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 .1أردوغان :سنواصل العمل مع األردن لمنع تكرار االعتداءات بالقدس
عمان  -أنس قبالن :قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم االثنين ،إن بالده ستواصل
العمل مع األردن لمنع تكرار االعتداءات واالنتهاكات التي وقعت في الحرم الشريف بالقدس.

جاء ذلك في كلمة له خالل اجتماعه مع الملك األردني عبد هللا الثاني بقصر الحسينية في عمان

على مستوى الوفود.

وأضاف أردوغان "أدرك جيدا الحساسية التي يظهرها أخي العزيز (الملك عبد هللا) ،وتحديدا

بخصوص فلسطين ،وسنواصل دعم الدور األردني فيما يتعلق بحمايتها لألماكن المقدسة اإلسالمية

في القدس" .وتابع" :سنواصل العمل معا لمنع تكرار االعتداءات وانتهاكات الحقوق التي وقعت في
الحرم الشريف الشهر الماضي".

وأردف" :العالم اإلسالمي يعيش أياما عصيبة ،ويجب أن نستمر في تضامننا بمزيد من الدقة في

هذه الفترة الحساسة التي يتشكل فيها مستقبلنا".

وأضاف "والطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو زيادة المشاورات ،وتعزيز آليات التعاون فيما بيننا ،وأنا

على ثقة بأن اجتماعات اليوم ستكون مفيدة جدا".
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 .2في ذكرى إحراق "األقصى" :الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بحماية األماكن المقدسة
رام هللا :جددت الرئاسة الفلسطينية ،يووم اإلثنوين  ،2017/8/21مطالبتهوا للمجتموع الودولي بتووفير الحمايوة
لألموواكن الدينيووة والمقدسووة .وقالووت الرئاسووة ،فووي بيووان صووحفي ،لمناسووبة الووذكرى الو و  48إلح وراق المسووجد
األقصووى المبووارك ،إن "إس ورائيل" وبووالرغم موون كوول ق و اررات الشوورعية الدوليووة التووي طالبتهووا بعوودم المسوواس
بقدسووية األموواكن الدينيووة ،وعلووى وجووه الخصوووص المسووجد األقصووى ،كمووا ورد فووي ق ورار اليونسووكو رق ووم

 25/200لسونة  ،2016الوذي اسوتنكر القيووود المفروضوة علوى األقصوى والمسوواس بأصوالته وت ارثوه الثقووافي،
باعتباره موقعاً إسالمياً مقدساً مخصصاً للعبادة ،وجزءاً ال يتج أز من التو ار العوالمي الثقوافي ،إال أنهوا موا

ازلووت تضوورب تلووك الق و اررات بعوور

الحووائط ،وتوودير الظهوور لكوول المخوواطر التووي يمكوون أن تنشووب نتيجووة

سياساتها المتهورة غير المسؤولة ،واجراءاتها غير المحسوبة .ودعت الرئاسوة "إسورائيل" إلوى إلغواء جميوع

التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس ،وااللتزام بقرار مجلس األمن رقم  2334لسنة .2016

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/21 ،

 .3المجلس التشريعي في غزة يدعو المجتمع الدولي إلى حماية المسجد األقصى
غ وزة :دعووت "لجنووة الق وودس" ،فووي المجلووس التشو وريعي الفلسووطيني فووي قط ووا غ وزة ،منظمووات المجتم ووع
المحلي والعربي والدولي ،إلى العمل على "حماية المسجد األقصى ،من السياسات اإلسرائيلية الهادفوة

إلووى تهوي ووده" .وطال ووب خم وويس النج ووار ،مق وورر لجن ووة "الق وودس" ف ووي المجل ووس التشووريعي ،خ ووالل م ووؤتمر
صووحفي عقدتووه اللجنووة يوووم االثنووين " ،2017/8/21المحوواكم الدوليووة وذات االختصوواص" ،بالعموول علووى

"محاكمووة ومقاضوواة مجرمووي الحوورب اإلسورائيليين ،الووذين يقترفووون جورائم الحوورب ضوود اإلنسووانية وجورائم
التطهير العرقي وضد القانون الدولي في المسجد األقصى المبارك وفي القدس".

فلسطين أون الين2017/8/21 ،

 .8المالكي غير متفائل بزيارة المبعوثين األمريكيين ...ويؤكد أن تهويد القدس دخل مرحلة الخطر
رام هللا  -حوار محمد الرنتيسي ،أمجد عرار :علوى الورغم مون كونوه رجول الدبلوماسوية الفلسوطينية ،إال
أن وزيو وور الخارجيو ووة د .ريو ووا

المو ووالكي ،ال يبو وودو متفو ووائالً حيو ووال الجولو ووة المرتقبو ووة لوفو وود المفاوضو ووات

األمريكووي إلووى فلسووطين والمنطقووة العربيووة .لكنووه فووي الوقووت ذاتووه ،أشووار إلووى وجووود فرصووة للتعوواون مووع

ممثلووي اإلدارة األمريكيووة ،إلطووالق مفاوضووات جووادة ،تفضووي أخي و اًر إلووى سووالم حقيقووي ،غيوور أن هووذا
ب أري ووه ،ل وون يك ووون إال وف ووق االعتو وراف بح وول ال وودولتين ،ووق ووف االس ووتيطان ،األم وور ال ووذي تطلب ووه القي ووادة

الفلس ووطينية الس ووتئناف المفاوض ووات ،وترفض ووه "إسو ورائيل" ،مش ووي اًر إل ووى أن حكوم ووة االح ووتالل ،بزعام ووة
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بنيووامين نتنيوواهو ،لوون تفوووت الفرصووة للتشوويش علووى زيووارة الوفوود األمريكووي المرتقبووة ،وسووتعمل جاهوودة،
إلعاقة المسعى األمريكي الرامي إلحياء المفاوضات.
المالكي تطرق إلى أحدا

القدس األخيرة ،وجدد تأكيد القيادة الفلسطينية على أن العام  2017سيكون

بداية العمل الفعلي إلنهاء االحتالل ،لكنه قال إن االحتالل لن ينتهي بوو"رمشة عوين" ،مشودداً علوى أن

تهويد القدس دخل مرحلة الخطر.

لقراءة الحوار كامالً:

http://www.albayan.ae/one-world/interviews-dialogues/2017-08-22-1.3031776
البيان ،دبي2017/8/22 ،

 .5الحساينة" :إسرائيل" وافقت على  1,163طلبا جديدا للفلسطينيين في غزة للحصول على اإلسمنت
غو وزة :أعل وون وزي وور األش ووغال العام ووة واإلس ووكان مفي وود الحس وواينة ع وون موافق ووة الجان ووب اإلسو ورائيلي عل ووى
( )1,163طلبا جديدا لمواطنين تقدموا للحصول على اإلسمنت ،منها ( )915طلبا للحصول على موواد
بنوواء لمشوواريع البنوواء الجديوود (التمويوول الووذاتي) و( )248طلبووا ألصووحاب المنووازل المهدمووة كليووا ضوومن

برنامج إعادة إعمار غزة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/21 ،

 .6جمال محيسن لـ"عربي :"21وفد ترامب للمنطقة صهيوني
غزة -أحمد صقر :هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن الوفد األمريكي القادم
لزيارة إسرائيل ومناطق السلطة ووصفه بو"الصهيوني".

وقال محيسن في تصريحات لو"عربي "21إن هذا الوفد "سيعمل على ممارسة الضغوط على القيادة
الفلسطينية في الوقت الذي ال يتحد

فيه عن القضايا الجوهرية مثل وقف االستيطان اإلسرائيلي

وحل الدولتين" .وأضاف" :نحن ال نعقد آماال كبيرة على زيارة هذا الوفد الصهيوني الذي يحمل وجهة

النظر اإلسرائيلية".

وشدد محيسن على "وجوب وقف االستيطان أوال ،والعمل ثانيا على تحديد فترة زمنية إلنهاء االحتالل

اإلسرائيلي عن األراضي الفلسطينية المحتلة لعام  ،1967بما فيها القدس الشرقية وذلك لتصويب

المبادرة األمريكية التي يمكن أن تطرح من قبل هذا الوفد الزائر".

وقال" :بدون ذلك كله ال جدوى لكل المفاوضات أو تلك الجوالت المكوكية لهذه الوفود التي تحمل

وجهة النظر اإلسرائيلية فقط".
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وحول الهدف من كثرة إرسال الوفود إلى المنطقة ،نوه محيسن إلى أن "اإلدارة األمريكية الحالية
تحاول استغالل الواقع العربي الحالي ،وتعتقد أن بإمكانها إخضا

القيادة الفلسطينية لإلمالءات

األمريكية اإلسرائيلية؛ وهذا األمر لن يحقق أي نتيجة دون تنفيذ ما سبق ذكره.

موقع "عربي 2017/8/22 ،"21

" .7الخارجية" :محاوالت تغيير الواقع باألقصى مستمرة منذ صعود اليمين اإلسرائيلي إلى الحكم
رام هللا :قال ووت و ازرة الخارجي ووة والمغتو وربين إن "الم و وؤامرة عل ووى المس ووجد األقصوووى ف ووي ال ووذكرى الثامنوووة
واألربعووين إلح ارقووه ،مووا ازلووت مسووتمرة وتتصوواعد" .وحسووب بيووان صوودر فقوود حلووت ذكوورى جريمووة إح وراق

المص وولى القبل ووي ف ووي المس ووجد األقص ووى المب ووارك ،عل ووى ي وود اإلره ووابي المتط وورف دين وويس مايك وول ومن ووذ
االحووتالل اإلس ورائيلي لووألر

الفلسووطينية فووي عووام  ،1967ولووم تتوقووف االعتووداءات اإلس ورائيلية علووى

وجوواء فووي البيووان أنووه وبغ و

النظوور موون هووي الجهووات التووي قامووت بووذلك ،فووإن الحكومووات اإلس ورائيلية

المسجد األقصى ،ومحاوالت السيطرة عليه وتهويده.

المتعاقبووة تتحم وول المسووؤولية الكامل ووة والمباش ورة ع وون هووذه االعت ووداءات ،فمنووذ ذل ووك الحووين وحت ووى ا ن

تتواصل الهجمة الممنهجة على المسجد األقصى.

واعتبرت أنه ومنذ صعود اليمين في إسرائيل إلى الحكم في عام  ،2009تكثفت المحاوالت الهادفة إلى
تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى.

القدس العربي ،لندن2017/8/22 ،

 .4مسؤولون فلسطينيون :ال معنى ألي جهد أمريكي ما لم يرتكز على حل الدولتين ووقف االستيطان
عمان  -نادية سعد الدين :يلتقي وفد أمريكي بارز بوالرئيس محموود عبواس ،بعود غود الخمويس فوي رام
هللا ،ضمن جولة واسعة لوه بالمنطقوة" ،لبحو

سوبل إحيواء مفاوضوات السوالم ،ومحاولوة تخطوي مرحلوة

الجمود الراهنة" ،وفق مسؤولين فلسطينيين.

وقووال عضووو اللجنووة المركزيووة لحركووة "فووتح" ،عوزام األحموود ،لوو"الغد" موون فلسووطين المحتلووة ،إن "الموقووف

الفلس ووطيني ثاب ووت م وون ض وورورة وق ووف االس ووتيطان ،وااللتو وزام اإلسو ورائيلي – األمريك ووي "بح وول ال وودولتين"،

لتوفير ضمانات مناسبة إلحياء عملية سالم جدية".

وأض وواف األحم وود أن الجان ووب الفلس ووطيني "ال يع وورف م وواذا يحم وول الوف وود األمريك ووي ف ووي جعبت ووه ،ولكن ووه
بانتظار وصوله ولقائه بالرئيس عباس ،لالستما منه ومعرفة ماذا لديه وما يحمل معه".
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وأكوود "ضوورورة توووفير الظووروف المناسووبة إلحيوواء عمليووة سووالم جديووة حقيقيووة تووؤدي إلحيوواء المفاوضووات
وفق ق اررات الشرعية الدولية ،عبر وقف االستيطان وااللتزام بحل الدولتين".

بدوره؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،واصل أبو يوسف ،إن "زيارة وفد اإلدارة األمريكية

إلى فلسطين المحتلة تسجل رقمها العشرين بدون أي حدي  ،حتى ا ن ،عن وقف االستيطان وحدود

الدولة الفلسطينية وفق العام ."1967

وأضاف أبو يوسف ،لو"الغد" من فلسطين المحتلة" ،إذا بقي الوفد األمريكي على نفس المواقف ،خالل

زيارته المنتظرة ،فلن يتحقق أي تقدم في جهود تحريك العملية السياسية".

واسووتبعد "التعويوول علووى الموقووف األمريكووي المنحوواز لالحووتالل ،وفووق تحووالف اسووتراتيجي ثنووائي ممتوود
لتقديم الدعم المالي والعسكري واللوجستي للكيان اإلسرائيلي ،بما يحد

الخلل وعدم التوازن".

من جانبه ،رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريور ،عضوو المكتوب السياسوي للجبهوة الديمقراطيوة
لتحريوور فلسووطين ،تيسووير خالوود ،إن "الوودور األمريكووي ورعايتووه للمفاوضووات بووين الجووانبين الفلسووطيني

واإلس و ورائيلي ولمو ووا يسو وومى عمليو ووة السو ووالم ،قو وود دمو وور فو وورص التقو وودم نحو ووو التسو وووية السياسو ووية ،وحو ووول

المفاوضات إلى عملية خدا استند إليها االحتالل في ممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني".

