
 

 من محيط "باب العامود" بزعم حيازته سكينا االحتالل يعتقل فلسطيني .18
اعتقلــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، يــوم األربعــاء، شــابا فلســطينيًا )لــم يتكشــف  :وفــا - القــدس المحتلــة

امود )أحــد أشــهر أبــواب القــدس عــن هويتــه بعــد( قــرب محطــة للقطــار الخفيــف بمحــيط منطقــة بــاب العــ
 القديمة( بزعم حوزته على سكين.

وقال مراسل وفا، إن مصادر اعالمية عبرية سارعت للترويج بأن الشاب كان ينوي تنفيذ عملية طعن 
 في المكان، وأن أمن االحتالل "حّيدوه" واعتقلوه ونقلوه الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.

 23/8/2017رام هللا،  الحياة الجديدة،
 

 ةنتنياهو لبوتين: قد نتحرك منفردين لكبح إيران في سوري .19
ــروت، نشــرت  رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين ، أن أمــال شــحادة، عــن 24/8/2017المســتقبل، بي

، أن تـل أبيـب مسـتعدة للتحـرك بمفردهـا لمنـع إيـران أمـسنتنياهو أبلأل الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
 ة وجود عسكري موسع في سوريا.من إقام

وخــالل لقائــه ببــوتين فــي منتجــع سوتشــي علــى البحــر األســود، قــال نتنيــاهو إن إيــران، عــدو إســرائيل 
 اللدود، تقاتل لتعزيز قوس من النفوذ من الخليج إلى البحر المتوسط.

بدرجــة كبيــرة إيــران فــي طريقهــا بالفعــل للســيطرة علــى العــراق والــيمن وتســيطر »وقــال نتنيــاهو لبــوتين: 
ـــى لبنـــان ـــوم بإبـــادة »وأضـــاف «. بالفعـــل عل ـــران تهـــدد كـــل ي ـــا أن ننســـى للحظـــة واحـــدة أن إي ال يمكنن

إسرائيل... إسرائيل تعارض مواصلة إيران ترسيخ وجودها في سوريا. سندافع بالتأكيد عن أنفسـنا ضـد 
 «.هذا التهديد وأي تهديد خخر

ســاعات وهــو الســادس لــه مــع  3جتمــاع الــذي اســتمر وقــال نتنيــاهو للصــحافيين اإلســرائيليين بعــد اال
اإلتيان بالشيعة إلى منطقة النفوذ السني ستكون له بالتأكيد تداعيات خطيرة » 2015بوتين منذ أيلول 

 «.فيما يتعلق بالالجئين واألعمال اإلرهابية الجديدة
 «.تدهور األوضاع نريد أن نمنع حربا ولهذا من األفضل أن ندق جرس اإلنذار مبكرا لمنع»وأضاف 
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نتنيــاهو خــالل محادثاتــه مــع المراســلين،  ، أنهاشــم حمــدان، عــن 23/8/2017، 48عــرب وجــاء فــي 
بعــد انتهــاء اللقــاء مــع بــوتين، قــال إنــه عــرض معلومــات موجــودة لــدى إســرائيل بشــأن ترســيخ التواجــد 

اصل بري حتى البحر اإليراني في سورية، وأنه عرض تقديرات تفيد أن النظام اإليراني معني بخلق تو 
المتوسط، ونقل قوات عسكرية، بينها قطـع بحريـة وطـائرات حربيـة وخالف الجنـود إلـى قواعـد ثابتـة فـي 

وتــابع نتنيــاهو أنــه قــال لبــوتين إن "إيــران تحــاول إجــراء عمليــة لبننــة لســورية، والســيطرة عليهــا  ســورية.
 بواسطة ميليشيات شيعية مثلما فعلت مع حزب ا في لبنان".

وقــال أيضــا إن ذلــك موجــه ضــد إســرائيل، وأنهــا بالتــالي لــن تقــف مكتوفــة األيــدي، وأنــه أوضــح لبــوتين 
مــدى خطــورة ذلــك فــي نظــر إســرائيل، وأنهــا "ســتعمل حيــث يجــب، وبموجــب خطوطهــا الحمــراء التــي 

 تضعها، وعندما فعلت ذلك في السابق لم تطلب إذنا من أحد، ولكنها أوضحت سياستها".
 

 األقصى ليوم واحد فقط المسجد ألعضاء الكنيست باقتحام السماح نتنياهو يقرر .21
، بالسماح ألعضاء الكنيسـت أمسالقدس: وافق رئيس وزراء حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، مساء 

وأكـــدت القنـــاة العبريـــة الثانيـــة، ان اإلجـــراء يـــأتي فـــي إطـــار خطـــة  باقتحـــام األقصـــى األســـبوع القـــادم.
 ة استئناف دخول أعضاء الكنيست اليهود، والعودة مجددًا القتحام األقصى."بايلوت" لفحص إمكاني

وذكــرت القنــاة العبريــة الثانيــة أن القــرار يــنص علــى الســماح ألعضــاء الكنيســت باقتحــام األقصــى يــوم 
 الثالثاء القادم، وفي حال مرت الزيارة بشكل سلس فستتم دراسة الخطوات القادمة.

 24/8/2017األيام، رام هللا، 
 

 حول جدار الفصل في الخليل تنياهو وليبرمانخالف بين ن "هآرتس": .21
اإلســــرائيلية، عــــن خالفــــات بــــين رئــــيس الــــوزراء « هــــ رتس»كشــــفت صــــحيفة : كفــــاح زبــــون - رام ا

اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، بسبب الجدار الفاصل في الخليل. وقالت 
يفــرض التعامـــل مــع المشـــروع كـــأمر مســتعجل، ويـــرى أن إغــالق الفراغـــات فـــي  الصــحيفة أن ليبرمـــان

الجــدار، يعــد أمــرا كافيــا فــي هــذه المرحلــة، وبالتــالي ال توجــد فائــدة إلعطــاء المشــروع أولويــة كبيــرة مــن 
ميزانيات المؤسسة األمنية؛ لكن نتنياهو يصـر علـى تخصـيص ميزانيـات أكبـر قريبـا فـي أعمـال البنـاء 

 .جنوب الخليل
وقاطع ليبرمان زيارة إلـى منطقـة جنـوب جبـل الخليـل، قبـل أسـبوعين، ولـم يـذهب مـع نتنيـاهو وزمالئـه 
من المجلس األمني المصغر، في رسالة متحفظة حول نية نتنياهو تخصيص ميزانيـة السـتكمال بنـاء 
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منيــة، الجــدار فــي المنطقــة. ويتخــذ ليبرمــان هــذا الموقــف بشــكل مخــالف للموقــف التقليــدي للمؤسســة األ
 التي تؤيد استكمال بناء الجدار.

 24/8/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

  عام في القدس 1,500اكتشاف فسيفساء عمرها سلطة االثار اإلسرائيلية تعلن عن  .22
أعلنت سلطة اآلثار اإلسرائيلية يوم األربعاء أن علماء خثار اكتشفوا قطعة فسيفساء فـي البلـدة  :رام ا

 عام وتعود للعصر البيزنطي. 1,500لمحتلة عمرها القديمة بالقدس ا
واكتشفت قطعة الفسيفساء بالقرب من باب العامود )باب دمشق( في القدس المحتلة، والذي يعد حاليا 

 المدخل الرئيسي للحي اإلسالمي في المدينة العتيقة.
وتحيــي ذكــرى  551أو  550وتعــود لوحــة الفسيفســاء التــي اكتشــفت مــع تــدوينات باليونانيــة إلــى العــام 

تأســيس الكــاهن االرثوذكســـي قســطنطين لمبنـــى يبــدو أنـــه كــان نــزال للحجـــاج قــرب بـــاب دمشــق )بـــاب 
 العامود( في القدس المحتلة.

 23/8/2017القدس، القدس،   
 

 " تدخل الخدمة الميدانية900هارمز سرائيلي: طائرة "جيش اإلال .23
" إلـى 900رسمًيا عن إدخـال "الـنجم" أو "هـارمز  االربعاءأعلن جي  االحتالل اإلسرائيلي مساء : غزة

 الخدمة العسكرية ضمن عملية الستيعاب طائرات ذات كفاءة أعلى.
وذكر المتحدث باسم الجي  أنه تم االنتهاء من عملية االستيعاب التشغيلي في الميدان للطائرة بـدون 

 ".900طيار في سالح الجو اإلسرائيلي والمعروفة باسم "النجم" أو "هارمز
"/ كما أنها متطورة ومتحسنة 450وبين أنه يتم التحكم في الطائرة عن بتعد وهي تطوير لنموذج "هارمز

مــن ناحيــة النوعيــة وقــادرة علــى حمــل كميــات أكبــر مــن المتفجــرات وبقــاء فتــرة أكبــر فــي الجــو والمــدى 
 والبث.الطويل 

 23/8/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مستوطنات في "غوش عتسيون" ثالثبناء مخطط ل"معاريف":  .24
تعمــل الشــركة االســتيطانية التــي يطلــق عليهــا "الشــركة لتطــوير جبــال يهــودا" )جنــوبي : هاشــم حمــدان

الضـــفة الغربيـــة(، وبالتعـــاون مـــع المجلـــس اإلقليمـــي االســـتيطاني "غـــو  عتســـيون" علـــى إقامـــة ثـــالث 
 ا "غو  عتسيون".مستوطنات جديدة في الكتلة االستيطانية التي يطلق عليه
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ونقلــت "معــاريف" فــي موقعهــا علــى الشــبكة، اليــوم الخمــيس، عــن مــدير الشــركة، موشــي موســكوفيت ، 
الـــذي ســـبق أن بــــادر إلقامـــة مســـتوطنتي "أفــــرات" وألـــون شـــفوت"، قولــــه إن إقامـــة هـــذه المســــتوطنات 

كن فـي القـدس الجديدة، والتـي يجـري العمـل عليهـا سـوية مـع الـوزارات ذات الصـلة، سـتحل مشـكلة السـ
 ومحيطها".

 24/8/2017، 48عرب   

 
 اإلسرائيلية: اتركوا قناة الجزيرة وشأنها للحكومة "آرتس"ه .25

قالـت صـحيفة هـ رتس إن قــرار مـدير مكتـب الصـحافة الحكــومي اإلسـرائيلي بسـحب البطاقـة الصــحفية 
امين نتنيــاهو مــن مراســل شــبكة الجزيــرة إليــاس كــرام، جــاء عقــب أدلــة قــدمها مكتــب رئــيس الــوزراء بنيــ

فـي مقابلـة تلفزيونيـة قبـل عـام ذكـر  -بحسـب الصـحيفة-وتتمثـل تلـك األدلـة  ووزير اإلعالم أيوب قـرا.
 فيها كرام أن عمله الصحفي جزء من مساهمته للمقاومة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي.

ها إســرائيل وأضــافت الصــحيفة فــي مقــال افتتــاحي أن هــذه الخطــوة ضــد كــرام هــي جــزء مــن حــرب تشــن
ضد الجزيرة، التي وصفتها ه رتس بأنها "الشبكة التلفزيونيـة العربيـة األكبـر واألهـم فـي العـالم"، وبـذلك 

 تنضم إسرائيل إلى البحرين واإلمارات ومصر والسعودية التي أعلنت الحرب على قناة الجزيرة.
ة بـــال معنـــى، ويبقـــى وأشـــارت إلـــى أن كـــرام مـــواطن إســـرائيلي، وتعتبـــر ســـحب بطاقتـــه الصـــحفية خطـــو 

الغـــرض منهـــا فقـــط الضـــغط عليـــه واإلســـاءة إليـــه، وفـــي الوقـــت ذاتـــه ال يمكـــن االســـتخفاف بهـــا، ألنهـــا 
 تضمر نوايا تتمثل بتخويفه، والعمل على إسكات كل من يريد انتقاد إسرائيل.

ر غــدا ومضـت الصـحيفة إلــى القـول إذا كانــت الجزيـرة قــد تعرضـت للعقوبـة اإلســرائيلية، فقـد يــأتي الـدو 
 على قنوات تلفزيونية أخرى، بما فيها وسائل إعالم إسرائيلية.
 23/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 : يجب تبني فكرة الفدرالية بين دولتي "إسرائيل" وفلسطينأوري أفنيري .26

ـــــين إســـــرائيل  ـــــة ب ـــــي فكـــــرة الفدرالي ـــــب اإلســـــرائيلي بصـــــحيفة هـــــ رتس إلـــــى تبن ـــــري الكات دعـــــا أوري أفني
ن بــديال عــن شــعارات إســرائيل الكاملــة أو فلســطين الكاملــة باعتبارهــا "شــعارات يمينيــة"، أو والفلســطينيي

 حل الدولتين ألنه "فكرة يسارية".
قـــرر إقامـــة هـــذه الفدراليـــة، دون أن  1947وقـــال إن قـــرار التقســـيم الـــذي أصـــدرته األمـــم المتحـــدة عـــام 

يهوديـــة وعربيـــة، تشـــكالن اتحـــادا تســـتخدم هـــذا المصـــطلح بشـــكل واضـــح، لكنهـــا قـــررت إقامـــة دولتـــين 
 اقتصاديا فيما بينهما.
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وأضاف أفنيري أن هيكل الفدرالية التي يدعو إليها تتكون من دولتي إسرائيل وفلسطين، تكون مسؤولة 
عــن االقتصــاد وبــاقي أمورهمــا المشــتركة، ويــتمكن مواطنوهمــا مــن حريــة الحركــة داخــل أراضــي الدولــة 

 األخرى.
 23/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة  

 
  تعليمات لحرّاس "محطة حافالت تل أبيب" بطلب بطاقات هويات العرب"هآرتس":  .27

ذكرت صـحيفة هـ رتس العبريـة، يـوم األربعـاء، أّن الشـركة األمنيـة المسـؤولة  :ترجمة خاصة -رام ا 
عـــن حراســـة محطـــات الحـــافالت، أصـــدرت تعليمـــات لحـــّراس أمـــن محطـــة حـــافالت تـــل أبيـــب، بطلـــب 

ن لم يكونوا يثيرون أي شكوك أو شبهات.بطاقا  ت هويات العرب واحتجازها حتى وا 
وقال أحد الحراس إنه يتم التحقق من هوية بطاقة األشخاص الذين يشتبه بأنهم عرب، مؤكـًدا أن هـذا 
األمــر مهــين جــًدا وبعضــهم يتعــرض لســوء معاملــة شــديد. مضــيًفا "حتــى الحــراس يتجــادلون فيمــا بيــنهم 

 شعور العرب والتعامل معهم كما ولو أنهم حيوانات". عما يجري، وعن
ووفًقا للصحيفة، فإن أحـد حـراس األمـن احـتج علـى تلـك التعليمـات بعـد أيـام مـن صـدورها، فـتم فصـله 

 من قبل الشركة التي يعمل بها بحجة أنه غير مناسب للعمل بسبب مشاكل صحية يعاني منها.
 23/8/2017القدس، القدس،   

 
 بملكية خاصة لفلسطينيين وحدة استيطانية جديدة أقيمت فوق أراض   3,455"هآرتس":  .28

وكـــاالت: اعترفـــت مـــا يســـمى اإلدارة المدنيـــة التابعـــة لســـلطت االحـــتالل اإلســـرائيلي بوجـــود  -القـــدس 
وحــدة اســتيطانية بالضــفة الغربيــة المحتلــة والتــي أقيمــت فــوق أراض بملكيــة خاصــة لمــواطنين  3,455

المبــاني التــي تضــم منــازل للمســتوطنين ومؤسســات عامــة لســلطات االحــتالل جميــع هــذه  فلســطينيين.
والجــي  أقيمــت دون أن تحصــل علــى تــراخيص مــن اإلدارة المدنيــة، وبالتــالي فهــي غيــر قانونيــة مــن 
وجهـة نظـر مؤسسـات التنظـيم والتخطـيط التابعـة لالحـتالل والتـي تسـعى لتسـوية األمـر وتـرخيص هـذه 

انية من خالل قانون المصادرة الذي يتم بالمحكمة العليا اإلسرائيلية التداول المباني والوحدات االستيط
 بانتهاء سريان هذه القانون.

وأفــادت صــحيفة "هــ رتس"، بأنـــه تــم الكشــف عــن هـــذه اإلحصــائيات وظــاهرة البنــاء االســـتيطاني دون 
اإلدارة المدنيــة تصــاريح فــوق أراض بملكيــة خاصــة للفلســطينيين، مــن خــالل الــرد الــذي قدمتــه الدولــة و 

 للعليا اإلسرائيلية بخصوص االلتماس الذي قدم ضد انتهاء المدة القانونية وسريان قانون المصادرة.
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وقـــدمت النيابـــة العامـــة، ردهـــا علـــى التماســـين تقـــدم بهمـــا فلســـطينيون ومنظمـــات حقوقيـــة ضـــد قـــانون 
اســـتيطانية، وطلبـــت المصـــادرة، الـــذي يســـمح بمصـــادرة أراض فلســـطينية خاصـــة أقيمـــت عليهـــا مبـــان 

رفــض االلتماســات بــزعم أن "المصــادرة هــي رد إنســاني منصــف ومعقــول لضــائقة حقيقيــة يعــاني منهــا 
ســـكان إســـرائيليون". كمـــا زعمـــت أن اســـتمرار الوضـــع القـــائم "يحكـــم علـــى خالف عـــائالت المســـتوطنين 

 بالعي  في حالة من عدم اليقين".
محــاور، المحــور األولــى يشــمل  3يطانية تقســم إلــى وحــدة اســت 3,455وبحســب اإلدارة المدنيــة، فــإن 

وحــدة اســتيطانية شــيدت فــوت أرض بملكيــة خاصــة للفلســطينيين، وهــذه المبــاني أقيمــت عقــب  1,285
التوقيع على اتفاقية أوسلو، وقائمة على أراض فلسطينية خاصة والتي لم يعلن عنها ولن تعرف على 

خالء ضد هذه المباني.أنها أراضي دولة يمكن مصادرتها، وعليه أصدر   ت أوامر هدم وا 
وحـــدة اســـتيطانية التـــي أقيمـــت علـــى أراض بملكيـــة خاصـــة للمـــواطنين  1,048المحـــور الثـــاني يضـــم 

الفلســطينيين، والتــي أعلــن عنهــا بالســابق وعــن طريــق الخطــأ أراضــي دولــة مــا مكــن ســلطات االحــتالل 
 وضع اليد عليها.

اســتيطانية القائمــة قبــل أكثــر مــن عشــرين عامــا وقبــل وحــدة  1,122أمــا المحــور الثالــث والــذي يضــم 
التوقيع على اتفاق أسلو، وبنيت بالفترة التي لم يكـن تطبـق بهـا قـوانين البنـاء والتنظـيم مـن قبـل اإلدارة 
المدنيـــة مـــا حفـــز الجماعـــات االســـتيطانية لوضـــع اليـــد علـــى المزيـــد مـــن األراضـــي الفلســـطينية وبنـــاء 

قامة ب  ؤر استيطانية.الوحدات االستيطانية وا 
 24/8/2017األيام، رام هللا، 

 
 مستوطنون يهددون رئيس بلدية الخليل بالقتل .92

اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم األربعاء، على رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة : الخليل
تاح العام مدارس البلدة القديمة خالل جولة على مدارس الخليل بمناسبة افت إلىومنعته من الوصول 

 الدراسي الجديد.
وهدد مستوطن متطرف يدعى "عوفر" رئيس البلدية بالقتل متلفظًا بألفاظ نابية، مصدرًا تعليماته 

خراجه منها بقوة السالح. إلىللجنود اإلسرائيليين بعدم السماح ألبو سنينة بالدخول   المنطقة وا 
ل واستخدموا القوة إلجبار المتواجدين واستدعى الجنود المتواجدون في المكان قوة من جي  االحتال

 في المنطقة على الخروج منها.
 23/8/2017اإلخبارية،  معا   وكالة
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 المطلوبين في مخيم عين الحلوة النتمائه لـ"داعش" يسلم نفسه أبرز .03
 أبرزحمد الحايك وهو من بين أقدم فجر اليوم الفلسطيني محمود ـأفي خطوة غير مسبوقة، صيدا: 

إلى تنظيم "داع "، على تسليم نفسه في مخيم عين الحلوة  النتمائه األمنية األجهزةلدى المطلوبين 
 ،لجهة درب السيم المدخل الجنوبي للمخيم الجي العام عبر حاجز  األمنلشعبة المعلومات في 

 وذلك بالتنسيق مع مخابرات الجي  في الجنوب. وجرى نقله على الفور إلى بيروت.
 24/8/2017النهار، بيروت، 

 
 الف دوالر ليهودي متدينآ عشرةسائق فلسطيني من القدس يعيد  .03

دوالر فقدها مسافر يهودي  خالفسلم سائق حافلة من مدينة القدس المحتلة مبلأل عشرة : القدس
 .اإلسرائيليةالشرطة  إلى أبيبمتشدد من مدينة بني براك شمال شرق تل 

 .إسرائيلالمتدينون المتشددون في يعي  فيها  أبيبومدينة بني براك شمال شرق تل 
النقود كانت في رزمة مربوطة  إنعاما( لوكالة فرانس برس " 35وقال السائق رمضان جمجوم )

كانت يتحدث عبر الهاتف الخليوي، وبعدها ذهبت  ألنهوسقطت من الراكب، ناديته لكنه لم يسمعني 
 الشرطة وسلمتها المبلأل". وأبلغت
 ألنني أعيدها أنوديني  أخالقي ليست مالي وتفرض عليّ  ألنها أعدتها"النقود لم تغرني،  وأضاف

 الكسب بالحالل فقط". أريد
الفقر ينتشر بكثرة في القدس  أنالنقود نادر الحصول وخصوصا  إعادة"حادث  أنواعتبرت الشرطة 

 الشرقية".
 23/8/2017القدس، القدس، 

 
 علماء فلسطين: غزة تواجه أعداء  متنوعينرابطة  .09

قال رئيس رابطة علماء فلسطين د. مروان أبو راس: " إننا ومع بداية العشر األوائل من شهر : ةغز 
 ذي الحجة يجب علينا أن نستشعر أننا نواجه أعداء متنوعين".