ودعو ووا ،فو ووي تص و وريح لو ووه عبو وور صو ووفحته "الفيسو ووبوك" ،إلو ووى مطالبو ووة اإلدارة األمريكيو ووة بالضو ووغط علو ووى

االحووتالل ،ودفعووه لوقووف األنشووطة االسووتيطانية ،حتووى يبقووى هنوواك مكووان فووي العمليووة السياسووية لدولووة

فلسطينية" ،بحسبه.

وبالمث وول ،أك وود عض ووو اللجن ووة التنفيذي ووة لمنظم ووة التحري وور ،أحم وود مج وودالني ،أن ووه "ال معن ووى ألي جه وود
أمريكي ما لم يرتكز على حل الدولتين ووقف االستيطان كأساس ألي عملية سياسية".

وأوضووح مجوودالني ،فووي تص وريح أمووس إلذاعووة "صوووت فلسووطين" الرسوومية ،أن "جهوود اإلدارة األمريكيووة

يرتكز على قضايا جزئية وثانوية؛ وليس على القضية الجوهرية المتمثلة بإنهاء االحتالل وفق قو اررات

الشرعية الدولية".

الغد ،عمان2017/8/22 ،

 .9عبد الهادي يبحث مع مسؤول أممي أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية
دمشووق :بحو

موودير الوودائرة السياسووية لمنظمووة التحريوور الفلسووطينية السووفير أنووور عبوود الهووادي ،أوضووا

الالجئين الفلسطينيين ،مع الممثل المقويم ألنشوطة األموم المتحودة فوي سووريا ومنسوق الشوؤون اإلنسوانية

عل ووي الزعت ووري .ون وواقش عب وود اله ووادي م ووع الزعت ووري س ووبل إيص ووال المس وواعدات الغذائي ووة إل ووى الع ووائالت
الفلسطينية التي تقطن خارج المخيمات الفلسطينية.
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وقال إن مسؤولية األمم المتحدة هي تقديم كل موا يلوزم لالجئوين الفلسوطينيين لحوين عوودتهم ألرضوهم،
وضرورة تطبيق القرار  194القاضي بحق عودة الالجئين الفلسطينيين وتعويضهم.

وتم االتفاق على التنسيق بين منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة غو وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

"األونروا" ،والصليب األحمر والهالل األحمر لتخفيف المعاناة وتقديم ما يلزم لالجئين الفلسطينيين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/21 ،

 .11الشوبكي :السفارة الفلسطينية تجري اتصاالتها إلنهاء أزمة المحتجزين في مطار القاهرة
الرسووالة نووت – محمووود هنيووة :كشووف السووفير الفلسووطيني فووي مصوور جمووال الشوووبكي ،عوون اتصوواالت
جرت مع الجانب المصري إلنهاء أزمة المحتجزين في مطار القاهرة ،مشي ار إلى انه جرى الطلب منه
بو"السماح لمن يسمح له منهم اإلقامة في مصر لحين فتح معبر رفح".

وذكر الشوبكي في تصريح خاص بو"الرسالة نت" أنوه "ال يوجود احتجواز ألي مون الشوبان فوي المطوار،

وانما هم بانتظار إعادة فتح معبر رفح أو العودة مجددا للمكان الذي قدموا منه".
وأكد الشوبكي أن السفارة تجري اتصاالتها إلنهاء أزمة هؤالء المحتجزين.

الرسالة ،فلسطين2017/8/21 ،

" .11وفا" :الوضع األمني في قطاع غزة يشهد مزيدا من التدهور
رف ووح :أطل ووق ملثم ووون ،فج وور االثن ووين  ،2017/8/21الن ووار عل ووى أح وود مقو ورات حم وواس بس ووالح م وون ن ووو
"كالشوونكوف" ،وهووم مسووتقلون د ارجووات ناريووة ،فووي مدينووة رفووح ،والذوا بووالفرار موون محوويط المكووان ،دون

إصووابات .ووفقووا لمصووادر ،يووأتي ذلووك كووردة فعوول موون قبوول الجماعووات "السوولفية الجهاديووة" علووى خلفيووة
القمع ،واالعتقال ،والتعذيب ،من قبل أجهزة حماس ألنصارها ،حيو

يشوهد الوضوع األمنوي فوي قطوا

غزة مزيدا من التدهور .وفي وقت الحق ،وخالل أقل من ساعة ،وقع إطالق نار على مركز الشرطة
في رفح ،من قبل مسلحين ملثمين .وبوقت قصير ،فجر أربعة أشخاص يستقلون سويارة ،خموس قنابول

يدوية ،واطالق نار على حاجز تفتيش ،بالقرب من مدخل تل السلطان غرب رفح جنوب قطا غزة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/21 ،

 .12دبور يبحث مع مفوض "األونروا" أوضاع المخيمات في لبنان
إلتقوى سووفير دولووة فلسوطين أشوورف دبووور ،فوي مقوور السووفارة ،المفوو

العووام لألونووروا بييور كرينبووول فووي

حضووور الموودير العووام لألونووروا فووي لبنووان كالوديووو كوووردوني .وتووم خووالل اللقوواء ،بحسووب بيووان للسووفارة،
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"اسووتع ار

األوضووا فووي المخيمووات فووي لبنووان بشووكل عووام ،ومووا يعانيووه شووعبنا موون صووعوبات حياتيووة

ومعيشوية ،وضورورة تأهيول البنوى التحتيووة فوي مخيموي بورج البراجنووة وشواتيال وبخاصوة شوبكة الكهربوواء.

كما تم بح

األوضا في مخيم عين الحلوة وضرورة توفير الخدمات اإلغاثية والرعاية".

وجوورى خووالل اللقوواء "التأكيوود علووى ضوورورة إنجوواز إعووادة أعمووار مخوويم نهوور البووارد ،واسووتمرار الرعايووة
للعائالت التي لم تستلم منازلها لغاية ا ن".

المستقبل ،بيروت2017/8/22 ،

 .13إصابة مرافق قائد قوات األمن الفلسطيني في مخيم عين الحلوة
وطنية :أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية لألعالم" في صيدا إيمان سالمة عن إصوابة م ارفوق قائود قووات

األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب ويدعى نضال الدنان ،إثناء تجدد إطوالق
النووار وعمليووات القوونص علووى الشووار الفوقوواني فووي مخوويم عووين الحلوووة ،كمووا تسوومع بووين الحووين وا خوور

أصوات انفجار قذائف.

الوكالة الوطنية لإلعالم2017/8/21 ،

 .18حماس تدعو الدول العربية واإلسالمية لتحمل مسؤولياتها تجاه األقصى في ذكرى الـ 84إلحراق
قالووت حركووة حموواس إن المسووجد المقوودس يعوواني موون غربووة فووي ظوول أنظمووة عربيووة واسووالمية منهووا موون
يسار الخطى نحو التطبيع مع العدو.

ونوهت الحركة إلى أن أنظمة عربية واسالمية أخرى ما تزال في غفلة من أمرهوا تجواه المخواطر التوي
تحيط بالمسجد األقصى السليب ،وهو أمر لن يجر على العورب والمسولمين إال كول مصويبة ووبوال إن

لووم يصووحوا موون غفلووتهم ويتوقف ووا عوون التسوواوق مووع مشوواريع التطبيووع الخطي ورة والهرولووة لكسووب رضووا

الصهاينة .وحذرت الحركوة فوي بيوان صوحفي بوذكرى إحوراق المسوجد األقصوى ال و ،48مون هوذا الموقوف
الالمبووالي ،ودعووت الوودول العربيووة واإلسووالمية إلووى تحموول مسووؤولياتها الدينيووة واألخالقيووة والقوميووة تجوواه

واحد من أهم مقدسات هذه األمة ورمز عزتها وعنوان كرامتها.

وأكدت حماس أن جرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته المستمرة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تزيدنا

إال إص و ار اًر علووى عوودم االعت وراف بالكي ووان الصووهيوني وعوودم التف وريط بحب ووة ت وراب موون فلسووطين وعل ووى
مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى كنس االحتالل.
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 .15فتح" :إسرائيل" قوة احتالل وال سيادة لها على المسجد األقصى
رام هللا :أكوودت حركووة فووتح ،أن اس ورائيل قوووة احووتالل وأن ال سوويادة لهووا علووى القوودس الش ورقية بمووا فيهووا
المسجد األقصى الذي يشمل المسجد القبلي األمامي ،ومسجد قبة الصخرة المشرفة ،وباحته وجدرانه.

وش ووددت "ف ووتح" ف ووي بي ووان ي وووم االثن ووين ،لمناس ووبة ال ووذكرى ال و و 48إلحو وراق المس ووجد األقص ووى عل ووى ي وود
الصووهيوني األسووترالي مايكوول دينوويس روهووان ،علووى أن القوودس بمووا فيهووا األقصووى ،ج و أز ال يتج و أز موون

األر

الفلسطينية المحتلة عام .1967

وحووذرت "فووتح" ،الحكومووة اإلس ورائيلية موون أيووة محوواوالت قوود تسووتهدف المسووجد األقصووى فوووق أو تحووت
األر  ،أو تقسيمه زمانيا أو مكانيا ،مؤكدة تمسوكها بالمحافظوة علوى الوضوع التواريخي والقوانوني فوي

الحوورم القدسووي الش وريف .ودعووت الحركووة العووالمين العربووي واإلسووالمي ،لتحموول المسووؤولية تجوواه القوودس
واألقصى وقضية الشعب الفلسطيني العادلة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/8/21 ،

" .16الجهاد" تنتقد تهافت بعض األنظمة العربية نحو التطبيع في الذكرى الـ  48إلحراق األقصى
غو وزة :أك وودت حركو وة الجه وواد اإلس ووالمي أن «جو ورائم» االح ووتالل اإلسو ورائيلي وانتهاكات ووه المس ووتمرة بح ووق
ر عل ووى اس ووتمرار النض ووال والمقاوم ووة .وانتق وودت ف ووي ال ووذكرى ال و و 48
الش ووعب الفلس ووطيني ،تزي وودها إصو و ار ا

إلحراق المسجد األقصى ،عمليات «الهرولة نحو التطبيع» التي تنتهجها بع

األنظمة العربية.

وأكوودت علووى دعمهووا لصوومود واصورار المقدسوويين فووي مواجهووة االحووتالل اإلسورائيلي ،فووي ظوول اسووتمرار

«صمت العرب المتخاذل» عن نصرة األقصى والتصدي لتآمر المحتلين ومخططاتهم.

القدس العربي ،لندن2017/8/22 ،

" .17قدس برس" :تسعة ضباط من رام هللا يشرفون على الهجوم الذي تشن حركة فتح في حي الطيرة
ذك وورت مص ووادر أمني ووة فلس ووطينية ف ووي لبن ووان ،تح وودثت ل و و "ق وودس ب وورس" وطلب ووت االحتف وواظ باس وومها ،أن

ضباطا من رام هللا يشرفون على الهجوم الذي تشنه حركة فتح على جماعة بالل بدر في حي الطيورة
في مخيم عين الحلوة.

وتشووير ذات المصووادر ،الووى وجووود تسووع ضووباط موون جهوواز المخووابرات العامووة ،خمسووة موونهم يووديرون

الهجوم من مقر سفارة فلسطين في بيوروت ،واالربعوة ا خورون يتواجودون فوي منطقوة البركسوات وجبول
الحليب.
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 .14االشتباكات تبلغ مداها في مخيم عين الحلوة لليوم الرابع واتفاقات وقف إطالق النار تترنح

قالت المستقبل ،بيروت ،2017/8/22 ،عن مراسلها من صيدا ،رأفت نعيم ،أن اشتباكات عوين الحلووة
بلغوت موداها فووي الجولوة الرابعوة واألعنووف منوذ انودالعها مسوواء الخمويس .ثالثوة تطووورات ميدانيوة ميووزت
اليوووم ال اربووع موون االشووتباكات :سووجل ارتفووا فووي منسوووب وحجووم الني وران وادخووال المزيوود موون األسوولحة

المتوسوطة الووى سوواحة المعركووة ،فكووان نجووم اليووم ال اربووع قووذائف الهوواون و«الالنشوور» ،وانضوومام محوواور
جديدة الى جبهة القتال الرئيسية الى محور الشار الفوقاني الطيري ،فاستعانت «فوتح» بمرابضوها فوي

حو ووي الصو ووحون وجبو وول الحليو ووب ،وتركو ووزت المواجهو ووات علو ووى محو وواور الطيو ووري – الشو ووار الفوقو وواني –

الصووحون -نزلووة سوووق الخضووار – جبوول الحليووب ،فيمووا طالووت بع و

القووذائف الصوواروخية ورصوواص

االشتباكات أحياء قريبة من مسرح االشتباكات مثل الصفصاف واللوبية وبستان القدس وحي صفوري
والبركسات .اما التطور الميداني الثالو  ،فتمثول فوي توغول مقواتلي فوتح فوي عموق حوي الطيوري ،معقول

المجموعات المسلحة التابعة للمطلوبين البارزين ،بالل بدر وبالل عرقوب.