وقال أبو راس في بيان صحفي وصل "فلسطين أون الين" نسخة منه: "إن العدو األول هو هذا 
ضنا ومقدساتنا، وأما العدو الثاني فهو عدو للوطن وباسم العدو الصهيوني المجرم المحتل ألر 

جراءاته تجاه قطاع غزة، ويقطع عن غزة أسباب  الوطنية محمود عباس، الذي يشدد من حصاره وا 
الحياة، إننا نؤكد بأننا سنغلبه بصبرنا وثباتنا ووحدتنا، والعدو الثالث وهو األخطر الذين يحاربون 
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ذين يقتلون الناس المسلمون الموحدون باسم الدين، هؤالء الذين يدمرون الدين باسم الدين، أولئك ال
 دين ا تبارك وتعالى باسم دين ا ".

 واستنكر جريمة التفجير التي حدث في محافظة رفح ووصفها بـ "الشنعاء".
بكل وشدد على ضرورة التصدي لهم، قائاًل: " يحب علينا أن نعلن عداوتنا لهم ونعلن الحرب عليهم 

 الطرق والوسائل ".
وأكد أن أصحاب هذه األفكار مثل الموجودين هذه األيام أخطر على اإلسالم من الصهاينة، ألنهم 
يحاربون الدين باسم الدين، موضحًا بضرورة أن يكون لدى مجتمعنا الفلسطيني فهم ووعي لديننا 

 اإلسالمي السمح والواضح.
 23/8/2017، فلسطين أون الين

 
 ويصادر أمواال وسيارة مواطنا   19يعتقل االحتالل  .00

شابًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة المحتلة،  19اعتقلت قوات االحتالل الليلة الماضية، 
 وصادرت أموااًل وسيارة من مدينة الخليل.

اقتحمت مدينة الخليل وصادرت  اإلسرائيليوبحسب ما نشرت المواقع العبرية، فإن قوات االحتالل 
 "، وقامت أيضا بمصادرة سيارة.باإلرهابيةوااًل، بدعوى استخدامها في أغراض وصفت "أم

 23/8/2017الرسالة نت، 
 
 االحتاللطفل أسير محرومون من التعليم في السجون  300: نادي األسير .03

طفل فلسطيني محتجزون في السجون  300قال نادي األسير الفلسطيني أمس إن : رويترز –رام ا 
 اإلسرائيلية، ما يحرمهم من مواصلة تعليمهم.

طفل، بين محكومين وموقوفين في  300 نحوتحرم سلطات االحتالل اإلسرائيلي »وأوضح في بيان: 
عامًا، من بينهم عشر فتيات، من مواصلة الدراسة بانتظام، خصوصًا  18سجونها تقل أعمارهم عن 

 «.تعرض لالعتقال مرات أن عددًا منهم
ألف  250يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن مليونًا و

 في المحافظات كافة، مع بداية العام الدراسي الجديد. أمسطالب وطالبة التحقوا بمدارسهم 
 24/8/2017الحياة، لندن، 
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 اعب الموسم الدراسي الجديديواجهون مصقطاع غزة: الفلسطينيون  .03
غزة: نحو نصف مليون طالب في قطاع غزة التحقوا بالمدارس أمس، في بداية موسم مضطرب، 
ومليء باألزمات السياسية والمالية التي تعصف بعوائل الطلبة الذين لم يتمكن كثير منهم من شراء 

 زي مدرسي جديد، أو يحصل على احتياجاته األخرى.
ي الجديد أمس، في ظل تواصل اإلجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد بدأ العام الدراس

حاالت إلى  قطاع غزة، وشملت قطع رواتب المئات من الموظفين، وتخفيض رواتب خالف خخرين، وا 
التقاعد. وترافق ذلك مع ارتفاع كبير في معدالت البطالة والفقر المدقع في صفوف الغزيين، وانعدام 

 فرص العمل.
إن « الشرق األوسط»وبدا تأثير هذا اإلخالل واضحًا حتى على المقتدرين في غزة. وقالت مصادر لـ

إحدى أكبر المدارس الخاصة في قطاع غزة اشتكت من انسحاب عدد كبير من طالبها بسبب سوء 
ت األوضاع االقتصادية لعوائلهم، مشيرًة إلى أن مداوالت خاصة جرت لتقليص عدد العاملين والعامال

 في هذه المدارس.
وبحسب المصادر، فمن المنتظر أن يشهد قطاع التعليم في قطاع غزة نتائج كارثية أكبر، إذا ما 

 استمرت السلطة في قطع رواتب الموظفين.
ألف موظف مدني  57ويقدر عدد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنحو 

في المائة من رواتبهم  50إلى  30ها، وطالت الحسومات من وعسكري، يعيل غالبيتهم عائالت بأكمل
 منذ شهر أبريل )نيسان( الماضي، بينما أوقفت رواتب بعضهم بالكامل.

 24/8/2017، الشرق األوسط
 
 ستخدم كمدرسةاإلسرائيلي يصادر بيوتا متنقلة ت   االحتالل .03

اإلسرائيلي صادرت  االحتاللات إن سطاألربعاء، رويترز: قال مسؤولون فلسطينيون يوم   -رام ا 
ستة بيوت متنقلة كانت تستخدم كمدرسة في منطقة جب الذيب شرق مدينة بيت لحم في الضفة 

 الغربية مع بداية العام الدراسي.
حضرت قوات االحتالل في ساعات الليل “وقال حسن بريجية من هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 

طالبا وطالبة من سكان المنطقة بعد  64مدرسة يدرس فيها  وصادرت ستة بيوت متنقلة عبارة عن
تفكيكها، رغم أن هناك محكمة إسرائيلية تنظر في قضية هذه المدرسة التي تدعي سلطات االحتالل 

 ”أنها مقامة بدون ترخيص.
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قوات االحتالل حضرت في ساعات الليل وصادرت الغرف حتى ال نتمكن من “وأوضح بريجية 
كمة واستصدار قرار بمنع مصادرتها التي كان من المفترض أن يبدأ الطالب دوامهم التوجه إلى المح

 .”فيها اليوم
وقال بريجية إنه تم توفير خيام بدال من البيوت التي تمت مصادرتها والتي كانت ممولة من االتحاد 

 األوروبي إليواء الطالب.
الحتالل الذي يحاول من خاللها سنعيد بناء هذه المدرسة وسنعمل على إفشال سياسة ا“وأضاف 

 .”إخالء المنطقة من السكان لصالح المستوطنات
 24/8/2017لندن،  العربي، القدس

 
 حملة احتجاجية في جبل الطور ضد بيع أمالك الكنيسة .03

عن إطالق حراك  48أعلن المجلس المركزّي األرثوذكسّي داخل أراضي  وديع عواودة: -الناصرة 
ت الكنيسة، في ظل استمرار عقد صفقات لبيعها لجهات إسرائيلية وأجنبية. شعبي للحفاظ على مقدرا

في بيان إن الخطوة األولى في الحراك الشعبّي الذي يسعى للحفاظ على األوقاف  وقال المجلس
األرثوذكسّية من سوء تصّرفات البطريرك ثيوفيلوس والـَمجمع المقّدس قد انطلقت من جبل الطور 

تاجر عقارات »جنوب الناصرة، بعد أن تحّول هذا البطريرك إلى  –شرق حيث كنيسة القفزة، 
وسمسار ألوقاف الكنيسة األرثوذكسّية، وذلك عْبر سلسلة من صفقات وتصفيات لامالك في أماكن 

 «.وهو الذي يتفتَرض فيه بالطبع أن يكون الحارس األمين على األوقاف –شّتى في البالد 
َتنادى عدد من « هول صفقات البيع، وخخرها صفقة الطالبّية»د انكشاف وأكد المجلس المركزي أنه بع

أبناء الكنيسة ومن ممّثلين لهيئات منها، وقّرروا البدء بنشاطات احتجاجّية أّولها الصعود إلى جبل 
طابور، عشّية عيد التجّلي، ليؤّدوا الصالة في ساحة الدير وليعّبروا بالطريقة المشروعة الرصينة 

 عن معارضتهم واحتجاجهم على ما تقوم به البطريركّية. الهادئة 
وقد تخّلل ذلك النشاَط االحتجاجّي، الذي استمّر لساعات، رْفعت شعارات بعّدة لغات تتدين البطريرك 

وتوزيعت منشور ب الف النَسخ كتِتب بثالث لغات )العربّية واليونانّية « تصرُّفه المفرِّط والـمتهين«و
 أبناَء الكنيسة المحّلّيين والحّجاَج األجانب الذين توافدوا باآلالف إلى المكان.والروسّية( خاطب 

وبمساندة الشرطة ورجال الحراسة، منَع البطريرك أبناَء الكنيسة العرب أصحاب المكان واألرض من 
ِمح ذلك لغيرهم من األجانب دونما عراقيل.  المشاركة في القّداس، بينما ست
 24/8/2017لندن،  العربي، القدس

 



 
 
 
 

 

 25 ص             4385 العدد:             8/24/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 بأحقية "كهرباء القدس" في تزويد الشيخ جراح بالتيار الكهربائي " تصدر قرارا  اإلسرائيلية"العليا  .03
أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية، قرارا يقضي بأحقية استمرار شركة كهرباء محافظة : القدس

ي، بعد رفع مجموعة من القدس بتزويد منطقة الشيخ جراح في مدينة القدس بخدمة التيار الكهربائ
المستوطنين التماسا للمحكمة العليا يطالبون فيه بالحصول على خدمة التيار الكهربائي من شركة 

 كهرباء إسرائيل بدال من كهرباء القدس.
وأكد مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، في بيان للهيئة، يوم األربعاء، أن "القرار 

العليا اإلسرائيلية بأحقية الشركة في تزويد منطقة الشيخ جراح يعتبر سابقة هي  الصادر من المحكمة
األولى من نوعها، موضحا أن الشركة لم تكن طرفا في قضية االلتماس الذي تم رفعه دون أي علم 

 إلىمسبق لديها، مشيرا إلى أن المستوطنين طلبوا من المحكمة عدم إضافة اسم شركة كهرباء القدس 
 وعدم إعطائنا حق الدفاع". القضية

 23/8/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 مهددة بالهدم في القدس المحتلة« أثري»منزال  بينها  1,570: شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية .02

لها تصاعد جرائم الهدم، التي تواص« شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية»أدانت : رائد الفي - غزة
في الضفة الغربية، خصوصًا مدينة القدس المحتلة، ضمن « اإلسرائيلي»سلطات االحتالل 