لكوون مقوواتلي فووتح لووم يتمكن ووا موون البقوواء طووويال فووي النقوواط التووي توغل ووا فيهووا نظ و ار لكثافووة الني وران التووي

تعرضوا لها بحكم تغلغل عناصر بدر وعرقوب في ازقة وزواريب الحي المذكور ،وتسللهم بين البيوت
عبر الجدران بعد هدمها .فبقيت المواجهات تراوح بين كر وفر وهجوم وهجوم مضاد وموا يشوبه حورب
شوار  .وأفيد عن اشتعال النيران فوي منوزلين فوي حوي الطيوري جوراء االشوتباكات .وتوردد ان بوالل بودر

اصيب اصابة طفيفة.

وجوواء فـــي الشـــرق األوســـط ،لنـــدن ،2017/8/22 ،موون بيووروت نق والً عوون م ارسوولتها ب ووال أسووطيح ،أن
اتفاقات وقف إطالق النار في مخيم عين الحلوة تتوالى منذ يوم الخميس الماضي ،من دون أن تنجح

في إعادة االستقرار األمني إلى أرجائه .وكان آخور اتفواق فوي هوذا المجوال توم التوصول إليوه بعود ظهور
يوم أمس (االثنين) بقرار مون القيوادة السياسوية الفلسوطينية التوي تضوم ممثلوين عون أبورز الفصوائل ،إال

أن سووكان المخوويم مووا ازل ووا غيوور مطمئنووين للوضووع الحووالي ويترقبووون ج ووالت جديوودة موون االقتتووال بووين
الجماعات المتشددة وحركة «فتح» في أي لحظة.

وكانت المواجهات تجددت صباح أمس ،مما أدى إلى سقوط  3جرحى ،لترتفع بذلك حصيلة المعوارك

التي اندلعت قبل نحو  6أيام إلوى  4قتلوى و 16جريحواً .ورجحوت مصوادر فوي حركوة «فوتح» أن يكوون

االتفوواق األخيوور الووذي تووم التوصوول إليووه لوقووف إطووالق النووار «أكثوور ثبات واً موون االتفاقووات التووي سووبقته،
باعتبار أن المجموعات المتطرفة هي التي ضغطت علوى القووى اإلسوالمية وخصوصواً علوى (عصوبة

األنصار) و(الحركوة اإلسوالمية المجاهودة) للتوصول إلوى اتفواق جديود يضوع حوداً للمعوارك ،بعودما تلقوى
عناصرها ضربات قوية وباتوا بحاجة إلعادة ترتيب صفوفهم».
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وأوضووحت المصووادر فووي تصوريح ل و«الشوورق األوسووط» أنووه «وبعوودما انطلقووت المواجهووات بووين مجموعووة
بالل العرقوب المتشددة وعناصر القوة األمنية وقوات األمن الوطني ،توسعت في األيام الماضوية بعود

انض وومام المجموع ووات المتطرف ووة األخ وورى وأبرزه ووا مجموع ووة (ب ووالل ب وودر) و(ه ووالل ه ووالل) إل ووى القت ووال
وتكتلهووا بمواجهووة عناصوور فووتح بشووكل خوواص» .وتؤكوود المصووادر أن «القوووى اإلسووالمية» فووي المخوويم

والت ووي تضو ووم حرك ووة «حمو وواس» و«الحركو ووة اإلس ووالمية المجاه وودة» و«الجه وواد اإلسو ووالمي» و«عصوووبة

األنصوار» ،والتووي هووي أصوالً جووزء موون القوووة األمنيوة الفلسووطينية« ،تركووت إلووى حود كبيوور عناصوور فووتح

وفص ووائل منظم ووة التحري وور وحي وودين بمواجه ووة المجموع ووات المتش ووددة» ،الفت ووة إل ووى مش وواركة «رمزي ووة»

لو«الجهاد اإلسالمي» ،باإلضافة إلى مشاركة عناصر من «القيادة العامة» و«الصاعقة».
 .19وسائل إعالم لبنانية تهاجم حركة "فتح" بشدة بسبب دورها في مواجهات "عين الحلوة"

بيروت :انتقدت وسائل اإلعالم اللبنانية دور حركة "فتح" في معركة عين الحلوة ،التوي تخوضوها ضود
جماع ووة ب ووالل ب وودر ،وتفرده ووا باتخ وواذ قو ورار تنفي ووذ الهج وووم عل ووى ح ووي الطيو ورة دون الع ووودة إل ووى الق وووى

الفلسطينية.

ورأت صووحيفة "األخبووار" اللبنانيووة فووي تقريوور لهووا يوووم االثنووين" ،أن حركووة فووتح قوود خسوورت المواقووع التووي

اكتسووبتها فووي نيسووان (أبريوول) الماضووي" .وطرحووت تسوواؤالً ع ون "أسووباب تفوورد القيووادي فووي حركووة فووتح

أش وورف العرموش ووي بقو ورار الهج وووم عل ووى معق وول اإلس ووالميين دون الع ووودة إل ووى قيادت ووه أو التنس وويق م ووع

الفصائل".

أما صحيفة "المستقبل" فقد أشارت بحسب مصادرها األمنية ،إلى أن "عملية عوين الحلووة مشوبوهة فوي

توقيت مشبوه" .وحملت الصحيفة فتح المسؤولية في عدم التوصل إلى وقف إلطالق النار ،فقالت "إن
حركووة فووتح وقبوول التوصوول للوقووف الثوواني إلطووالق النووار ،حاولووت إح وراز اخت وراق أو تقوودم باتجوواه حووي

الطيووري واسووتمهلت موون يطلب ووون منهووا وقووف إط ووالق النووار  24سوواعة ،لكنهووا رغ ووم توغلهووا فووي الح ووي
المووذكور إال أنهووا لووم تسووتطع أن تحووافظ علووى المواقووع التووي وصوولت إليهووا ،فعووادت إلووى حيو

انطلقووت،

واستمرت االشتباكات".

أما صحيفة "المدن" فقالت" :إن حركة فتح هي من بادرت بشن هجوم علوى حوي الطيورة دون التنسويق

موع القووى الفلسوطينية األخورى ،وهووو موا دفوع حوزب هللا إلوى التوودخل لثنوي الحركوة علوى وقوف الهجوووم"،

وفق الصحيفة.
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 .21البردويل يكذب تصريحات منسوبة إلي
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،صالح البردويل تصريحات صحفية مكذوبة ُنسبت إليه.
وقال البردويل في تصريح صحفي ،اإلثنين ،إن ما أوردته بعو المواقوع الصوفراء التابعوة للمخوابرات،

من تصريحات على لساني؛ تعليقاً على بيان "ألوية الناصر صالح الدين  -لوواء التوحيود" ،هوو كوذب
وتلفيق .وأضاف " لم ِ
أدل بأي تصريح لوسائل اإلعالم حول هذا األمر".
ودعو ووا البردويو وول وسو ووائل اإلعو ووالم إلو ووى تحو ووري الدقو ووة والموضو وووعية فو ووي التعامو وول مو ووع مواقو ووف الحركو ووة

وتصريحات قياداتها التي تصدر عبر منابرها الرسمية المعروفة.

موقع حركة حماس ،غزة2017/8/21 ،

" .21يديعوت" :حرب إلكترونية تشنها حركة حماس على صفحة منسق الشؤون المدنية لالحتالل
القوودس المحتلووة – وكوواالت :كشووفت صووحيفة «يووديعوت أحرونوووت» العبريووة أمووس تفاصوويل جديوودة عوون
حوورب إلكترونيووة تشوونها حركووة «حموواس» علووى صووفحة منسووق الشووؤون المدنيووة لالحووتالل اإلس ورائيلي
الجنرال يولي مردخاي.

وأكوودت الصووحيفة أن شووبكات التواصوول االجتموواعي تحولووت أخي و اًر الووى محووور المعركووة بووين إس ورائيل

الرسمية و «حماس».

وأضووافت أن المعركووة اشووتعلت قبوول سوونتين ،وافتتحهووا مردخوواي علووى صووفحته علووى «فايسووبوك» باللغووة

العربية باسم «المنسق» ،وكان هدفه األعلى الحدي

مع السكان الفلسطينيين رغماً عن الجميع.

الحياة ،لندن2017/8/22 ،

 .22االحتالل يعتقل فلسطينيا جنوبي نابلس بادعاء نيت تنفيذ عملية طعن
فلسطينيا بادعاء حيازته ل و "سوكين" قورب
شابا
ً
نابلس :اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،يوم اإلثنينً ،
حاجز عسكري جنوبي نابلس (شمال القدس المحتلة).
وطينيا جنوووبي مدينووة نووابلس ،وبحوزتووه
وذكوور موقووع " "0404العبووري ،أن القووات اإلسورائيلية اعتقلووت فلسو ً
"سكين" ،دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وأضاف الموقع المقرب من جيش االحتالل ،أن الشاب كان فوي طريقوه لتنفيوذ عمليوة طعون ،حيو

توم

وطينيا فووي
اقتيوواده للتحقيقووات .وقووال شوواهد عيووان ل و "قوودس بوورس" ،إن قووات االحووتالل الحقووت طفو ًوال فلسو ً
أحد السهول قرب حاجز "حوارة" العسكري؛ قبل أن تقوم باعتقاله ونقله لجهة غير معلومة.
قدس برس2017/8/21 ،
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ترمب أهم من إدانة النازيين
 .23أيوب الق ار :عالقتنا بدونالد ا
إندبندنت :قال وزير االتصاالت اإلسرائيلي أيوب ق ار إن على الحكومة أن تدين النازية ،ولكن العالقوة
ترمب أهم من ذلك.
بالرئيس األميركي دونالد ا

وأضاف قرا ،الذي يعد أحد أقرب الوزراء إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،أنه يجب على إسورائيل

ترمب بعد الغضب من طريقة رده على العنوف الوذي وقوع فوي مظواهرة للنوازيين
أن تتحرك للدفا عن ا
الجدد بمدينة شارلوتسفيل بوالية فيرجينيا وأدى إلى وفاة امرأة.

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية األسبو الماضي قال ق ار "نظ ار للعالقات الرائعة

مع الواليات المتحدة ،نحن بحاجة إلى وضع التصريحات عن النازيين في سياقها المناسب".

وأضوواف "نحوون بحاجووة إلووى إدانووة معوواداة السووامية وأي أثوور للنازيووة ،وسووأفعل مووا بوسووعي كوووزير لوقووف
انتشارها .ولكن ترمب هو أفضل رئيس أميركي حظينا به ،فعالقته مع رئيس الوزراء (نتنياهو) رائعة،

وبعوود تحموول سوونوات أوبامووا العجوواف ،ترمووب هووو زعوويم العووالم الحوور بووال من واز  ،ويجووب أال نقبوول أي

شخص يؤذيه" .وأشارت صحيفة إندبندنت إلى إشادة ق ار بوالرئيس األميركوي بوأن لوه "سوجال مشورفا فوي
معارضة معاداة السامية والتطرف الديني".

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/21 ،

" .28الدفاع اإلسرائيلية" :صادرات األسلحة الى أوروبا تقفز من  724مليون دوالر إلى  1,8مليار
توول أبيووب  -نظيوور مجلووي :يسووتدل موون تقووارير و ازرة الوودفا اإلس ورائيلية ،أن أوروبووا ضوواعفت اسووتيراد
األسوولحة واألجه وزة الحربيووة واالسووتخبارية موون إس ورائيل ،منووذ انوودال موجووات اإلرهوواب فيهووا .وأصووبحت
دول أوروبا ثاني أكبر مستورد لألسلحة اإلسرائيلية بعد آسويا .فقود بلغوت قيموة األسولحة المسوتوردة مون

إسورائيل  724مليوون دوالر فوي سونة  .2014وتضواعفت فوي سونة  ،2015لتصوبح  1,6مليوار دوالر.
وزادت في سونة  2016إلوى  1,8مليوار دوالر .وتشوير اإلحصوائيات إلوى أن هوذا الونهج مسوتمر خوالل
السنة الحالية أيضا .وللمقارنة ،فإن التصدير لدول أميركوا الشومالية بلو  1,265مليوار دوالر فوي سونة

 .2016وألميركا الالتينية  550مليون دوالر ،وألفريقيا  275مليونا ،فيما ظلت آسيا تتربع على عرش
مشتريات السالح اإلسرائيلي بمبل  2,6مليار دوالر.

وأكود المتخصووص فووي قضووايا األموون والطاقووة فووي معهوود أبحووا

األموون القووومي فووي توول أبيووب ،د .عيلووي

ريتوونج ،أن «االرتفووا فووي مشووتريات األسوولحة اإلسورائيلية ،هووو جووزء موون االرتفووا الشووامل فووي ميزانيووات
األموون األوروبيووة ،ال ووذي بل و بالمع وودل ،نسووبة  3فووي المائ ووة مووا ب ووين سوونتي  2015و .2016فمش ووكلة

اإلرهاب من جهة وتدفق الالجئين إلى أوروبا من جهة ثانية ،كانتا مسببا أساسيا في زيادة الصوادرات
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اإلسرائيلية للسالح إلى دول القارة األوروبية خالل هاتين السنتين .وقد زودت إسرائيل العديود مون هوذه
الوودول بووالرد التكنولوووجي لمعالجووة التسوولل ،ومحاربووة اإلرهوواب ،وحمايووة السووايبر التووي أصووبحت عنص و ار

أساسيا أكثر فأكثر للعرو

التي تقدمها الشركات اإلسرائيلية».

وحسب تقرير وصل إلى «الشرق األوسط» ،كانت أهم مركبات الصادرات األمنية اإلسرائيلية في سنة

 :2016تطوير وتحدي

الطائرات والشبكات الجويوة ( 20فوي المائوة) ،أجهوزة الرصود وتوضويح الرؤيوا

( 18في المائة) ،والصواريخ وشوبكات الودفا الجووي ( 15فوي المائوة) ،الوذخيرة وقواعود اإلطوالق (13
فووي المائووة) ،الورادارات ( 12فووي المائووة) ،أجهوزة التجسووس وجمووع المعلومووات والسووايبر ( 8فووي المائووة)،
والطائرات بال طيار ( 7في المائة).

وتتابع شركات إنتواج األسولحة اإلسورائيلية التغييورات الكبيورة الحاصولة فوي أوروبوا الغربيوة ،التوي تتحوول

دولها من مصدرة إلى مستوردة أساسية .ويبرز ذلك بشكل خاص في ألمانيا ،عقب برود عالقاتها مع
بريطانيا والواليات المتحدة ،اللتين كانتا أهم مصدر لتزويد السالح لدول أوروبا في القرن العشرين.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/22 ،

" .25قسم االستيطان بالوكالة اليهودية" يخطط إلقامة مستعمرات جديدة في الجليل والنقب
الناصورة :بووالتزامن مووع السوولب والنهووب اإلسورائيلي فووي الضووفة الغربيووة بوودأ قسووم االسووتيطان فووي الوكالووة
اليهودية بدفع مخطط إلقامة مستوطنات جديدة في الجليل والنقوب فوي منواطق  1948بشوكل يتنواق

تماما مع سياسوة التخطويط القُطريوة .وكوان القسوم قود دفوع بخطوة مماثلوة قبول ثوال

سونوات إال انهوا لوم

تنضوج ،وفوي حينوه أعلون قسوم االسوتيطان بوأن الهودف هوو «التعبيور عون السويادة اإلسورائيلية» و«خلوق

توازن ديموغرافي ملموس» .وعرضت الخطة الجديدة قبل عشرة أيام على موقع اإلنترنت التوابع لوو ازرة
الزراعة وتطوير القرى ،وتشمل فحص إمكانية إقامة مسوتوطنات فوي منطقتوين فوي الجليول بوالقرب مون
مستوطنتي بيلخ وتوفال ،وحول مستوطنتي اشحار ويوفاليم .وتقع هذه المناطق بمحواذاة بلودات عربيوة

كبيورة ،مون بينهوا مجود الكوروم وسوخنين .ويسوتعد قسوم االسوتيطان إلنشواء مسوتوطنات ستشومل جميعهووا

 3,000وحدة إسكان ،لكنه لم يتم بعد كشف تفاصيل بشأن تقسويم الوحودات اإلسوكانية ومكوان إقامتهوا
المحدد.
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ومنصف
 .26النيابة العامة اإلسرائيلية :مصادرة األرض الفلسطينية إنساني
ٌ
هاشم حمدان :ادعت دولة االحوتالل ،اليووم اإلثنوين ،أن مصوادرة أ ارضوي فلسوطينيين أقويم عليهوا مبوان
اسووتيطانية هووو "رد إنسوواني منصووف ومعقووول" لمووا زعمووت أنووه "ضووائقة" يعوواني منهووا المسووتوطنون فووي
المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وقدمت النيابة العامة اإلسرائيلية ،باسم دولة االحتالل ،يوم اإلثنين ،ردها األولوي علوى التماسوين تقودم

بهمووا فلسووطينيون ومنظمووات حقوقيووة ضوود قووانون المصووادرة ،الووذي يسوومح بمصووادرة أ ار
خاصة أقيمت عليها مبوان اسوتيطانية ،وطلبوت رفو

فلسووطينية

االلتماسوات بوزعم أن "المصوادرة هوي رد إنسواني

منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسورائيليون" .كموا زعموت أن اسوتمرار الوضوع القوائم

"يحكم على آالف العائالت بالعيش في حالة من عدم اليقين".

عرب 2017/8/21 ،48

" .27هآرتس" :فيلق المدرعات بالجيش اإلسرائيلي غير جاهز للحرب
محم وود وت وود :كش ووفت ص ووحيفة "ه ووآرتس" ،اإلثن ووين ،النق وواب ع وون عي وووب ف ووي فيل ووق الم وودرعات ب ووالجيش
اإلسرائيلي وعدم جاهزيته للحرب أو أي مواجهة عسكرية ،وكذلك وجود عيوب وشوائب بكل ما يتعلق

بالبنى التحتية بالمعسكر وظروف خدمة الجنود.

وذكرت الصحيفة أنه تم الكشف عن الخلل والعيوب خالل الزيوارة المفاجئوة التوي قوام بهوا وزيور الودفا

أفيغوودور ليبرمووان ،قبوول أيووام إلووى الوحوودة  460والمسووؤولية عوون جاهزيووة فيلووق الموودرعات ،حيو

أوصووى

ليبرمان وعقب الكشف عن العيوب تشكيل لجنة فحوص لتقصوي الحقوائق ،فيموا طالوب الضوباط بتقوديم

التفسيرات وتقدير الموقف حول ذلك.

عرب 2017/8/21 ،48

 .24يهودية خدمت في الجيش اإلسرائيلي تعلن إسالمها من المسجد األقصى
القدس :اشتعلت شبكات التواصل االجتماعي في إسرائيل؛ بسبب مقطع فيديو يظهر شابة يهودية وقد

اعتنقت الديانة اإلسالمية في المسجد األقصى المبارك.

وبحس ووب التفاص وويل المنش ووورة ف ووي مواق ووع التواص وول اإلسو ورائيلية الت ووي انتش وور فيه ووا الخب وور ،ف ووإن الش ووابة

اليهودية خدمت في الجيش اإلسرائيلي مسبقاً.

وفي التفاصيل ،زعمت المواقع العبرية أن المجندة اإلسرائيلية السابقة من مدينة "عسقالن" ،وقد أحبت

شاباً من بلدة رهط البدوية؛ ولهذا قررت اعتناق الدين اإلسالمي للزواج منه.
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وتواجه الفتاة اليهودية موجة انتقادات وغضب عارمة؛ بسبب تغيير ديانتها اليهودية والزواج من شاب
فلسطيني مسلم .هذا ولم تذكر المواقع العبرية مزيداً من التفاصيل حول الحادثة.

األيام ،رام هللا2017/8/22 ،

 .92مقتل شاب فلسطيني بالرصاص في شقت بالسويد واتهامات للموساد باغتيال
غزة " -األيام اإللكترونية" :قتل شاب فلسطيني من قطا غزة بالرصاص في شقته في السويد.

عاما) قتل في السويد بالرصاص مرجحة
وقالت مصادر محلية :إن الشاب محمد تحسين البزم (ً 25
أن يكون القتل على خلفية عنصرية.
هذا واتهمت مصادر فلسطينية الموساد اإلسرائيلي باغتياله حي
وأخرى برقبته.

أصيب الشاب برصاصة في راسه

ونشرت وسائل إعالم عبرية خب ار حول الجريمة ،ونقلت عن مصادر سويدية قولها إن "الشاب قُتل
برصاصتين ،واحدة في الرأس واألخرى في العنق ،ولم تتفاعل السلطات السويدية مع الحد ولم تقدم

التقرير الالزم حتى ا ن".

وربطت وسائل اإلعالم العبرية بين اغتيال المهندس التونسي الزواري والقيادي في كتائب القسام،

مازن فقها ،مع ما حد

مع البزم.

مصادر فلسطينية قالت إن شخصا يهوديا أطلق النار على محمد من مسافة قريبة ،ما أدى إلى

مقتله نتيجة إصابته برصاصتين في الرأس والعنق .وما تزال التحقيقات جارية لكشف مالبسات

الجريمة.

األيام ،رام هللا2017/8/21 ،

 .03محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الشيخ رائد صالح للمرة الثالثة حتى الخميس المقبل
القدس  -سعيد عموري :مددت محكمة إسرائيلية ،يوم اإلثنين ،اعتقال رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ
رائد صالح ،حتى الخميس المقبل ،للتحقيق معه في شبهة "التحري

جمعية محظورة".

على اإلرهاب والعنف وتأييد

وأفاد مراسل األناضول ،بأن محكمة الصلح اإلسرائيلية في مدينة "ريشون لتسيون" قرب تل أبيب

(شمال) ،قضت للمرة الثالثة على التوالي ،بتمديد اعتقال صالح ،إلى يوم الخميس المقبل.
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وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية ،من بينها موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه من المقرر أن تقدم
النيابة مساء الخميس أو صباح الجمعة المقبل الئحة اتهام ضد الشيخ صالح للنظر فيها من قبل

المحكمة ،دون اإلشارة إلى تفاصيل الالئحة.

وكالة األناضول لألنباء2017/8/21 ،

 .03مخيم عين الحلوة :دمار هائل في أحياء الطيري والرأس األحمر والشارع الفوقاني
صيدا  -أحمد منتش :أتاح الهدوء النسبي الذي شهده مخيم عين الحلوة في صيدا عصر يوم
اإلثنين ،بعد التزام المسلحين لفترة محدودة قرار القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة الذي دعا إلى
وقف فوري لالشتباكات ولتبادل اطالق النار ،لبع

األهالي المحاصرين في بيوتهم وأزقتهم الخروج

لفترة من الوقت ،ونقل بعضهم صو ار تظهر حجم الخراب والدمار الذي لحق بالمنازل والمحال

التجارية والسيارات وشبكتي المياه والكهرباء ،خصوصا في أحياء الطيري والصفصاف والرأس

األحمر والصحون والشار الفوقاني وسوق الخضر.

وفي غياب أي تحرك شعبي ومدني ضاغط لوقف االشتباكات ،ارتأى عضو اللجنة الشعبية في عين

الحلوة جهاد موعد الخروج من منزله مع ولديه ،ومشى في الشار التحتاني المواجه للشار الفوقاني،

وحمل الوالد الفتة انتقد فيها القيادات والمشايخ والشباب المسلم ،مطالبا بطردهم .وختمها بالقول" :هذا

الحذاء أغلي منكم" ،وحمل أحد ولديه الفتة كتب عليها "حرام عليكم صار عندي سكري" .وا خر
كتب على الفتته "أنا ما بدي هاجر بس القيادات بدها تهجرني".

النهار ،بيروت2017/8/21 ،

 .09هيئة األسرى والمحررين 3,800 :معتقل فلسطيني في سجون االحتالل منذ بداية 2017

رام هللا :أفادت معطيات فلسطينية رسمية ،بأن قوات االحتالل "اإلسرائيلي" نفذت  3,800حالة اعتقال
بحق المواطنين الفلسطينيين منذ بداية عام .2017

وقالت هيئة "األسرى والمحررين" الحقوقية في بيان لها يوم االثنين ،إن سياسة االعتقاالت

"اإلسرائيلية" قد شملت فر

عقوبات قاسية وجماعية على أفراد عائلة المعتقل.

وعد مسؤول الهيئة الحقوقية ،عيسى قراقع ،في ذات البيان ،أن إجراءات وممارسات االحتالل "تعد

جماعيا للشعب والمجتمع الفلسطيني ،بحي
عقابا
ً
ً
وانما تتوسع لتطال عائالتهم وأقربائهم".
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مؤكدا
ووصف المسؤول الفلسطيني ،سياسة االحتالل واعتقاالته بو "البطش واإلرهاب الرسمي"،
ً
"سياسة االحتالل تقوم على السادية واالنتقام".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/21 ،

 .33القدرة :إجراءات السلطة الفلسطينية تنسجم مع سياسات االحتالل العنصرية
غزة :أكد أشرف القدرة الناطق باسم و ازرة الصحة الفلسطينية ،أن السلطة تنسف المقدرات الوطنية
بمنعها األدوية عن غزة ووقف التحويالت الطبية للمرضى.

وقال في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه ،إن "اإلجراءات الجانحة

التي تتخذها السلطة في رام هللا بحق مرضى قطا غزة من وقف توريد األدوية والتحويالت الطبية

والتسريح القسري للموظفين تمثل نسفاً للمقدرات الوطنية وانسجاماً مع سياسات االحتالل العنصرية".
ٍ
بشكل عام،
وما زالت السلطة الفلسطينية في رام هللا تمارس أشد العقوبات على أهالي قطا غزة
حي

ما زالت تمنع توريد األدوية ألصحاب األم ار

عددا من شاحنات األدوية إلى فنزويال.

المزمنة والخطيرة في الوقت الذي ترسل فيها
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/22 ،

 .03قطاع غزة %70 :من األيتام حرموا من كفاالتهم الشهرية بسبب سياسات سلطة رام هللا
ان السلطة في رام هللا عن المساس بأبسط الحقوق ألكثر الفئات ضعفاً
غزة  -صفاء عاشور :لم تتو َ
في قطا غزة وحرمانهم منها ،فبعد أن حرمت القطا من أبسط المقومات الالزمة للحياة ،شددت
من سياساتها التعسفية نحو فئة األيتام وعملت على حرمانهم من أبسط الحقوق ،حتى حرمت %70

منهم من الكفاالت التي كانوا يحصلون عليها.