 مخططات يجري تنفيذها لتكريس أمر واقع وتفريأل األرض من سكانها األصليين.
، هدم منزل عائلة عبد الكريم أبو سنينة في حي البستان جنوب «اإلسرائيلية»وكانت خخر الجرائم 

س، للمرة الثانية خالل أسبوع. وقالت الشبكة إن المقدسيين يعتبرون هدم منزل أبو سلوان بمدينة القد
منزاًل بعد  88، وتشمل أكثر من 2005سنينة، مقدمة لعملية هدم واسعة يجري التخطيط لها منذ العام 

صدور إخطارات هدم بحقها، وتقع على مقربة من أسوار المسجد األقصى المبارك. ويسكن في حي 
في المئة منهم أطفال ونساء، ويضم منزاًل أثريًا تم تشييده في  65مواطنًا ما نسبته  1,570ن البستا
وأشارت الشبكة في بيانها، الذي استند للتقارير الصادرة عن مؤسسات الدولية ذات  .1860العام 

ومحالت  منازل منذ بداية العام الجاري، شملت بيوتاً  105العالقة، إلى قيام سلطات االحتالل بهدم 
 منزاًل. 214تجارية ومنش ت أخرى معظمها في محيط القدس، ومنها تسليم أوامر هدم تشمل 

وذكرت أن االحتالل أجبر سبعة مواطنين على هدم منازلهم بأيديهم، واستيالء المستوطنين على ستة 
وحدة  1,330وحدة استيطانية، وبناء  6,377منازل أخرى، فيما صادقت حكومة االحتالل على بناء 

 مصنعًا في محيط قلنديا.12فندقية جديدة في منطقة جبل المكبر، و
 24/8/2017الخليج، الشارقة، 
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 عملية مداهمة واقتحام للسجون منذ انتهاء إضراب مايو 25األسرى:  هيئة .33
والمحررين، العديد من الجهات الحقوقية المحلية والدولية التدخل الفوري  األسرى هيئةناشدت : غزة
اجل والعمل على إنقاذ األسرى في سجون االحتالل من جبروت وتسلط إدارة السجون عليهم، بعد والع

 تعرض األسرى لهجمة شرسة منظمة طالت كافة مناحي حياتهم، وفرض مزيد من العقوبات بحقهم.
أن االحتالل اإلسرائيلي، نفذ خالل األشهر األخيرة الماضية ومنذ انتهاء  األسرى هيئةوأكدت 
عملية مداهمة واقتحام على يد قوات قمعية  25مايو من العام الحالي، أيار/  27في  راباإلض

 مدججة، عدا عن عمليات التفتي  العادية التي يجريها بشكل مستمر.
 23/8/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 2017 من سنة في النصف األول %7 "إسرائيل"صعود عجز التجارة الفلسطينية مع  .33

على  %7صعد العجز التجاري الفلسطيني السلعي مع إسرائيل، بنسبة : محمد خبيصة  -رام ا 
 .2016أساس سنوي، خالل النصف األول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 

وحسب البيانات الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
مليون دوالر خالل النصف األول من  990.5ي(، بلأل العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل )حكوم
مليون دوالر في النصف األول من 924.9 كان عجز التجارة الفلسطينية مع إسرائيل، بلأل . 2017

 .2016العام الماضي 
، صعودًا 2017ول مليار دوالر في النصف األ 1.433إسرائيل وبلغت قيمة الواردات الفلسطينية من 

 مليار دوالر في الفترة المناظرة من العام الماضي.1.320 من 
مليون دوالر في النصف األول من العام  442.5وصعدت قيمة الصادرات الفلسطينية إلسرائيل إلى 

 مليون دوالر في الفترة المناظرة. 395.1الجاري، مقارنة مع 
مثل الثقل التجاري من إسرائيل أو عبرها، كالمياه والكهرباء ويستورد الفلسطينيون السلع الحيوية التي ت

 ومشتقات الوقود بأنواعها، إضافة إلى نسبة كبيرة من الطحين المستهلك.
مليار دوالر في النصف  2.052وسجلت فلسطين عجزًا تجاريًا مع العالم )بما فيها إسرائيل( بقيمة 

 ة المناظرة.مليارًا في الفتر  2.036، مقارنة مع 2017األول 
 23/8/2017لندن،  اليوم، رأي
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 جريح مقعدبينهم في مطار القاهرة  فلسطينيا   11احتجاز  تواصلالسلطات المصرية  .42

فلسطينيا في مطار القاهرة  11تواصل السلطات المصرية احتجاز : محمود هنية –الرسالة نت 
ي من شلل في جسده، بعد عودته الدولي، بينهم الجريح المقعد مصعب ضاهر الذي فقد قدميه ويعان

 من رحلة عالجية في أنقرة.
انه  إلىوقالت أم مصعب لـ"الرسالة": إن مصعب مبتور القدمين وقطعت أصابع يده اليمنى، إضافة 

صابةيعاني حروق في جسده   في يده اليسرى. وا 
ان األخير على في العدو  إصابتهوأوضحت أن نجلها نتقل لتلقي العالج في المستشفيات التركية بعد 

عملية جراحية، فيما رفضت السلطات المصرية عودته إلى غزة وبقي  35غزة، وأجريت له أكثر من 
 خخرين في صاالت االحتجاز في مطار القاهرة. 10محتجزا مع 

وأضافت أن مصعب الذي أصيب في العدوان األخير على غزة، اتجه للعالج في تركيا منفردا 
تلقته العائلة من مصعب خالل فترة احتجازه في المطار، حيث يعاني في  وأكّدت أّن اتصاال وحيدا

 ظل ظروف إنسانية قاهرة وال يستطيع قضاء حاجته.
ظرف معين لقضاء الحاجة، "فيما يفتقد ألدنى درجات الرعاية في  إلىوذكرت والدته أن نجلها يحتاج 

 المطار".
بدال  أنقرة إلىن السلطات المصرية العودة وأكّدت أن نجلها حاصل على إقامة في تركيا، وطلب م

طلبه رفض ولم يتم تخييره من السفارة الفلسطينية بالعودة من  أن إالمن احتجازه في مطار القاهرة، 
 حيث أتى.

وأيدها عّم مصعب الذي قال إّن ابن شقيقه ال يستطيع قضاء حاجته منفرًدا ويعاني من ظروف 
السلطات المصرية في ذلك. وأكّد أن الظرف اإلنساني الذي يمر  إخطارإنسانية قاسية للغاية، وجرى 

 به مصعب ال يمكن وصف قسوته، في ظل المعاناة التي يتعرض لها.
 انه ال يوجد مرافقين لمساعدة مصعب في قضاء حاجته، وهو ما يزيد من معاناته. إلىوأشار 

عاما( في مطار  70العمر )ومن بين المحتجزين الذين يحتجزهم األمن المصري مسنا يبلأل من 
 القاهرة.

ولفتت المصادر إلى أن المحتجزين في أوضاع إنسانية قاسية، في الوقت التي ترفض السلطات 
 المصرية السماح لهم باإلقامة في مصر.

حًدا في المطار، وقال انهم أوكان السفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي، قد نفى احتجاز 
 االنتظار حتى فتح معبر رفح، وهو ما نفته عائلة ضاهر. أوحيث أتوا  مخيرين بالعودة من

 23/8/2017، الرسالة نت
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 الفايننشال تايمز: دحالن يرعى محادثات بين القاهرة وحماس لفتح معبر غزة .43
صحيفة الفايننشال تايمز مقااًل بعنوان "محادثات بين حماس والقاهرة إلعادة فتح معبر غزة". نشرت 

المقال إن " مصر وحركة حماس يضعان اللمسات األخيرة على اتفاق لفتح معبر غزة وقال كاتب 
 للسماح بدخول المساعدات للقطاع المتهالك ماديًا وكذلك للسماح لمزيد من مواطنيه من السفر عبره.

وأضاف المقال أن " االتفاق يعتبر انعكاسا للتغييرات الديناميكية التي طرأت على المنطقة بعد 
عة مصر والدول الخليجية لقطر التي تعتبر أكبر مانحة للمشاريع في غزة ومن أكثر الدول مقاط

 دعمًا لحماس".
وأوضح المقال أن " محمد دحالن، الرئيس األمني السابق في غزة، توسط للتوصل لهذا االتفاق"، 

لعت بين غادر غزة بعد أحداث عنف اند -عضو المجلس التشريعي الفلسطيني -مضيفًا أن دحالن 
 فتح وحماس".

وتابع بالقول إن " دحالن كان يعتبر شخصية فتحاوية قوية، إال أنه يعي  اآلن في اإلمارات التي 
 تدعم التوصل التفاق بين القاهرة وحماس".

وأشار المقال إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد توصيات من الرئيس األمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى 
الفلسطيني، مضيفًا أن " االتفاق يعتبر أمرًا مصيريًا  -اء الصراع اإلسرائيلي "اتفاق نهائي" إلنه

 مليون نسمة". 2للقطاع ولسكانه البالأل عددهم 
ويخشى الفلسطينيون دومًا من انهيار االتفاقات إذ أن المنطقة شهدت سلسة من االتفاقات التي 

 انهارت قبل أن تتحقق على األرض، بحسب الصحيفة.
أطاح الرئيس المصري عبد  أنمقال أن "عالقة حماس مع مصر تشوبها الخالفات منذ وأردف ال

 ".2013الفتاح السيسي بالرئيس المصري اإلسالمي محمد مرسي في عام 
وختم المقال بالقول إن "عودة دحالن بدور رسمي أو غير رسمي يعتبر ضربة موجعة للرئيس 

بقًا بالتخطيط لإلطاحة به، وقد طرد دحالن من الفلسطيني محمود عباس الذي كان قد اتهمه مس
 بعد هذه المزاعم". 2011الضفة الغربية في عام 

 23/8/2017، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 

 هللا الثاني وعباس يبحثان جهود إحياء السالم عبد .44
ئيس الفلسطيني محمود أجرى الملك عبدا الثاني، اليوم األربعاء، اتصاال هاتفيا مع الر  :بترا -عمان

عباس، تم خالله بحث الجهود المستهدفة تحريك عملية السالم، وذلك في إطار التنسيق المستمر 
 بين الجانبين.
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وجرى، خالل االتصال، استعراض المساعي المبذولة إلعادة إطالق عملية السالم بين الفلسطينيين 
زيارة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس  واإلسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، خاصة في ضوء

 األميركي، ووفد اإلدارة األمريكية إلى المنطقة.
 23/8/2017، الغد، عّمان

 
 طاول سراي صيدا "عين الحلوة"رصاص  .45

جنوب لبنان، في  -في مخيم عين الحلوة الفلسطيني طاول رصاص االشتباكات": الحياة" –بيروت 
ذ اندالعها مبنى سراي صيدا الحكومي مخترقًا زجاج مكاتب المديرية يومها السادس وللمرة األولى من

اإلقليمية ألمن الدولة في الجنوب، ما أدى إلى إصابة عنصرين من أمن الدولة بجروح طفيفة. وتفقد 
ألمن الدولة في الجنوب العميد نواف الحسن المكان،  اإلقليميمحافظ الجنوب منصور ضو والمدير 

يد من الرصاص حرم السراي التي أقفلت دوائرها تحسبًا وحفاظًا على سالمة قبل أن يطاول المز 
 الموظفين والمواطنين المترددين إليها.