فخالل السنوات الماضية عملت السلطة على إغالق حسابات المئات من الجمعيات الخيرية التي

تساهم في كفالة عشرات ا الف من األيتام في قطا غزة ،كما سعت دولياً إليقاف عمل عدد من

المؤسسات التي كانت تدعم هذه الفئة وغيرها بحجة عملها غير القانوني في القطا .

ويوجد في قطا غزة ما يقرب من  22ألف يتيم مسجلين لدى و ازرة التنمية االجتماعية يحصلون من

خاللها على مساعدات نقدية كل ثال شهور لليتيم وعائلته ،إال أن الجمعيات الخيرية كانت تقوم
ٍ
بشكل
بالدور األكبر ،حي مسجل لديها ما يقرب من  25ألف يتيم كانوا يستفيدون من الكفاالت

شهري وبمبال تحفظ كرامة اليتيم.
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مدير تجمع المؤسسات الخيرية في قطا غزة زهير الداعور ،أكد أن الجمعيات تعاني من مضايقات
السلطة منذ أكثر من ثماني سنوات ،ولكن هذه المضايقات اشتدت بشكل أكبر خالل السنوات الست

األخيرة.

وأوضح في حدي

لو"فلسطين" أن إغالق حسابات الجمعيات الخيرية في البنوك المحلية أدى لعدم

وصول كفاالت األيتام الذين وصل عددهم في القطا إلى أكثر من  25ألف يتيم مسجلين لدى

تجمع المؤسسات الخيرية.

وأضاف" :إجراءات السلطة التعسفية منعت إيصال األموال للبنوك وان وصلت فإن البنوك تمنع

صرفها لأليتام" ،الفتاً إلى أن قطا غزة كانت تصل إليه كفاالت لأليتام تقدر ما بين  20-14مليون

دوالر سنوياً.

فلسطين أون الين2017/8/21 ،

 .03االحتالل يعتدي على مقبرة تاريخية في القدس
القدس المحتلة  -كامل إبراهيم :منع مقدسيون جرافات بلدية االحتالل في القدس من هدم أجزاء من
سور «مقبرة الشهداء» شرق المدينة فجر امس  ،حي

اقتحمت الجرافات المقبرة وبدأت بأعمال

تجريف إلقامة حدائق ومسارات توراتية ضمن مخطط «الحو

المقدس».

وقال رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية في القدس المهندس مصطفى أبو زهرة إن جرافة االحتالل

حاولت هدم الجزء الغربي لسور مقبرة الشهداء «وهذه المقبرة التي تعتبر امتداد لمقبرة اليوسيفية

التاريخية المالصقة لسور القدس التاريخي في منطقة باب األسباط» ،وتم التصدي للجرافة ومنع
دخولها إلى أر

المقبرة.

وأفاد أبو زهرة ،أن المقبرة الممتدة من الزاوية الشمالية الشرقية ألسوار القدس إلى باب األسباط،

أر وقفية إسالمية ،الفتًا إلى أن  300إلى  400شهيد ُدفنوا فيها ،كما ُبني عليها ما ُيعرف باسم
«صرح الشهيد» وهي في الزاوية الشمالية الشرقية مقابل أسوار المدينة وسوق الجمعة سابقاً.
الرأي ،عمان2017/8/22 ،

 .03عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى بحماية الشرطة اإلسرائيلية
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين ،اإلثنين المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة
مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي ،وذلك بالذكرى الو 48إلحراقه حي

شددت من إجراءاتها على

أبوابه ،ودققت في البطاقات الشخصية للمصلين الوافدين إليه واحتجزت بعضها.
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مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى وتجولوا وتلقوا
وحسب دائرة األوقاف اإلسالمية ،فإن 91
ً
الشروحات عن الهيكل المزعوم.
كذلك هدمت قوات االحتالل أمس ،منزل قيد اإلنشاء في بلدة برطعة الغربية داخل أراضي الو48

جنوب غرب جنين.

الرأي ،عمان2017/8/22 ،

 .03االحتالل يبعد إماما مقدسيا عن القدس
قررت محكمة االحتالل ،مساء يوم االثنين ،اإلفراج عن الشيخ نور الدين الرجبي أحد أئمة وخطباء
مساجد القدس المحتلة ،وذلك بشرط اإلبعاد عن مدينة القدس وبلدتها القديمة لمدة أسبو  ،وبكفالة

مالية مقدارها خمسة آالف شاقل.

وكانت مخابرات االحتالل استدعت الشيخ الرجبي يوم األحد للتحقيق معه بمركز "المسكوبية" غربي

القدس ،واعتقلته ثم مددت اعتقاله لعرضه على المحكمة يوم اإلثنين قبل إصدار قرٍار بإبعاده عن

القدس.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/8/21 ،

 .03اتهام األونروا بالسعي إلى تغيير مناه التعليم الفلسطينية
غزة :تواجه األ ونروا اتهامات بشأن خطط إلجراء تغييرات تتعلق بمسائل وطنية ،في مناهج التعليم
في المدارس التي تشرف عليها في األراضي الفلسطينية .وعشية بدء العام الدراسي الجديد ،غدا،

تصاعدت الخالفات إثر تحذير االتحاد في بيان له من تغيير المنهاج التعليمي في المدارس

ومحاوالت «التغول على المنهاج الفلسطيني» ،محمال برنامج التربية والتعليم في األونروا المسؤولية

عن تلك المحاوالت ،وكذلك محاوالت «التدمير الممنهج للتعليم من خالل زيادة أعداد الطالب في

الفصول الدراسية».

وعبر االتحاد عن رفضه «سياسة تكميم األفواه واإلرهاب الوظيفي» ،مشي ار إلى أن إدارة األونروا
تواصل هجومها على الموظفين وارهابهم ،وتفر

العقوبات ضدهم ،وتعمل لالستفراد بهم .وقال إن

«ذلك يؤدي إلى توتر العالقات بشكل دائم» ،محمال إدارة األونروا تداعيات تدهور العالقات «رغم

محاوالت االتحاد فتح صفحة جديدة» ،داعيا إياها إلى فتح قنوات الحوار وتغليب لغة المنطق ،حتى
يجري تجنيب المؤسسة الصراعات النقابية التي ال تخدم أحدا ،كما جاء في بيانه.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/22 ،
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 .02االحتالل يهدم روضة لألطفال في العيزرية ويخطر بهدم منازل للعشائر البدوية
رام هللا  -فادي أبو سعدى :هدمت جرافات سلطات االحتالل اإلسرائيلي روضة لألطفال في تجمع
جبل البابا البدوي ،في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة ،وصادرت كافة محتوياتها .كما

أخطرت اإلدارة المدنية التابعة لالحتالل بهدم منازل للعشائر البدوية التي تسكن المنطقة ،رغم وجود
قرار من المحكمة العليا اإلسرائيلية بتجميد ق اررات الهدم في هذه المنطقة.

بدوره قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان إن الهدم ليس فقط في منطقة جبل

البابا ،وانما إسرائيل تقوم بعملية مبرمجة الستهداف المدارس الفلسطينية في المناطق المحيطة في
القدس المحتلة التي تسميها «ئي «1ضمن سياسة التهجير القسري التي تستخدمها.

القدس العربي ،لندن2017/8/22 ،

 .33االحتالل يشرع ببناء مقطع من جدار الفصل العنصري في أراضي يعبد
جنين :شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،يوم اإلثنين ،بإقامة مقطع من جدار الضم والتوسع
العنصري ،فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان لو"وفا" ،أن قوات االحتالل شرعت ببناء مقاطع من الجدار بطول

 300متر في األراضي الزراعية الواقعة في منطقة مريحة بالقرب من البوابة العسكرية على طول
الشار الرئيسي.

وأشارت إلى تخوف المواطنين من قيام قوات االحتالل باالستيالء على األراضي وعزلها بخلف
الجدار الذي سيلتهم أراضيهم ويحرمهم من دخولها ،وخاصة الواقعة بالقرب من مستوطنة "مابودوثان"

المقامة فوق أراضيهم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/21 ،

 .33تقرير :مخيمات الضفة تشهد توترات أمنية في أعقاب حمالت السلطة لفرض سيطرتها
غزة  -فايز أيوب الشيخ :تشهد مخيمات الضفة الغربية بين الفترة واألخرى حالة من التوتر واإلرباك
في أعقاب الحمالت األمنية التي تنفذها أجهزة السلطة العتقال من تصفهم "مطلوبين" ،فيما يرى

مراقبون أن ما يجري هو محاولة فر

سيطرة على المخيمات ضمن ص ار التيارات الفتحاوية.

وال يكاد يمر أسبو في الضفة دون نشوب أحدا

مؤسفة تنم عن استشراء حالة الفوضى والفلتان

األمني هناك ،وفي كل مرة تجري فيها مثل هذه األحدا

المؤسفة ،تتكشف الوقائع بأن من ورائها

هي األجهزة األمنية التابعة لحركة فتح وتشكيالتها العسكرية المختلفة.
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ولعل آخر هذه األحدا  ،تجددت -السبت الماضي -حي

شهد مخيم بالطة لالجئين الفلسطينيين

شرق نابلس ،توت اًر إثر وقو مواجهات بين مجموعة مسلحة وأفراد من أجهزة السلطة التي اقتحمته،
وأطلقت خاللها قنابل الدخان والغاز على شبان محتجين على عملية االقتحام للمخيم ،وتمركزت على
مدخل المخيم ،فيما ألقى الشبان الحجارة عليهم.

ويرى اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي ،أن األحدا

التي تجري في بالطة وجرت في غيرها من

المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة " تسيء للسلطة التي من المفتر

أنها ترزح تحت االحتالل"،

معرباً عن استهجانه من هدف "متخذي القرار بذلك ومما يدور في رؤوسهم" ،وفي ذلك إشارة واضحة

لو"قيادة السلطة".

وأوضح الشرقاوي في حديثه لو"الرسالة نت" أن ما يجري من أحدا

"يعبر عن انفالت أمني بين أجهزة السلطة وبع

االشتباكات تحد

داخل الحزب الحاكم".

وأرجع السبب في تنامي مثل هذه األحدا

واشتباكات متكررة في الضفة

التشكيالت الفتحاوية" ،مضيفاً بمعنى آخر "أن

وارتفا وتيرتها في ا ونة األخيرة " إلى سكوت ولي أمر

الحزب الواحد وعجزه السياسي" ،ويقصد بذلك رئيس السلطة والقائد العام لحركة فتح محمود عباس.
وأكد الشرقاوي أن استمرار أحدا

الفوضى والفلتان األمني في الضفة الغربية " شيء خطير وينذر

في المستقبل بضرب السلم األهلي" ،الفتاً إلى أن ذلك دليل على أن استقرار السلم األهلي ليس في
أولويات السلطة وأن المواطن الفلسطيني أصبح خارج المعادلة.

وتتستر أجهزة السلطة وراء أسباب وأهداف مختلفة منها "محاربة الفوضى والفلتان األمني" لتبرير
حمالتها األمنية في مدن ومخيمات الضفة الغربية ،في حين أن هناك أسبابا خفية تقف وراء هذه

الحمالت ،أهمها تعود إلى الخالفات الداخلية الفتحاوية وحالة التحزب والتخندق بين تياري رئيس

السلطة محمود عباس والقيادي المفصول من الحركة محمد دحالن.

ويقلل الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم ،من جدوى الحمالت األمنية التي تعلن عنها أجهزة

السلطة من حين خر ،مبيناً أن أجهزة السلطة دائماً ما تصنع جواً وهمياً بتحقيق األمن ،غير أن

الواقع على األر

يشير إلى تدهور الحالة األمنية في الضفة بفعل تزايد عدد المسلحين واألسلحة.

من ناحيته ،ذكر المحلل السياسي معاوية المصري ،أن معظم أحدا

الفوضى والفلتان األمني التي

تجري هي بين مجموعات من حركة فتح واألجهزة األمنية وهي في إطار الفصيل الواحد ،مستدالً
على ذلك بأن الوحيدين الذين يملكون السالح في الضفة هم أبناء األجهزة األمنية وجميعهم ينتمون

لحركة فتح.
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وكمن سبقه ،لم يستبعد المصري في حدي

لو"الرسالة نت" أن تكون قيادة السلطة تتستر على محدثي

الفوضى والفلتان األمني ،مبيناً أن تلك القيادات ال تستطيع أن ترد المنفلتين ألنهم يستخدموهم في
أحيان كثيرة أثناء معاركهم الداخلية وفي مجابهة خصومهم السياسيين.

الرسالة نت2017/8/21 ،

 .82سفير مصري :حماس هي األحرص على أمننا واضعافها خسارة كبرى لمصر
الرسالة نت– محمود هنية :قال السفير محمود فهمي كريم أول سفير مصري لدى السلطة

الفلسطينية ،إن الحاد

األخير في رفح "أثبت أن حركة حماس األحرص على أمننا القومي ،وأنها

ليست من يرسل المقاتلين لسيناء وليست من يتعاون مع داعش ،كما أنها ليست من تهدد أمن

بالدنا".