كما شلت االشتباكات الحركة في مختلف المناطق واألحياء المواجهة للمخيم في مدينة صيدا وعلى 
لتي شهدت أسواقها حركة خجولة. طريق الحسبة المقابلة له، وبلأل تأثيرها السلبي أيضًا وسط المدينة ا

من »وقال: «. ووجه رئيس بلدية صيدا محمد السعودي نداء إلى المتقاتلين لوقف النار وحقن الدماء
المؤسف استمرار األحداث األمنية في المخيم، نسمع عن وقف إلطالق النار لكن ال تمضي دقائق 

أهل المخيم وثانيًا أهل صيدا. وعندما  أو ساعات حتى تتجدد االشتباكات. ما يحصل يتأذى منه أوالً 
ودعا المتقاتلين إلى «. يسمع الواحد أن في عين الحلوة توجد مشكالت حتى الذي في بيروت ال يأتي

وقف سفك الدماء من دون طائل فال رابح مما يجري والكل خاسر سواء أهل المخيم أو أهل صيدا »
ي المخيم حالتهم بائسة أساسًا وتزيد بؤسًا بما أو القضية الفلسطينية. هناك مئة ألف فلسطيني ف

يحصل من تقاتل نطلب من المتقاتلين حقن الدماء البريئة التي تسال في ظل تسبب االشتباكات 
 «.بالمزيد من الخسائر البشرية وفي الممتلكات

 24/8/2017، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"العالقات مع الخرطوم تتبرأ من دعوة نائب رئيس الوزراء لتطبيع  .46
 إسرائيلالتطبيع مع  إلىتبرأت الحكومة السودانية امس، من دعوة : النور أحمد النور -الخرطوم 

أطلقها نائب رئيس الوزراء وزير االستثمار مبارك الفاضل المهدي. وأفتت هيئة علماء السودان 
 .إسرائيليةوشخصيات  إعالمببطالن دعوة الفاضل التي احتفت بها وسائل 
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ابل، دعا وزير االتصاالت اإلسرائيلي أيوب قرا، الوزير السوداني إلى زيارة إسرائيل، وقال في في المق
 «.تسرني استضافته في إسرائيل لدفع عملية سياسية قدمًا في منطقتنا«: »تويتر»تغريدة على 

التلفزيون  ، فيما تساءل«غير عادية»تصريحات الفاضل بأنها « ه رتس»ووصفت صحيفة 
 –بداية لبناء عالقات وثيقة أو سعي نحو إقرار سالم إسرائيلي»كانت تلك  إذاي عما اإلسرائيل

 «.سوداني أم أنها مجرد تصريحات من مسؤول رفيع تعبر عن زلة لسان؟
رأي شخصي يخصه »لكن وزير اإلعالم السوداني أحمد بالل، سارع إلى التأكيد أن موقف الوزير 

 «.حكومة أو البالدوحده وال يعبر عن الموقف الرسمي لل
« حماس»إلى رفض الحكومة السودانية طلب رئيس المكتب السياسي لحركة  أمسوأشارت تقارير 

 السابق خالد مشعل اإلقامة الدائمة في الخرطوم.
 24/8/2017، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"هيئة علماء السودان تندد بدعوة نائب رئيس الوزراء إلى التطبيع مع  .47

نددت هيئة علماء السودان )غير حكومية( اليوم األربعاء، بدعوة : ل عبد الرحيمالخرطوم / عاد
مبارك الفاضل نائب رئيس الوزراء، وزير االستثمار، إلى التطبيع مع إسرائيل، بدعوى الحفاظ على 

 المصالح القومية للبالد، على حد تعبيره.
وكالة السودانية الرسمية لانباء، بـ وصرح رئيس الهيئة المقربة من الحكومة محمد عثمان صالح، لل

 "بطالن أي دعوة للتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني )إسرائيل(، ألنها )الدعوة( ضد ثوابت األمة".
وأضاف أن "الهيئة بكامل عضويتها تؤكد بطالن دعوة مبارك الفاضل نائب رئيس الوزراء ووزير 

 االستثمار، للتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني".
وأوضح أن "إسرائيل لم تجنح للسلم،  شدد على أن "دواعي رفض االعتراف بإسرائيل ال تزال قائمة".و 

وال تزال تمارس سياسة االنتهاكات في األرض الفلسطينية، والتضييق على المسلمين في المسجد 
 األقصى".

 23/8/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ضد الفلسطينيين "غباء وعمالة" إخوان السودان: تصريحات الوزير السوداني .48
المسلمين  اإلخوانمراقب جماعة ، أن محمود هنية عن مراسله، 23/8/2017، الرسالة نت ذكر موقع

االستثمار السوداني مبارك الفاضل التي اتهم  في السودان علي محمد جاوي ، انتقد تصريحات وزير
 يل.ودعا للتطبيع مع إسرائ أرضهفيها الشعب الفلسطيني ببيع 
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وقال جاوي  في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من الخرطوم إن "تصريحات الوزير تنم عن غباء 
وجهالة مطلقة في القضية الفلسطينية، وتتسم بالسذاجة السياسية التي تتطلب مسائلته والعمل على 

 طرده من منصبه".
حظة، مضيفا: "الوزير وعدم تعليقها عليها لهذه الل الوزير،واستهجن صمت الحكومة عن تصريحات 

السودان من الخارج وال نستبعد أن يبيع نفسه إلسرائيل، ونعتبر تصريحاته خيانة وعمالة ضد  إلىقدم 
 الشعب السوداني وقيمه".

محاسبة الرجل  إلىانه سيعقد اجتماعا مع رئيس البرلمان السوداني، وسيدعوه فيه  إلىوأشار جاوي  
 طرده من هذه الحكومة. إلىوصوال 

جمعية األخوة السودانية ، أن الخرطوم، من 23/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
وزير مبارك، التي دعا فيها إلى تطبيع العالقات بين بالده الالفلسطينية، استنكرت تصريحات 

 واالحتالل الصهيوني.
األعراف اإلنسانية، وأكدت الجمعية رفضها التام لهذا التوجه الذي "يتجاوز كل موازين العدالة و 

ويمّجد الجالد المحتل الظالم، ويدين الشعب الفلسطيني المظلوم المحاصر في غزة والضفة والقدس 
 عبر المعابر المغلقة والجدار العنصري والتهجير الممنهج من وطنه".

وأضافت في بيان لها األربعاء: "يحزننا أن يأتي سياسي في عمر السيد مبارك الفاضل ليتبني 
 ايات الدعاية الصهيونية في حق فلسطين ومقاومتها الباسلة".رو 

كما دعت الوزير لالستقالة الفورية من موقعه الوزاري أو إقالته من الرئيس ورئيس الوزراء؛ "لتبنيه 
هذا الموقف المصادم لوجدان وقناعات غالب أهل السودان، والمخالف أيضأ لتوصيات مؤتمر الحوار 

 ".%90دعاوى التطبيع بنسبة تجاوزت الـ  الوطني الذي سقطت فيه
وطالبت البرلمان السوداني بسّن تشريع يجّرم الدعوة للتطبيع مع االحتالل الصهيوني؛ "انسجاما مع 

 إجماع أهل السودان، وتأمينا للوطن من االختراقات الصهيونية المحتملة".
ة وكتاب ومفكرين وأئمة المساجد وفي ختام بيانها، دعت "قادة المجتمع من سياسيين ورموز اجتماعي

 والكنائس ومنظمات المجتمع المدني لفضح مثل هذه الدعاوى وكشف زيفها ومحاصرتها".
 

 الرئيس العراقي: القضية الفلسطينية في عمق ووجدان الشعب العراقي بمختلف فئاته ومذاهبه .49
ة في عمق ووجدان الشعب قال رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، إن القضية الفلسطيني: بغداد

العراقي على مختلف فئاته ومذاهبه الفكرية والدينية ومشاربه السياسية، مؤكدا استعداد بالده لمواصلة 
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وتعزيز تعاونها مع دولة فلسطين في كافة المجاالت، ومرحبا بمشاركة االستثمارات والخبرات 
 الفلسطينية في خطط إعادة إعمار العراق.

مهورية إلى أن العراق كان سّباقا في الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه كما أشار رئيس الج
العادلة ورفض الظلم التاريخي الذي تعرض له، مؤكدا عمق العالقات التي تربط العراق ودولة 

 فلسطين.
، وزير الخارجية األربعاءجاء ذلك لدى استقباله، في قصر السالم في العاصمة بغداد مساء اليوم 

 مغتربين الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له.وال
قامة دولته  كما جدد الرئيس العراقي التزام بالده بدعم قضية الشعب الفلسطيني في إنهاء االحتالل وا 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد االستمرار في دعم فلسطين في المحافل الدولية حتى 

بحرية وكرامة كباقي شعوب المعمورة، معربا عن أمله بتعزيز  حصوله على كامل حقوقه في العي 
 بين الشعبين الشقيقين. األخوةعالقات 

من جانبه أشاد وزير الخارجية الفلسطيني باالستقبال الحافل الذي وجده في العراق، وثمن مواقف 
 الرئيس معصوم حيال الشعب الفلسطيني.

 23/8/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : تصعيد في التعدي على حرية التعبير في فلسطين"العفو الدولية" .51
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية «: القدس العربي»رام ا ـ 

وقطاع غزة، قد ضيقتا الخناق بصورة متزايدة على حرية التعبير خالل األشهر األخير، فشنت 
حمالت قمعية على الرأي المعارض شهدت استجواب صحافيين يعملون في وسائل السلطتان 

 اإلعالم التابعة للمعارضة واعتقالهم، في مسعى لممارسة الضغوط على خصومهما السياسيين.
 الحالي،ففي الضفة الغربية، اعتقلت السلطات الفلسطينية ستة صحافيين في شهر أغسطس/ خب 

إلحكام « قانون الجرائم اإللكترونية»ونيًا وأقرت تشريعًا خالفيًا باسم موقعًا إلكتر  29كما أغلقت 
 السيطرة على حرية وسائل اإلعالم ومنع التعبير والرأي المعارض على شبكة اإلنترنت.