وأضاف في حدي

خاص بو"الرسالة نت" من القاهرة ،مساء االثنين" ،يجب علينا كمصر أن نقويها

وندعمها ،ونقوم بدورنا تجاه من يحمي أمننا القومي" ،مشي ار إلى أن الحاد

من الناس التي غرر بها اإلعالم وثبت لهم عكس ما كان يروج عن الحركة.

األخير "فتح آذان كثير

واستشهد رجل أمن بغزة وأصيب آخرون إثر تفجير انتحاري نفسه بدوريتهم عندما حاولوا منع تسلله

وآخرين إلى األراضي المصرية.
وانتقد السفير كريم بع

اإلجراءات المصرية األخيرة تجاه المسافرين الذين جرى احتجاز عدد منهم

والمعاناة التي واجهوها أثناء دخولهم وخروجهم من القطا  ،مضيفاً" :يجب أن نعترف أن هذه
اإلجراءات صادمة ومؤلمة ،وال ينبغي أن يكون التعامل هكذا مع حركة أدرك الجميع صدقها

والتزامها باالتفاقات".

ورغم أن الموقف المصري كان سلبياً وبطيئاً في التعامل مع إجراءاته تجاه تخفيف حصار غزة ،وفق
السفير إال انه قال" دعنا نأمل خي ار بفتح المعبر طيلة الوقت بعد عيد األضحى ،وفقا التفاقية الملحق

األمني بين إسرائيل ومصر" .وتابع قائالً" :يجب أن يدرك المسؤولون هنا أن إضعاف حماس

سيجلب خسارة كبرى لمصر".
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 .83إيكونوميست :صفقات غاز محتملة بين مصر و"إسرائيل"
تحدثت مجلة اإليكونوميست عن احتمال تدشين مرحلة جديدة من التعاون االقتصادي بين مصر
واسرائيل في مجال الغاز الطبيعي ،بعد توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخ ار على قانون
يفتح الباب لمثل هذه العالقة.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تبدو حريصة على هذا الفرصة التي تبدو أكثر واقعية مقارنة

بمسارات أخرى ،لبيع ما لديها من فائ

الغاز الطبيعي إلى أسواق خارجية.

وقالت إيكونوميست إن من المرجح أن تستورد الشركات المصرية الخاصة هذا الغاز عن طريق
األردن حتى تتجنب استخدام خط األنابيب الذي يمر عبر سيناء ،ألنه يرتبط بقضية تعويضات ترجع

إلى الفترة التي كانت مصر تصدر فيها الغاز إلى إسرائيل.

وكانت مصر في السابق تمد إسرائيل بنحو  %40من إجمالي احتياجاتها من الغاز الطبيعي،
بموجب اتفاقية لعشرين سنة تم توقيعها سنة  .2005لكن الغاز المصري توقف عام  ،2012وحصلت

إسرائيل فيما بعد على حكم دولي يلزم القاهرة بتعويضها عن فسخ االتفاقية.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/21 ،

 .88مبادرة تركية إلنهاء االنقسام وعباس إلى أنقرة في  28الشهر الجاري
رام هللا  -محمد يونس :كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعد
إلطالق مبادرة إلنهاء االنقسام الفلسطيني ،وانه وجه دعوة إلى الرئيس محمود عباس لزيارة أنقرة في

 28الشهر الجاري للبح

في التفاصيل.

وقالت المصادر إن تركيا مرشحة للعب دور مهم في إنهاء االنقسام بسبب عالقتها الخاصة مع

حركة «حماس» ،مشيرة إلى أن عباس هو الذي أشار على الرئيس التركي التدخل إلنهاء االنقسام
نظ اًر إلى تأثيره الكبير على «حماس».

وأضافت أن عباس أوفد أخي اًر مبعوثاً خاصاً إلى قطر وتركيا هو اللواء جبريل الرجوب لح

القيادتين القطرية والتركية على التدخل إلنهاء االنقسام ،موضحة أن الرئاسة الفلسطينية ترى أن
الوضع بات ا ن مهيئاً أكثر من السابق إلنهاء االنقسام بعد اتخاذ إجراءات ال سابق لها إلضعاف

حكم «حماس» في غزة.

وأكدت أن الرئاسة ترى أن هذه اإلجراءات بينت لحركة «حماس» أنها غير قادرة على مواصلة حكم
قطا غزة من دون تمويل من السلطة الفلسطينية ،األمر الذي يجعل تنازلها عن الحكم لمصلحة

حكومة الوفاق الوطني أم اًر ممكناً.
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وفي غزة ،قالت مصادر في «حماس» إنها ترحب بأي جهد تركي إلنهاء االنقسام ،مضيفة أن
الحركة ترى أن المدخل إلنهاء االنقسام يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير
النتخابات عامة .وتابعت أن «حماس» ترى أن الطريق إلنهاء االنقسام يبدأ بتشكيل حكومة وحدة
وطنية تتولى إدارة مؤسسات السلطة في قطا غزة والضفة على السواء ،وتعمل على حل مشكالت

الموظفين الذين تم تعيينهم من حكومات «حماس» ،واعادة الموظفين السابقين إلى مواقعهم ،من دون

إجحاف بحقوق أي موظف .وقالت إن «حماس» ترى أن الوضع الفلسطيني بات في حاجة ملحة
النتخابات عامة.

الحياة ،لندن2017/8/22 ،

 .85اللجنة القطرية :مشاريعنا في غزة مستمرة على قدم وساق
غزة :أكدت اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطا غزة اليوم االثنين أن مشروعاتها في القطا مستمرة
على "قدم وساق" وأنها تستعد إلى تدشين مشروعات جديدة لتخفيف عن المواطنين في قطا غزة.

وقال مستشار رئيس اللجنة يوسف الغريز ،إن "مشاريع اللجنة في غزة ما زالت تجري بشكل عادي

وشكل منتظم" .وأضاف الغريز في تصريح صحفي أنه "يجري ا ن تنفيذ مشاريع بتكلفة إجمالية
تُقدر بحوالي  85مليون دوالر ،ونسب إنجازها تتفاوت حسب طبيعة المشاريع وأوقات بدئها".
مشير إلى أن زيارة رئيس اللجنة السفير
ًا
وشدد على أن المشروعات القطرية لم تتأثر بحصار الدوحة،

محمد العماري إلى غزة الشهر الماضي جرى خاللها التوقيع على عقود عمل جديدة.

ولفت إلى أن مقاولي القطا ممن ينفذون المشاريع القطرية؛ يتقضون دفعاتهم المستحقة في موعدها

المحدد دون تأخير.

يتفقد سير العمل في مشروعات اإلعمار ويتابع أعمال

حاليا قطا غزة ،حي
كما يزور العمادي ً
اللجنة القطرية .وكانت صحيفة "الشرق األوسط" قالت إن الزيارة الحالية للعمادي ،التي بدأت األربعاء
الماضي هدفها "إنهاء مشروعات قطر بالقطا ".

فلسطين أون الين2017/8/21 ،

 .86الجامعة العربية تطالب بإلزام "إسرائيل" وقف كافة انتهاكاتها في المسجد األقصى
القاهرة" -الحياة الجديدة" :طالبت جامعة الدول العربية ،المجتمع الدولي واألمم المتحدة ،بالتعامل
بحزم مع االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة بحق المسجد األقصى والتدخل الفوري إلجبار إسرائيل

(القوة القائمة باالحتالل) على وقفها بشكل فوري.
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كما طالبت الجامعة ،في بيان صادر عن قطا فلسطين واألراضي العربية المحتلة اليوم االثنين
لمناسبة الذكرى الو  48لحريق المسجد األقصى المبارك ،بمنع أي محاوالت لتغيير الوضع التاريخي

القائم للمسجد األقصى المبارك ،وانفاذ ق اررات الشرعية الدولية ذات الصلة ،مؤكدة أن ال حل دون
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو  1967وعاصمتها القدس الشريف.

وحذرت من استمرار المخاطر التي تهدد المسجد األقصى المبارك ،جراء مواصلة االعتداءات

االحتاللية ضده ،وسائر المقدسات اإلسالمية والمسيحية.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/21 ،

 .87منظمة التعاون اإلسالمي تجدد التأكيد على المكانة المركزية للقدس
جدة :جددت منظمة التعاون اإلسالمي تأكيدها على المكانة المركزية الدينية والروحية لمدينة القدس
الشريف ،تزامنا مع حلول الذكرى األليمة الثامنة واألربعين للمحاولة ا ثمة إلحراق المسجد األقصى

المبارك ،أولى القبلتين وثال

الحرمين الشريفين.

وأدانت المنظمة ،في بيان لها اليوم االثنين ،وفقا لما نقلته وكالة األنباء اإلسالمية الدولية (إينا)،

تصاعد وتيرة االنتهاكات واالعتداءات التي يمارسها المستوطنون اإلسرائيليون المتطرفون ،بحق

المسجد األقصى المبارك ،تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي ،مع تكثيف سياسات التهويد
والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل ،قوة االحتالل ،بحق مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها،

والتي تشكل اعتداء على الحقوق الدينية الثابتة لألمة اإلسالمية وتراثها ،واستف از از لمشاعر المسلمين،

وانتهاكا لحرية العبادة ولحرمة األماكن المقدسة ،وكذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وق اررات

الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقالت المنظمة في البيان" :في هذه الذكرى األليمة ،تجدد منظمة التعاون اإلسالمي تأكيدها على

المكانة المركزية الدينية والروحية لمدينة القدس الشريف وارتباط المسلمين األبدي في جميع أرجاء
العالم بالمسجد األقصى المبارك ،وأن سالمة أماكنها المقدسة وحرمتها ترتبط ارتباطا وثيقا باستتباب
األمن والسلم في المنطقة برمتها".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/21 ،

 .84دبلوماسي سوداني :نبذل الجهود للتصدي للقمة اإلفريقية " -اإلسرائيلية"
الدوحة :جدد السفير السودا ني في قطر ،فتح الرحمن علي ،التزام بالده تجاه القضية الفلسطينية،
جهودا للتصدي للقمة اإلفريقية "اإلسرائيلية".
معلنا أنها تبذل
ً
ً

التاريخ :الثالثاء 2017/8/22

العدد4383 :

ص

28

وقال علي ،خالل استقباله ،اليوم االثنين ،لجنة قطر المنبثقة عن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي
الخارج :إن موقف السوادان ثابت ال يتغير في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ،مضيفا" :فلسطين في

قلب كل سوداني".

وأشار إلى أن السودان يتابع بحذر الدعوات لعقد القمة اإلفريقية "اإلسرائيلية" في جمهورية توغو،

وسيبذل جهوده الدبلوماسية كافة للتصدي لها.

كما أشار السفير السوداني إلى أهمية الحراك الشعبي والرسمي في التصدي لمثل هذه الدعوات ،وأن

هذا الحراك سيؤتي ثماره إن كان في االتجاه الصحيح ،حسب تقديره.

وضم وفد المؤتمر معتز المسلوخي عضو األمانة العامة للمؤتمر الشعبي ،وفهمي العلي عضو

الهيئة العامة للمؤتمر.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/21 ،

 .89انعقاد الملتقى الدولي لحماة المسجد األقصى في إيران
طهران :نظمت "السدانة الرضوية الشرفة" في مدينة مشهد اإليرانية ،الليلة الماضية ،الملتقى الدولي
لحماة المسجد األقصى ،بالذكرى الو 48إلحراقه ،حي

يحيي اإليرانيون هذه المناسبة باسم "يوم

المسجد العالمي".

وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم" ،أن منظمة المؤتمر اإلسالمي تبنت سابقا في اجتما
وزراء خارجية دول المنظمة في طهران ،اقتراحا قدمته إيران حول تسمية إحياء ذكرى حريق المسجد

األقصى بيوم المسجد العالمي.

وشارك في الملتقى الذي نظم في مدينة مشهد اإليرانية ،علماء وطالب من  16دولة وسط مشاركة

مسؤول ين إيرانيين على رأسهم المرشح الرئاسي السابق رئيس السدانة الرضوية سيد إبراهيم الرئيسي،
وعلماء سنة وشيعة إيرانيون.

وافتتح الملتقى وسط هتافات المشاركين بو"الموت إلسرائيل" ،والتنديد بجرائمها في حق المقدسات

اإلسالمية وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/22 ،

 .51سليماني :ندعم الفلسطينيين من أجل تحقيق حريتهم
طهران :قال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري اإليراني الجنرال قاسم سليماني اليوم األحد إن
طهران تدعم الفلسطينيين من أجل تحقيق حريتهم.
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وأضاف سليماني في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" اإليرانية اليوم أن "دفا ودعم إيران عن الشعب
الفلسطيني يكمن أيضا في هذا السياق وبهدف تمكينه من الوصول إلى حريته ورفع الظلم عنه".

وأردف "ماذا تريد إيران من فلسطين؟  99.99من الفلسطينيين هم من أهل السنة ،لكن إيران تدعمهم

من أجل تحقيق حريتهم".

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2017/8/20 ،

" .51وكالة األنباء الكويتية" :المعلم الفلسطيني يعود إلى الكويت بعد ربع قرن
الكويت و (د ب أ) :عاد المعلمون الفلسطينيون من جديد إلى سلك التدريس في الكويت للمرة األولى
منذ ربع قرن ،حسبما أفادت وكالة األنباء الكويتية( كونا) اليوم االثنين.