وفي قطاع غزة، اعتقلت قوات األمن التابعة لحماس ما ال يقل عن صحافيين اثنين منذ 
خخرين كي ال يقوموا بعملهم بحرية. واعتقلت حماس كذلك ما  يونيو/حزيران، ووضعت العراقيل أمام

 انتقدوها فيها.« فيسبوك»فلسطينيًا، بمن فيهم ناشطون لنشرهم تعليقات على  12ال يقل عن 
 وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
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سقاط التهم الموجهة ضد أي يتعين على السلطات ال» فلسطينية وقف اعتقال الصحافيين تعسفًا وا 
شخص تجري مقاضاته بسبب تعبيره عن نفسه بحرية. ويتعين عليها إلغاء قانون الجرائم اإللكترونية 

يتعين على حماس أن تفرج فورًا عن أي »واختتمت ماجدالينا مغربي بالقول:  «.على وجه السرعة
بب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وأن تحقق بصورة عاجلة في شخص محتجز حصرًا بس

 «.مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات األمن
 24/8/2017، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"في برلين بسبب رعاية  موسيقيا   فّنانون يقاطعون مهرجانا   .51

ول": أعلنت مجموعات موسيقية وفنانون عن مقاطعة مهرجان "بوب كولتور"، الذي "األناض -برلين 
انطلقت أعماله، اليوم األربعاء، في العاصمة األلمانية برلين، بسبب رعاية السفارة اإلسرائيلية له، 

 ودعًما لفلسطين.
عنصرية "، مناهضتها "للYoung Fathersوفي بيان نشرته عبر موقع "تويتر"، أّكدت مجموعة "

 ومعاداة السامية"، ودعمها للحلول السلمية وعي  الفلسطينيين بأمان في أراضيهم.
من جهته، طالب الموسيقار األمريكي ثورستون مور، من اللجنة المنظمة، إلغاء رعاية السفارة 

 اإلسرائيلية للمهرجان.
ليست راعية رئيسية من جانبها، أوضحت اللجنة المنظمة لـ"بوب كولتر"، في بيان، أن إسرائيل 

يورو، لتأمين مشاركة فنانين إسرائيليين وتغطية تكاليف  500للمهرجان، وأن السفارة اإلسرائيلية دفعت 
 مواصالتهم.

( الموسيقي، في العاصمة األلمانية برلين، خالل الفترة ما Pop Kulturويتقام مهرجان "بوب كولتور" )
 خب الجاري. 25و 23بين 

لموسيقي هالو سايكلپو، انسحابه من المهرجان، وقال في بيان: "عندما قمت وقبل أيام، أعلن ا
 بالموافقة على المشاركة من عدة أشهر مضت، لم تكن الجهات الراعية قد تم اختيارها بعد".

كما أعلنت الفرقة الموسيقية المصرية "إسالم شيبسي"، في وقت سابق، عن انسحابها من المهرجان 
 اإلسرائيلية، ورفًضا للعنف واالضطهاد والتمييز في أنحاء العالم. بسبب رعاية السفارة

 24/8/2017األيام، رام هللا، 
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 : حل األزمة الخليجية يبدأ باالعتذار للدوحة ورفع الحصارالقطريوزير الدفاع  .52
أ أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية أن حل األزمة الخليجية يجب أن يبد: الدوحة

 باعتذار الدول األربع لقطر، ورفع الحصار، ثم الدخول في حوار بالكويت.
نه مطلوب من  وقال العطية في تصريح له األربعاء بالعاصمة الروسية موسكو إن الحل واضح، وا 

السعودية واإلمارات والبحرين ومصر أن تعتذر عن اختراق موقع وكالة األنباء القطرية  دول الحصار
 ت نسبتها ألمير قطر، ورفع الحصار، ثم الذهاب إلى الكويت للحوار.وفبركة تصريحا

وأكد الوزير القطري أن بالده منفتحة للحوار في كافة االتجاهات، وكانت الدوحة أكدت مرارًا 
 استعدادها للحوار شريطة احترام سيادتها، كما أكدت دعمها المساعي الكويتية لحل األزمة.

 23/8/2017، الشرق، الدوحة
 

 يهاتشاد تغلق سفارة قطر وتطرد دبلوماسيّ   .53
انضمت تشاد أمس إلى مجموعة الدول العربية واإلسالمية التي تقاطع دولة قطر ": الحياة" –نجامينا 

أيام  10لدعمها اإلرهاب، وأعلنت إغالق السفارة القطرية في نجامينا وطردت ديبلوماسييها، ومنحتهم 
 لمغادرة البالد.

بسبب »وجاء في بيان لوزارة الخارجية: « زعزعة استقرار البالد انطالقًا من ليبياب»واتهمت الدوحة 
التورط المتواصل لدولة قطر في محاوالت زعزعة استقرار تشاد انطالقًا من ليبيا، فإن الحكومة قررت 

تم »وأضافت أنه «. غلق السفارة ورحيل السفير والموظفين الديبلوماسيين عن األراضي الوطنية
الحفاظ على السلم واالستقرار »، معللة القرار بالرغبة في «أيام لمغادرة البالد 10هم مهلة مدتها منح

، مثل بعض الدول 2017وكانت تشاد استدعت سفيرها في الدوحة في حزيران )يونيو(  «.في المنطقة
 اإلفريقية األخرى.

 24/8/2017، الحياة، لندن
 

 قطر تعلن عودة سفيرها إلى طهران .54
أعلنت قطر، األربعاء، أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه : أحمد يوسف - حةالدو 

وقالت وزارة الخارجية القطرية على موقعها اإللكتروني، إن "قطر تعبر عن تطلعها  الدبلوماسية.
 لتعزيز العالقات الثنائية مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في كافة المجاالت".
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، احتجاجا على االعتداء 2016ستدعت سفيرها لدى إيران في يناير / كانون الثاني وكانت قطر قد ا
على السفارة السعودية بالعاصمة اإليرانية طهران، والقنصلية في مدينة مشهد )شمال شرق( العام 

 الماضي.
 24/8/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 سنغافورة إلىطر وزير العدل القطري السابق ينشق ويغادر ق": ي اليومأر " .55

قال نجيب النعيمي، وزير العدل القطري السابق، في عدة تغريدات على  ”:ي اليومأر “ -لندن 
 20و 10، إنه رأى في سجون أمن الدولة، مناظر وقصص لمواطنين قطريين منسيين منذ ”تويتر“

البنوك القطرية له ب التابعةعاما وانقطعت أخبارهم عن أهلهم، مضيفا إنه تم تجميد جميع األرصدة 
 ”.ال أعرف سبب ذلك“بأوامر عليا، متابعا: 

عاما، أن احتجازه جاء بعد تغريدة طالب  27وأوضح النعيمي، الذي عمل كوزير للعدل القطري لمدة 
مليون لاير بسبب قطعة أرض تم أخذها منه من قبل رئيس الوزراء القطري السابق  44فيها بتعويض 

 بن جبر. ووزير الخارجية حمد بن جاسم
في  20يوما انفراديا باإلضافة إلى  33ول القطري السابق، إلى أنه تم احتجازه لمدة ؤ وأشار المس

السجن العادي، وبقية المدة إقامة جبرية في المنزل إلى أن مّن ا عليه بالحرية ومغادرة قطر، 
 فسي.موضحا أنه غادر قطر إلى سنغافورة بعد فرض اإلقامة الجبرية والتعذيب الن

 23/8/2017، لندن، ي اليومأر 
 

 دالالت تهديد القّسام بإحداث فراغ أمنّي في غزّة .56
 عدنان أبو عامر

خب/أغسطس عن مصدر في حماس أخفى هوّيته، أّن  10نقلت وكالة أنباء األناضول التركّية في 
ّطة للتعامل مع جناحها المسّلح كتائب عّز الدين القّسام، قّدم في أوائل خب/أغسطس لقيادة الحركة خ

األوضاع الالإنسانّية في غّزة، تقوم على إحداث فراغ سياسّي وأمنّي فيها، وتتخّلى حماس عن أّي 
دور في إدارتها، وتقّدم الشرطة المدنّية الخدمات المنوطة بها، فيما تسيطر كتائب القّسام واألجنحة 

كر الكتائب من تقصد من األجنحة العسكرية ولم تذ العسكرّية الفلسطينّية، على غّزة ميدانّيًا وأمنّياً 
 الفلسطينية التي ستشاركها السيطرة األمنية على غزة.

جاء إعالن الخّطة في ظّل اشتداد العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينّية على غّزة منذ 
تب حزيران/يونيو، وعدم قدرة حماس على سّد العجز الناجم عن تلك العقوبات، أهّمها تقليص روا



 
 
 
 

 

 36 ص             4385 العدد:             8/24/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

الموّظفين الحكومّيين وعدم تحويل األموال إلى الوزارات الخدماتّية كالصّحة، ووقف شراء الوقود 
 لتشغيل محّطة الكهرباء.

خب/أغسطس عدم علمه  11وفيما أعلن عضو المكتب السياسّي لحماس صالح البردويل في 
 15ماس خليل الحّية في بالخّطة، ووصفها بغير الواقعّية، أّكد نائب رئيس المكتب السياسّي لح

خب/أغسطس أّن الخّطة مطروحة على طاولة البحث لدى قيادة حماس، وستّتخذ فيها قرارًا بعد 
 دراستها.

حّتى اللحظة، ال يوجد تفسير لهذا التناقض في موقف حماس بين تأكيد خّطة القّسام ونفيها، لكن قد 
 ّية داخل الحركة ذاتها.تكون إشارة أّن الخّطة جاءت مفاجئة، حّتى ألوساط قياد

قال المتحّدث باسم حماس حازم قاسم لـ"المونيتور" إّن "خّطة القّسام تعتبر مقترحًا من مقترحات أخرى 
قّدمتها دوائر مسؤولة في حماس لقيادة الحركة، من أجل وضع تصّورات لطبيعة تعامل الحركة مع 

ي ظّل األزمة التي تعصف بالشعب الفلسطينّي، األوضاع القائمة حالّيًا، واستشراف المرحلة المقبلة، ف
 وحّتى اللحظة لم تّتخذ الحركة قرارًا نهائّيًا فيها بعد".

الالفت أّن إعالن خّطة القّسام تزامن مع تفاؤل ساد في الشارع الفلسطينّي حول تفاهمات حماس مع 
صورة مشتركة، مّما يدعو القيادّي المفصول من فتح محّمد دحالن في حزيران/يونيو، إلدارة غّزة في 

إلى التساؤل حول إمكان عدم تقّدم التفاهمات، وخشية حماس أن تتعّمد مصر اإلبطاء في تطبيقها 
 في غّزة، من دون معرفة السبب.

وكانت حماس توصلت لتفاهمات مع مصر في تموز/يوليو، تشمل أن تضبط الحركة الوضع األمني 
اصر مسلحة من سيناء لغزة، مقابل تخفيف مصر على حدود غزة وسيناء، ومنع تسلل أي عن

دخال البضائع الغذائية، والمساهمة بحل مشكلة الكهرباء بغزة.  للحصار على غزة، بفتح معبر رفح، وا 
قال أستاذ العلوم السياسّية في جامعة األّمة في غّزة والخبير في شؤون حماس حسام الدجني 

ئل متعّددة األهداف واالّتجاهات، أهّمها إلسرائيل بأّن حماس لـ"المونيتور" إّن "خّطة القّسام تحمل رسا
نفذ صبرها من حالة الهدوء مقابل الهدوء، مع استمرار الحصار المشّدد على غّزة، وقد توافق قيادة 
حماس السياسّية على الخّطة، مّما يضع المشهد الفلسطينّي أمام خيارين: الحرب مع إسرائيل، أو 

، مّما يحّتم إخضاع خّطة القّسام إلى دراسة معّمقة، ووضع حسابات الربح رفع كامل لحصار غّزة
 والخسارة على الطاولة بدّقة، فالخطأ غير مسموح في القضايا االستراتيجّية".