وذكرت الوكالة أن العودة تأتي بعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي على قرار يقضي بإعادة توظيف

المدرسين الفلسطينيين بعد توقف دام أكثر من  25عاما على خلفية الموقف الرسمي الفلسطيني
حينها بشأن الغزو العراقي للكويت عام .1990

وحسب الوكالة ،تعاقدت و ازرة التربية الكويتية فعليا على  105من المعلمين والمعلمات الفلسطينيين

في تخصصي الرياضيات والعلوم ،وصل منهم  19معلما حتى ا ن.

ونقلت الوكالة اليوم عن وكيل و ازرة التربية الدكتور هيثم األثري قوله إن الو ازرة حريصة على االهتمام

بالعملية التعليمية بكل مكوناتها سواء من الهيئتين اإلدارية والتعليمية أو من حي
بما يخدم الطالب.

وأضاف أنه نظ ار لوجود نقص في بع

المناهج والمرافق

المواد العلمية كان التفكير في االستعانة بالمعلمين

الفلسطينيين ،وذلك لما يتمتعون به من قدرة ودراية وخبرة ليشاركوا في العملية التعليمية إلى جانب
المعلمين الكويتيين والجنسيات العربية األخرى.

وأشار إلى ضرورة االستعانة بالمدرس الممتاز أيا كانت جنسيته إال أن المدرس الكويتي هو األصل

واألساس مما يؤكد ضرورة االهتمام بكليتي التربية والتربية األساسية.

من جانبه ،أعرب رئيس اللجنة التعليمية بمجلس األمة الكويتي محمد الحويلة عن الترحيب بأي معلم

جيد من الدول العربية قائال “لدينا خبرة سابقة عن جودة المعلم الفلسطيني وهو سيدعم فتح آفاق
جديدة من التعاون بشتى المجاالت”.
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 .52األمم المتحدة تقرر نشر قائمة سوداء بالشركات الدولية المرتبطة باالستيطان
هاشم حمدان :من المت وقع أن يقوم مفو

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،رعد بن زيد الحسين ،قبل

نهاية العام الحالي بنشر قائمة سوداء بالشركات الدولية التي تربطها عالقات عمل بالمستوطنات

المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة ،بما في ذلك القدس ،والجوالن السوري المحتل.
وهاجم مندوب إس ارئيل في األمم المتحدة فكرة نشر القائمة ،واعتبر أن مفو

اإلنسان تحول إلى ناشط كبير في حركة المقاطعة.
وعلم أن مفو

األمم المتحدة لحقوق

األمم المتحدة قدم قائمة للدول التي جاءت منها هذه الشركات ،وذلك كي يتسنى له

الحصول على ردها قبل مطلع أيلول/سبتمبر.

وكشفت "واشنطن بوست" ،مساء اليوم اإلثنين ،أنه يظهر في القائمة سلسلة من الشركات األميركية
التي تنشط في المستوطنات ،وبيينها "كاتربيلر" و"تريبادوايز" و"برايسالين" و"."Airbnb

وبحسب التقرير فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمارس ضغوطا على األمم المتحدة لمنع نشر القائمة

السود اء ،كما أن مفو

األمم المتحدة ،رعد بن زيد الحسين ،بع

القائمة إلى اإلدارة األميركية

للحصول على تعقيبها.

وتبين أن إسرائيل والواليات المتحدة تعارضان بشدة نشر القائمة السوداء ،وتشنان حربا متواصلة من

أجل عرقلة نشرها بادعاء أنها تشكل مقدمة لمقاطعة إسرائيل.

عرب 2017/8/21 ،48

 .53منيمنة وكرينبول :استمرار خدمات األونروا
استقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني  -الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة في مقر اللجنة في
السراي الكبير ،المفو

األوضا

العام لوكالة (األونروا) ،بيير كرينبول .وأفاد بيان أن «البح

تناول

العامة لالجئين الفلسطينيين في لبنان وتوصيات وثيقة مجموعة العمل حول قضايا

الالجئين الفلسطينيين في لبنان التي أعلنت مؤخ ار في "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني

في لبنان» ،كما تناول بع

المشاريع الملحة كمشرو تطوير شبكة الكهرباء في مخيم برج

البراجنة» .وتداول الطرفان «موضو العجز المالي الذي تعاني منه وكالة األونروا بشكل مستمر».

وأعلن كرينبول أن «هذا الموضو سيطرح خالل زيارة األمين العام لألمم المتحدة إلى فلسطين
والمنطقة األسبو المقبل» .وأشاد كرينبول «بمشرو التعداد الذي تنفذه لجنة الحوار»« ،واصفاً إياه
بأنه مشرو "مهم ألنه سيساعد في تحسين أوضا الالجئين الفلسطينيين في لبنان».

المستقبل ،بيروت2017/8/22 ،
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 .58حاخام برشلونة :الطائفة اليهودية ببرشلونة محكوم عليها بالهالك وعلينا المغادرة إلى "إسرائيل"
القدس المحتلة :قال حاخام اليهود الرئيسي في مدينة برشلونة ،مائير بار في أعقاب االعتداء الذي
تعرضت له المدينة أن الطائفة اليهودية في برشلونة "محكوم عليها بالهالك"؛ ألن السلطات في

إسبانيا ال تريد مواجهة اإلسالم المتطرف.

وأضاف بار-حين ،إنه يشجع المواطنين اليهود على مغادرة إسبانيا التي وصفها في أثناء لقاء مع
"جي تي إيه" بأنها "محور اإلرهاب اإلسالمي في أوروبا".

وتابع قائال" :أقول لمجتمعي اليهودي هنا :ال أعتقد أننا سنبقى هنا لألبد ،وأشجعهم على شراء
العقارات في إسرائيل .هذا المكان ضائع .ال تكرروا خطأ اليهود الجزائريين ،واليهود الفنزويليين.

الخروج في وقت مبكر أفضل من وقت متأخر".

وأشار بار-حين إلى إن جزءا من المشكلة التي تنتج عنها الهجمات ،هو وجود جالية إسالمية كبيرة
مع "هوامش متطرفة" .بمجرد أن هؤالء الناس "يعيشون بينكم صعب التخلص منهم ،إنهم يصبحون

أكثر قوة ،هذا ينطبق على أوروبا ككل ،أوروبا ضائعة" .يذكر أن هجوم برشلونة أسفر عن مقتل 14

شخصا واصابة  100آخرين.

وكالة سما اإلخبارية2017/8/19 ،

 .55قطر تعد ترتيبات السعودية لسفر حجاجها إلى مكة المكرمة غير منطقية ويثير االستغراب
الدوحة( -أ ف ب) :تصاعد الخالف يوم االثنين ،بين السعودية وقطر حول نقل الحجاج القطريين
إلى مكة المكرمة ،مع وصف الدوحة الترتيبات السعودية لنقل مواطنيها بو”غير المنطقية”.
وعبرت الدوحة عن استغرابها من قرار الريا

حصر نقل الحجاج القطريين عن طريق الخطوط

الجوية السعودية فقط.

وقال مدير المكتب اإلعالمي بو ازرة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي في بيان مساء االثنين

إن "قصر نقل الحجاج القطريين عن طريق الخطوط الجوية السعودية فقط أمر غير مسبوق وغير
منطقي ويثير االستغراب ويخالف تعاليم الدين اإلسالمي".

وهو ثاني بيان قطري يصدر االثنين حول األزمة المتصاعدة.
وصباح االثنين ،نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر أن تكون الدوحة رفضت السماح

لطائرات سعودية يفتر

أن تنقل حجاجا قطريين إلى مكة المكرمة بالهبوط في مطار حمد الدولي

في الدوحة.
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وكانت السعودية أعلنت األحد أنها لم تتمكن حتى ا ن من تسيير طائرات لنقل الحجاج القطريين من
الدوحة إلى مكة المكرمة.

رأي اليوم ،لندن2017/8/21 ،

 .56السنغال تخرق الحصار وتعيد سفيرها للدوحة
قررت السنغال ،مساء اإلثنين ،إعادة سفيرها إلى قطر ،بعد أكثر من شهر على استدعائه للتشاور؛
على خلفية قطع دول الحصار ،عالقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وذكرت الخارجية السنغالية ،في بيان لها أنها قررت بتاريخ  21أغسطس/آب الحالي ،عودة سفيرها

إلى الدوحة ،الذي تم استدعاؤه للتشاور.

وأضافت "بهذا الصدد ،تشجع السنغال استمرار المبادرات الجاريةِ ،في سبيل التوصل إلى تسوية
سلمية لألزمة بين دولة قطر والدول المجاورة لها ،وبروح التضامن اإلسالمي ،السنغال على

االستعداد للمساهمة في كل الجهود في هذا االتجاه".

بدوره كتب مدير المكتب اإلعالمي في و ازرة الخارجية القطرية؛ أحمد بن سعيد الرميحي على حسابه

الشخصي في موقع "تويتر"" ،قررت السنغال إعادة سفيرها إلى الدوحة" ،مضيفاً "السنغال تعيد
سفيرها؛ سياسة النفس الطويل تكسب".

وتعد السنغال أول دولة تعلن عودة سفيرها إلى قطر منذ بداية األزمة الخليجية يونيو/حزيران

الماضي.

ويأتي هذا القرار عقب مكالمة هاتفية أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،مساء اإلثنين،

مع رئيس السنغال ،ماكي سال.

وذكرت وكالة األنباء القطرية الرسمية (قنا) إنه تم خالل االتصال استع ار

البلدين ،وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجاالت.

العالقات الثنائية بين

العربي الجديد ،لندن2017/8/22 ،

 .57تحرك برلماني بحريني لمالحقة قطر قانونيا
المنامة – "الحياة" :كشف برلماني بحريني أمس ،عن مشاورات في مجلس النواب لبدء خطوات
مالحقة قطر قانونياً إثر تورطها في استهداف أمن البحرين.
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وطالب النائب األول لرئيس مجلس النواب علي العرادي ،بمقاضاة الحكومة القطرية ،بسبب «تورطها
الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين» ،وأكد «إجراء مشاورات في المجلس

لمقاضاة الدوحة».

واتهم العرادي ،بحسب وكالة األنباء البحرينية ،الدوحة بالتورط في «أعمال العنف واإلرهاب

والتحري

منذ عام  2011حتى اليوم» ،وأكد «ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة للمتضررين

من التورط القطري في دعم اإلرهاب».

ودعا العرادي الحكومة إلى تشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين ،للنظر في

حجم األضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين ،جراء ما وصفه بو «الدعم القطري لإلرهاب

والجماعات المتطرفة ،وما تسببت فيه من خسائر» ،وتشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى

بسبب « تدخل قطر في الشؤون الداخلية للبحرين ،ومخالفتها قواعد حسن الجوار ،ومخالفتها المواثيق
القانونية المحلية واإلقليمية والدولية».

وكان التلفزيون البحريني ب

األربعاء الماضي ،تسجيالً صوتياً لمكالمة بين رئيس الوزراء القطري

السابق واألمين العام السابق لجمعية «الوفاق».

الحياة ،لندن2017/8/22 ،

 .54رسالة عباس عبر زهافا جالؤون
د .فايز أبو شمالة

حملت "زهافا جالؤون" رئيسة حزب مريتس اإلسرائيلي رسالة السيد محمود عباس إلى اإلسرائيليين،

ونقلتها لهم بأمانة فقالت :إن عباس أبلغها أن السلطة قلصت تحويل األموال إلى قطا غزة بنسبة

 ،% 25بعد تشكيل حماس للجنة اإلدارية ،واذا لم يحصل تغيير بالقريب العاجل فستقلص السلطة
الدعم عن غزة بنسبة .%100

لقد أراد محمود عباس أن يؤكد لإلسرائيليين تمسكه بالمفاوضات نهجاً ال حياد عنه ،ويؤكد وقوفه في
وجه المقاومة الفلسطينية بحزم ،واستعداده التخاذ إجراءات عقابية ضد السكان الفلسطينيين الداعمين

للمقاومة بالقدر الذي ال يقوى عليه أعتى المتطرفين الصهاينة.

وكانت المفاجأة في رد زهافا جالؤون ،والتي حرصت على إيصال رسالتها اإلنسانية إلى المجتمع
الفلسطيني من خالل ردها على محمود عباس ،حين قالت له" :أنا يهودية ،ولست من مؤيدي حركة

حماس ،وال أدعم الحكومة التي أقامتها ،لكن تقليص األموال المدفوعة لصالح كهرباء غزة يعد بمثابة
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عقاب جماعي لسكان غزة ،واختيار غير صحيح وغير شرعي ،وأنها قلقة من الوضع اإلنساني
لسكان قطا غزة!.

فأين رسالة التنظيمات الفلسطينية وعلى رأسها تنظيم حركة فتح إلى المجتمع الفلسطيني؟ وما موقف

جميع القوى السياسية والشعبية من إجراءات عباس العقابية ضد سكان قطا غزة؟.