يمكن اعتبار خّطة القّسام جزءًا من تفكير حماس خارج الصندوق الذي قد يقلب الطاولة على جميع 
ن كان يقترب الالعبين في الملّف الفلسطينيّ  ، بمن فيهم إسرائيل ومحمود عّباس ومصر ودحالن، وا 

من كونه خيارًا عدمّيًا مخيفًا، لكّنه قد يستفّز تلك األطراف لمحاولة التفاهم مع حماس قبل اقترابها 
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من هذا السيناريو المدّمر، المتمثل بتخلي حماس عن السيطرة على غزة، بغرض دخول غزة حالة 
د يهدد األمن على الحدود مع إسرائيل، بما قد تراه حماس أداة ضغط عليها من الفوضى، بما ق

 للمسارعة لتخفيف الحصار على غزة.
قال رئيس لجنة الشئون السياسّية في المجلس التشريعّي وعضو المجلس الثورّي لفتح عبد ا عبد ا 

التفاهمات األخيرة مع دحالن، لـ"المونيتور" إّن "خّطة القّسام قد تعّبر عن صدمة داخل حماس من 
الهادفة إلدارة مشتركة بينهما ألوضاع غزة، مع أن دحالن كان إلى وقت قريب بنظر حماس يقود 
تّيارًا انقالبّيًا خيانّيًا، لكّنها اليوم تحالفت معه، وتجّلى ذلك في تضارب تصريحات قادة حماس حول 

ام تعبيرًا عن عدم القدرة على حّل مشاكل غّزة، الخّطة، كما قد تشّكل الخّطة صرخة يائسة من القسّ 
 مع أّن األفضل لحماس بدل خيار الفوضى األمنّية، التفاهم مع الرئيس عّباس".

خب/أغسطس أّن خّطة القّسام  16ذكرت صحيفة العربي الجديد في لندن والمقّربة من قطر، في 
ى األطراف المتالعبة في غّزة، وال تريد تبلورت في تّموز/يوليو، وأّن تسريبها لإلعالم جاء للضغط عل

 تحريك تفاهمات حماس مع دحالن، خاصة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.
هنّية، أحمد يوسف قال  إسماعيللكّن المستشار السياسّي السابق لرئيس المكتب السياسّي لحماس 

القّسام إلى المكتب السياسّي لحماس، ال لـ"المونيتور" إّن "فكرة الفراغ السياسّي التي قّدمتها كتائب 
تحظى بإجماع وطنّي، وتبدو محاولة طائشة للتحليق في الهواء بال أجنحة، كما أّن تسريب القّسام 
هذه األفكار يعكس إشكالّية كارثّية، ألّن القيادات العسكرّية واألمنّية تقّدم أفكارًا إلى المستوى السياسّي 

لدفاع، أّما أن تبادر كتائب القّسام وتسّرب هذه األفكار، فهذا يعكس ضعفًا القيادّي تتعّلق بالحرب وا
 وتسّيبًا لم يكن قائمًا داخل مؤّسسات حماس الشورّية ومرجعّياتها السياسّية".

قال المحّلل السياسّي الفلسطينّي صالح النعامي لـ"المونيتور" إّن "تزامن إطالق القّسام هذه المبادرة 
إسرائيل بناء العوائق الماّدّية على طول الحدود مع القطاع لتدمير األنفاق، مّما قد يتزامن مع بدء 

يعني أّن خّطة القّسام ترسل إشارة تحذير إلى إسرائيل بأّن حماس لن تسمح باستهداف األنفاق 
القتالّية، إلى جانب أّنها رسالة واضحة إلى السلطة الفلسطينّية التي تواصل فرض العقوبات على 

لقطاع، مفادها أّن حماس لن تسمح بتحقيق رهانات عّباس من العقوبات التي يفرضها على غّزة، ا
وقد تكون رسالة بعدم ثقة حماس بإمكان تحقيق الرهانات على التفاهمات التي توّصلت إليها مع 
ر دحالن، وبغّض النظر عن دوافع الخّطة، فإّن إحداث الفراغ السلطوّي في غّزة ينطوي على مخاط

 كبيرة".
أخيرًا... على الرغم من استمرار النقا  الفلسطينّي حول خّطة القّسام حّتى هذه اللحظة، لكن ال أحد 
يعلم كيف ستطّبق الكتائب خّطتها هذه على أرض غّزة، وال توقيتها الزمنّي بدّقة، وهل تعني انقالبًا 
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كامل، لكّننا أمام تطور خطير قد يخلط  عسكرّيًا مسّلحًا، بصبأل الحياة المدنّية في غّزة بطابع عسكريّ 
األوراق كّلها، ويجعل غّزة على مقربة من سيناريوهات ال تريدها حماس، لكّنها قد تجد نفسها مضطّرة 
إلى الذهاب إليها، لتجنب اندالع موجات غضب شعبّية فلسطينّية داخلّية في غّزة احتجاجًا على تأّزم 

 الوضع اإلنسانّي الكارثّي.
 22/8/2017تور، واشنطن، الموني

 
 والعقاب على غزة "إسرائيل"الغضب على  .57

فايز أبو شمالة د.  
أحاول الهروب من غزة ومشاكلها، فال أقدر، فغزة التي تعي  في وجدان العرب، هي ع  الدبابير 
التي ترفض أمريكا نفسها إجراءات محمود عباس العقابية ضدها، وأحاول أن أغض الطرف عن واقع 

ائس، ألكتب في أي موضوع خخر؛ يتعلق بالمنطقة العربية ككل، أو يتعلق بالمستجدات غزة الب
الدولية، أو باالختراقات اإلسرائيلية لساحة روسيا والصين والهند، فال أقوى، وكأن جرح غزة الذي ينز 
حسرة من خنجر محمود عباس، يتخثر على روحي، فأعاود الكتابة عن غزة، والسيما أن محمود 

الذي يتوعد إسرائيل باللجوء إلى األمم المتحدة، ال يجد أمامه لتنفيذ وعيده إال أرض غزة،  عباس
 وسكانها، ومقاومتها القاهرة.

فقد ذكرت مصادر فلسطينية موثوقة لصحيفة الحياة الجديدة: أن محمود عباس كان خالل األسابيع 
إلدارة األميركية، بسبب رفضها األخيرة غاضبًا جدًا من عدة جهات محلية ودولية، من بينها ا

حالة خالف الموظفين على التقاعد  إجراءاته ضد قطاع غزة؛ بما في ذلك الخصم من الرواتب، وا 
 المبكر، وقطع الكهرباء والخشية من انتشار األمراض المعدية واألوبئة بين السكان.

ودبلوماسية عدة، من وأضافت المصادر الفلسطينية أن محمود عباس يدرس حاليًا خيارات سياسية 
عادة كل السلطات  بينها حل السلطة الفلسطينية، بما فيها الحكومة والمجلس التشريعي وغيرها، وا 

 منظمة التحرير الفلسطينية. إلىوالصالحيات التي تتمتع بها السلطة وتمارسها 
سلطة وهنا مربط الفرس السياسي والتنظيمي، ألن كل ما يدبر له محمود عباس من وراء حل ال

 الفلسطينية هو حل المجلس التشريعي، ليستبق بذلك أي خطوة قد يتخذها التشريعي ضده.
حل السلطة الفلسطينية دون إصالح منظمة التحرير، يشرع لعباس عقد جلسة مجلس وطني في رام 
ا بمن حضر، ويوفر له الفرصة الختيار قيادة جديدة األسماء قديمة النهج، وهذا يعني مواصلة 

كيز القرار في يد محمود عباس نفسه، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس تر 
 المجلس المركزي، ورئيس كل شيء له عالقة بالقضية الفلسطينية.
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خطوة حل السلطة الفلسطينية دون اعتراف القيادة السياسية بفشلها، ودون عقد اإلطار القيادي، هي 
ة سينشغل فيها الفلسطينيون لفترة إضافية، تمكن المستوطنين من عمل مسرحي، وملهاة، ومسخر 

الفلسطينية المحتلة، وتمكن محمود عباس من نفض  األراضيفرض مزيد من الحقائق الثابتة على 
 يده بالكامل من سكان قطاع غزة.

شجب خطوات محمود عباس االنفرادية ال يجابهها كل تنظيم على انفراد، وال تتصدى لها بيانات ال
واالستنكار، خطوات محمود عباس تستوجب الموقف التنظيمي الموحد والعنيد، والشعب الفلسطيني 

 مقاوم بطبعه، ويعرف ما يدور من حوله، وسيحاسب بعنف في الفترة القادمة.
 23/8/2017، فلسطين أون الين

 
 صفاقة وزير سوداني .58

 معن البياري
عاما(، شديد الولع بإسرائيل، ألنها طّورت زراعة  67أّما وأن الوزير السوداني، مبارك الفاضل )

الحمضيات في مصر، وألن فيها نظاما ديمقراطيا وشفافيًة، والمسؤولين فيها يتحاسبون ويتسجنون، 
على ما قال، ال فّض فوه، في مقابلٍة )أو سهرية؟( تلفزيونيٍة معه األحد الماضي، أّما وأن هذه هي 

ن أن يقول إن الفلسطينيين ناكرون للجميل، و"يحفرون" )مفردتته( عواطفه، فهذا أمٌر يخّصه. ولك
للسودانيين في دول الخليج، إذ أي مدير فلسطيني في أي مؤّسسٍة "يحفر" للسودانيين الذين يعملون 
معه، فإن األمر ال يخّصه، ففي هذا الكالم السفيه قلة ذوٍق ظاهرة، ما يستدعي سؤاله عن شواهد 

الواسعة هذه أمام مواطنيه، في مقابلة تلفزيونية قال فيها إنه ال يرى مشكلًة  جعلته يستعرض علومه
في تطبيع بالده العالقات مع إسرائيل، باعتباره "يحّقق مصالح السودان". لم يتحّرز وهو يقول ما 
ن أنظمًة تاجرت بها. ولم يكترث  يقول، ويزيد عليه إن القضية الفلسطينية أّخرت العالم العربي، وا 

نما أيضا نائبا لرئيس الحكومة، وهو يزيد ويعيد في إطالة لسانه على ب موقعه ليس وزيرا فحسب، وا 
 الفلسطينيين، بترديد األزعومة البالية أنهم باعوا أرضهم.  

تترى، أّي مقاصد تجتاح دواخل هذا الرجل، وهو يخبر السودانيين بمصلحة بلدهم التي ال يدريها أحٌد 
يٌر لالستثمار، ويتولى، من بواباٍت خلفيٍة، مسؤولية االتصاالت مع األميركان، سواه، السيما أنه وز 

في اإلدارة والكونغرس والشركات واللوبيات والمخابرات، لتحسين عالقتهم بالخرطوم؟ ما الذي يدور 
 في رأسه، وهو الذي ما زالت تقيم في نفسه مسألة ترّشحه لرئاسة السودان، منذ تمّناها وباح بها، في
واحٍد من أطوار أرشيفه الحافل بكثيٍر يبعث على الريبة، من قبيل الرقص بين المعارضة والحكم، 
والتمّرد على زعامة ابن عمه الصادق المهدي عائلتهما، وكذلك زعامة حزب األمة الذي نازع عليه، 



 
 
 
 

 

 40 ص             4385 العدد:             8/24/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

يٌر في ثم انشّق عنه، وشّكل حزبا خخر، ثم عاد إلى الحزب األساس، وصار رئيسه، وهو اآلن وز 
الحكومة الراهنة، منذ إبريل/ نيسان الماضي؟ هل تّوهم مبارك الفاضل أنه شال الزير من البير لّما 
أراد بيع مطلب التطبيع مع إسرائيل للسودانيين، وقد أبلغهم معاليه بأن الفلسطينيين يطّبعون، ومنهم 

 حركة حماس التي أنشأتها إسرائيل، على ما أعلمنا من واسع درايته. 
تعّلم الوزير السوداني المتحّدث عنه الثانوية العامة والمرحلة الجامعية األولى في بيروت )الجامعة 
األميركية(، واألرجح أنه، في شبابه هناك، شاهد فلسطينيين، الجئين خصوصا، ما يسّوغ سؤاال عّما 

حقا، أنهم "يحفرون" إذا كان قد توّطن فيه مقت الفلسطينيين، منذ تلك السنوات، قبل أن يبلَغه، ال
ه غير الكريم فيها. .. أّي ثقافٍة تأّتت لهذا الرجل،  للسودانيين في دول الخليج التي لم يعمل شخصت
وهو الذي يحمل شهادًة عليا من الواليات المتحدة في االقتصاد، والبادي أنه متّيٌم بقصص البيع 

حرجا في أن يناطح عمر البشير ثم يتوّدد  والشراء والتشاطر فيهما، األمر الذي يدّل عليه أنه ال يرى
إليه، فقد واّله األخير مّرة منصب مساعده، قبل أن يتشّكك في ارتباطاٍت له، فيقيله ويحبسه، وبعد أن 
بدا أنه ارعوى، ها هو اآلن، نائب رئيس حكومة ووزير لالستثمار، معنيٌّ برضا األميركان، عساهم 

ذا لزم له ذا األمر تطبيٌع مع إسرائيل، وافتئاٌت على الفلسطينيين كيفما يرفعون غضبهم عن بلده، وا 
اتفق، وعلى الهواء مباشرًة، فلم ال، فال حياء من أجل مصلحة السودانيين، على ما يظّن، وقد سبقه 
أقراٌن له، وزراء ومسؤولون في بلده )أحدهم وزير الخارجية إبراهيم غندور(، وقالوا في تطبيع 

ْن ظلت نوبات هذا الكالم تذّكر، كل مرة، بأن الخرطوم  العالقات مع إسرائيل ما ليس منسّيا بعد، وا 
 استضافت قمة الالءات الثالث المغدورة. ... سقيا للنوستالجيا كم تستحكم فينا. 

نطق زميٌل لمبارك الفاضل، وزير اإلعالم ويتولى منصب نائب رئيس الوزراء مثله، إن ما قاله 
ن السودان لن يقيم أي عالقاٍت مع إسرائيل. هذا المذكور رأي شخصي، وال ع القة للحكومة به، وا 

جيد، ولكن، ماذا عن الصفاقة التي فاض بها كالٌم ساكٌت )تعبير سوداني( كثير، شّرق فيه وغّرب 
كثيرا وزيٌر معتبر، تشقلب كثيرا بين مطارح ومواقف تقاطعت وتعاكست مّرات في بالده، وها هو 

 عل الخارج يلتفت إليها، عساها تنفع عندما يجّد الجد.اآلن يجّرب وثبًة ل
 24/8/2017، العربي الجديد، لندن
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 تسفي برئيل 
سنوات؟ وهل  10هل تنوي مصر إسقاط نظام اإلغالق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة قبل 

بصورة دائمة من الجانب المصري أمام البضائع والناس، ولن ستتحقق األخبار بشأن فتح معبر رفح 
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يعود هناك غرض حقيقي لمواصلة سياسة اإلغالق؟ إذا حدث ذلك، سيكون في إمكان سكان غزة 
الذهاب عبر طريق طويل من خالل مصر، إلى كل مكان في العالم، وفي استطاعة الطالب الذهاب 

ي ليس في إسرائيل بل في مصر واألردن أو في للدراسة، والمرضى الحصول على العالج الطب
أوروبا، وستدخل البضائع وتخرج كما تشاء، وحينها ستبقى إسرائيل من دون شريكتها العربية الحيوية 

 التي حافظت معها على الحصار الوحشي الذي حّول غزة إلى مكان من المستحيل العي  فيه.
ًا لم يصدر بيان مصري رسمي وأيضًا رد إسرائيلي لكن بما أنه حتى اآلن وعلى الرغم مما نشر سابق

على فتح المعبر في بداية أيلول فإنه يجب التحلي بالقليل من الصبر ووقف التجيي  لفترة. إن فتح 
المعبر، إذا حدث، فهو ليس مبادرة مصرية أحادية الجانب منقطعة عن شبكة التنسيق والتعاون 

إسرائيل ومصر. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة يمكن أن األمني القائم في السنوات األخيرة بين 
في القطاع وتمنحها أداة اقتصادية فائقة األهمية، إال أنها تهدف إلى خدمة « حماس»تقوي موقع 

 المصلحة السياسية المصرية من دون إلحاق الضرر بالمصلحة اإلسرائيلية.
مية بينها هو أن تكون السلطة وضعت مصر عدة شروط لفتح المعبر، الشرط األول واألكثر أه

)والذي لم تكن مصر  2006الفلسطينية هي التي تدير المعبر. لكن بخالف اتفاق المعابر الموقع في 
طرفًا فيه( ال يصر السيسي على وجود طرف ثالث )أوروبي( على المعابر، ويكتفي بأن يكون عاملو 

ة في نظر السيسي هو أن الشخص الذي السلطة جزءًا فقط من العاملين في المعبر. واألكثر أهمي
، كي يمكن «حماس»سيكون مسؤواًل أمام المصريين )وأيضًا أمام إسرائيل( عن المعابر ال ينتمي إلى 

 لم تحصل على هذه الهدية.« حماس»القول إن 
ليس هذا مجرد زخرفة هدفها توفير عذر مالئم لفتح المعبر، بل هو جزء ال يتجزأ من سياسة السيسي 

يعتبر دحالن رجاًل موثوقًا فيه، لكن كي يستطيع دحالن أن يحتل مكانه في غزة كان من  الذي
والحصول على موافقتها التي أعطتها بعد مراجعة ذاتية سياسية طويلة « حماس»الضروري لجم 

أجرتها قيادة الحركة. إن عملية تبدل القيادة في الحركة، واستقالة خالد مشعل، وتعيين إسماعيل هنية 
إلى نشر  باإلضافةرئيسًا للمكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي في غزة، 

الجديدة، كل ذلك أدى إلى نتيجة استطاعت مصر قبولها. لقد كان ما يهم مصر هو « حماس»وثيقة 
 الذين تخوض مصر ضدهم حربًا ال هوداة فيها، ووثيقة« اإلخوان المسلمين»عن « حماس»فصل 

 الجديدة تعطي مصر ما تريده.« حماس»
أو للعالقة بين « اإلخوان المسلمين»وبخالف الوثيقة القديمة فال يوجد في الوثيقة الجديدة أي ذكر لـ 

والحركة األم. لكن مصر طالبت بما هو أكثر من التصريحات، ووفقًا لشهادات كبار « حماس»
ابتها العسكرية على الحدود مع مصر لمنع وافقت الحركة على زيادة رق« حماس»المسؤولين في 
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ليها. في موازاة ذلك، توصل كبار مسؤولي  إلى « حماس»استمرار تسلل عناصر إرهابية من غزة وا 
اتفاقات مع محمد دحالن في لقاءات عقدت برعاية وأحيانًا بمشاركة عناصر من االستخبارات 

رب قبل المصرية مسؤولة عن إدارة العالقة مع غزة. ووفقًا لمسو  أسابيع، سيكون  3دة االتفاق الذي ست
دحالن المسؤول عن إدارة المعابر سواء مع الجانب اإلسرائيلي أو المصري، والمفاوض في هذه 
الموضوعات مع مصر ومع إسرائيل، والمسؤول عن جمع المال إلعادة إعمار القطاع. ووفقًا لتقارير 

مليون دوالر من  140مارات العربية أكثر من المصرية، فقد خصص اتحاد اإل اإلعالمفي وسائل 
مليون دوالر شهريًا إلى غزة لتمويل  15أجل إقامة محطة لتوليد الطاقة في غزة، كما تعهد بتحويل 

 أعمال الصيانة الجارية، ومساعدة العائالت المحتاجة. 
يران« حماس»لم يكن أمام  خيارات  بعد تضاؤل مصادر تمويلها منذ قطعت عالقاتها بسورية وا 

سياسية واقتصادية. واإلمالء المصري الذي جاء مع االلتزام بفتح المعبر كان الرئة الحيوية للتنفس 
 التي بقيت لها. لكن هذه الرئة للتنفس ال تقدم مجانًا.

، التي تنشط في سيناء وفي عمق مصر، هو المصلحة اإلرهابيةإن إغالق غزة في وجه التنظيمات 
إسرائيل قيام إدارة معترف بها في غزة أداة يمكن أن تحبط أي حل سياسي.  األساسية، حيث تستخدم

وما دام هناك قيادتان فلسطينيتان واحدة في الضفة وثانية في غزة، تستطيع إسرائيل ادعاء أن كل 
 واحدة من القيادتين ال تمثل الشعب الفلسطيني، وستجد بذلك دلياًل على حجتها بعدم وجود شريك.

، هو «حماس»رة فلسطينية معترف بها في غزة، حتى لو كانت تعتمد بشكل كبير على إن قيام إدا
زيادة مهمة إضافية بالنسبة إلى مصر التي تستطيع بذلك تحييد نفوذ قطر في القطاع، ولن يعود في 
إمكان تركيا أن تحظى بالحرية التي كانت تتمتع بها في المنطقة على الرغم من تأييدها الكبير 

إلى واقع، « حماس«ولن تخرج إسرائيل أيضًا خاسرة، فإذا تحول االتفاق بين دحالن و«. حماس«لـ
 فإن في إمكانه أن يلجم تطلعات إيران في غزة. 

 «هآرتس»
 24/8/2017، األيام، رام هللا
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