أزعم أن خطوة محمود عباس القادمة ضد قطا غزة لن تمر بسهولة على تنظيم حركة فتح ،وال

سيما بعد تعليق قادة الحركة كافة أنشطتهم التنظيمية اعتراضاً على إجراءات محمود عباس العقابية،
وهذا موقف وطني يسجل لقيادة حركة فتح ،وفي تقديري أن قادة الحركة في غزة قد أضحوا جاهزين

للتعاون مع بقية التنظيمات الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد والشعبية وغيرها ،لتنسيق خطوات
عملية ضد إجراءات عباس العقابية ،ومن ضمنها:

مطالبة عباس بالتوقف عن جباية الضرائب من غزة ،طالما سيتوقف عن تحمل المسؤولية ،فال

يصير أن يكون عباس هو صاحب الوالية ،وقاب
وفي حالة رف

الجباية ،والمتهرب من الرعاية.

عباس تقديم نصيب غزة من الضرائب إلى لجنة وطنية تمثل تآلف التنظيمات

الفلسطينية ،تأتي الخطوة التالية ،وتتمثل بالتوجه إلى جامعة الدول العربية ،للمطالبة بنصيب غزة من
الضرائب ،ونصيبها من المساعدات العربية ،لتكون الخطوة التالية ،التوجه إلى المجتمع الدولي ،وفي
تقديري أن (إسرائيل) سترحب بهذه الخطوة االنفصالية بين غزة والضفة الغربية ،والتي مهد لها عباس

الطريق عملياً بقطع الكهرباء ،وقطع الرواتب ،واإلحالة إلى التقاعد ،وأزعم أن ال مانع لدى (إسرائيل)
من مد غزة بالكهرباء ،وتحصيل ثمنها من الضرائب التي تجبى من غزة.

مالحظة :وصول زهافا جالؤون إلى رام هللا يؤكد على تواصل التنسيق األمني بين قيادة السلطة

الفلسطينية واإلسرائيليين ،وال مصداقية لقرار تجميد كافة أشكال التواصل مع اإلسرائيليين.

فلسطين أون الين2017/8/21 ،

 .59نصيحة صادقة لحماس
هاني المصري

من أقصر الطرق للتوصل إلى مخرج للمأزق العام الذي تعيشه القضية الفلسطينية بصورة عامة،
وقطا

وفعال ،للتخلي عن سيطرتها
غزة بصورة خاصة ،أن تبدي حركة حماس استعدادها ،قوًال
ً

االنفرادية على قطا غزة ،مقابل تخلي حركة فتح عن هيمنتها على السلطة والمنظمة واقامة شراكة
متوقعا أن تجد االهتمام المناسب ألنها
حقيقية كاملة .هذه النصيحة الصادقة أقدمها لو"حماس"،
ً
صادرة من شخص ال يمكن اتهامه بمعاداة "حماس" ،أو اإلساءة إليها.
التاريخ :الثالثاء 2017/8/22

العدد4383 :

ص

35

المعضلة الكبرى التي رافقت "حماس" منذ تأسيسها تتمثل بالجدل حول كونها جزًءا من الحركة
الوطنية الفلسطينية ،أم أنها الفر الفلسطيني لجماعة اإلخوان المسلمين ،أم أنها حركة وطنية لها بعد
إخواني .اعتبرت "حماس" نفسها في الميثاق أحد أجنحة اإلخوان المسلمين ،وفي وثيقتها السياسية

الجديدة تجاهلت اإلشارة إلى هذه العالقة ،وهذا يوضح مدى تعقيد الوضع الذي تعيشه.

تعتبر العالقة ما بين "حماس" و"اإلخوان" نقطة قوتها وضعفها في نفس الوقت ،وأصبحت ا ن في
مرحلة هبوط اإلخوان المسلمين وتصنيفهم كحركة إرهابية ،وخاصة بعد إسقاط حكمهم في مصر،

امتدادا عر ًبيا
سياسيا
دعما
وماليا و ً
ً
ً
نقطة ضعف أكيدة .فعالقتها باإلخوان أعطتها ،في البدايةً ،
خصوصا
وعالميا ساعد على تقدمها بسرعة ،لدرجة أخذت تنافس "فتح" على القيادة والتمثيل،
قليميا
ً
ً
وا ً
في مرحلة صعود اإلسالم السياسي بعد اندال ما يسمى بو"الربيع العربي" .وهذه العالقة أضعفت من

كونها جزًءا من الحركة الوطنية ،ما جعل أولوياتها غير واضحة ،وتجعلها مرتهنة ألولويات الجماعة
األم الممتدة على مساحة العالم كله .وعلى "حماس" أن تحل المعضلة من خالل جعل كونها جزًءا
من الحركة الوطنية هو الطابع الرئيسي.

ما سبق مسألة في غاية األهمية ،ألن القضية الفلسطينية قضية تحرر وطنية وعادلة ومتفوقة
يتضمن القانون الدولي والشرعية الدولية الحد األدنى من الحقوق .صحيح أن لها

أخالقيا ،حي
ً
أبعادا متعددة سياسية ودينية وغيرها ،إال أن البعد السياسي التحرري هو البعد األساسي الذي يعطيها
ً
نسانيا ال حدود له ،ما يجعلها مصدر جذب واستقطاب ودعم من قوى
سياسيا
دعما
وماديا وا ً
ً
ً
ً
فادحا
ًا
وقطاعات سياسية ودينية واجتماعية مختلفة ،والتعامل معها كقضية دينية يلحق بها
ضرر ً

خصوصا منذ سيطرة اليمين واليمين
ويصب في صالح إسرائيل التي تحاول جاهدة تديين الص ار ،
ً
الديني المتطرف على الحكم.
وال يقتصر الخطر هنا على التعامل الدولي ،وانما من الضرورة بمكان من أجل تحقيق وحدة وطنية
وحقيقية وفعالة لشعب متنو األفكار والمعتقدات واألديان مثل الشعب الفلسطيني ،أن يكون هناك

فصل ما بين السياسة والدين" ،فما هلل هلل وما للوطن للجميع".

وثمة معضلة أخرى كبيرة تواجه "حماس" ،وهي محاولتها الجمع ما بين كونها حركة مقاومة وبين

دخولها سلطة تحت االحتالل ومقيدة بقيود مجحفة وبالتزامات أوسلو المتناقضة مع المقاومة من دون
توفر القدرة على تجاوز هذه االلتزامات ،ما جعل "حماس" تراوح ما بين المواءمة بين حماية السلطة
أنها

التي تقتضي وقف المقاومة وااللتزام بهدنة مفتوحة ،وبين ممارسة دورها كحركة مقاومة مفتر
سيطرت على السلطة من أجل حماية المقاومة.
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لعل هذا ما يفسر المأزق العميق الذي تعيشه "حماس" ا ن ،فهي تحكم سلطة محاصرة معرضة
للعدوان ،وملتزمة بهدنة مفتوحة مع االحتالل ،واذا أرادت أكثر من معادلة "هدوء مقابل هدوء" عليها
أن تقدم تنازالت تتعلق باالعتراف بحق إسرائيل بالوجود ووقف المقاومة ومحاربتها ،والتنسيق األمني

والتبعية االقتصادية.

كما فشلت "حماس" في تقديم نموذج للحكم الرشيد الوطني الديمقراطي التعددي ،وتجلى هذا الفشل

في عدم القدرة على توفير احتياجات الناس من الحريات ،والحقوق ،والمساواة ،والعيش الكريم،

وفرص العمل ،والتعليم ،والصحة ،والكهرباء ،والماء ،والتنقل من والى القطا  ،ما جعل الخيارات
تضيق ،لدرجة اضطرت فيها "حماس" للتحالف مع عدو األمس وامتداداته اإلقليمية التي تعتبر أشد
عداء للمقاومة ولإلخوان المسلمين التي تعتز "حماس" بأنهم مرجعيتها الفكرية تحت وهم إمكانية

الجمع بين محاور متناقضة.

ما أجبر "حماس" على تغليب اإلنساني على السياسي رغم إضفاء الطابع الوطني على التفاهمات أن
الرئيس محمود عباس وسلطته أغلقوا أبواب المصالحة والوحدة ،ووضعوا "حماس" أمام احتمالين
أحالهما مر :إما االستسالم وتمكين خصمها السياسي "فتح" من قيادة السلطة التي من المفتر

أن

تكون فيها "حماس" أقلية فقط ،أو تقلع شوكها بيدها ولو عن طريق االستعانة بالشيطان ومحاولة

توسيع اللجنة اإلدارية ،وما يعنيه ذلك من تحويل االنقسام إلى انفصال.
وهناك خيار ثال

أمام "حماس" ،وهو التخلي عن السيطرة االنفرادية على القطا  ،كخطوة إلقامة

وبدال من ذلك قدمت "القسام" مبادرة تتضمن خلق فراغ أمني
سلطة جديدة تجسد الوحدة الوطنيةً .
وسياسي ،حتى ولو كانت مجرد مناورة ال أكثر ،إال أنها بدت كضربة يأس وأظهرت "حماس" فاقدة

للخيارات وال تملك سوى التهديد بتنفيذ خيار شمشون الجبار "علي وعلى أعدائي يا رب".

أخطأت "حماس" عندما سيطرت على السلطة من دون أن تضمن قدرتها على توفير احتياجاتها،
وعندما تصورت أن على ا خرين أن يمولوها أو أن يرفعوا الحصار عن القطا من دون أن تقدم

التنازالت المطلوبة ،وعندما تعاملت مع ملف المصالحة على أساس إعطاء األولوية الستمرار

سلطتها على القطا والحفاظ على المكاسب التي لديها والسعي للحصول على مكاسب جديدة ،مثل
الدخول إلى منظمة التحرير ومؤسساتها.

في هذا السياق نرى كيف قدمت "حماس" مسألة االتفاق على االلتزام بتمويل رواتب الموظفين الذين

عمليا تمكين سيطرتها على السلطة وصبغها بالشرعية .وهذا
عينتهم على أي شيء آخر ،ما يعني
ً
أدى إلى تهميش مسألة االتفاق على البرنامج الوطني ،إذ لم يأخذ األهمية التي يستحقها في كل

حوارات واتفاقات المصالحة.
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كان وما زال أمام "حماس" أكثر من سيناريو بعد االنقالب/الحسم ،الذي بررته بأن هناك خطة
لإلطاحة بها فتغدت بخصمها قبل أن يتعشى بها ،منها :تقديم مبادرة تقضي باالكتفاء بالدخول إلى
السلطة من دون أن تحكم (منفردة أو بالشراكة) ،حتى لو كان لديها أغلبية برلمانية ،وفي هذه الحالة
تتحكم بالسلطة من دون تحمل المسؤولية عنها ،وتجنبها عواقب دخولها إليها ،وهذا أفضل بكثير مما

حد ( ،وهذه الحالة حصلت في إيطاليا وفي قبرص أكثر من مرة) ،أو عدم االنخراط بالسلطة

أصال ،وعدم تصديق أن هناك إمكانية لتطبيق مبدأ تداول السلطة تحت االحتالل ،فالسيادة لالحتالل
ً
وليس للسلطة.

المخرج واضح ،وهو التخلي عن السيطرة االنفرادية وحل اللجنة اإلدارية واعادة النظر في الهيكل
الوظيفي المدني واألمني في الضفة والقطا

على أسس وطنية ومهنية ،مقابل تخلي "فتح" عن

الهيمنة وعن إجراءات السلطة العقابية ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،واقامة شراكة حقيقية على

أساس رؤية واستراتيجية جديدة يتم على أساسها إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير ،لتضم مختلف

القطاعات والقوى التي تؤمن بالمشاركة ،واعادة النظر بطبيعة السلطة وشكلها ووظائفها والتزاماتها
لتصبح سلطة أخرى مجاورة للمقاومة.

واذا فكرت في الرد المتوقع لحماس على هذه النصيحة ،فهو سيتركز على ما هي الضمانة الستجابة
الطرف ا خر .نعم ،هذه االستجابة غير مضمونة ،لكن استعداد "حماس" إلعطاء األولوية لبلورة

رؤية وطنية شاملة واعادة االعتبار للمشرو الوطني والتخلي عن السلطة بشكل منفرد ،سيفتح الباب
لحماية المقاومة ،وقيام جبهة وطنية عريضة متعاظمة باستمرار وسرعة ،بحي

تفر

إرادة الشعب

أيضا ،فقد انتهى العهد الذي يستطيع
الفلسطيني على الجميع .ويمكن تقديم مثل هذه النصيحة لفتح ً
فيه فرد أو مجموعة أفراد أو فصيل وحده قيادة الفلسطينيين .ففلسطين بحاجة إلى جميع أبنائها

وقواها الحية.

المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية2017/8/22 ،

 .61تناقضات المشهد الفلسطيني والنتائ الكارثية المقبلة
محمد عايش
حالة من الغوغائية والفوضى والالمنطق تهيمن على المشهد الفلسطيني بأكمله ،ومجموعة من

التناقضات الكبيرة تتشابك مع بعضها بعضا من دون أي مبررات منطقية معقولة ،أما المقلق في هذه

الحالة فهو أن تنتهي خالل الفترة المقبلة بتحوالت استراتيجية ال تصب بنهاية المطاف في الصالح

الفلسطيني العام.
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المشهد الفلسطيني اليوم بالصورة التالية :السلطة الفلسطينية في رام هللا تُرسل مساعدات طبية وشحنة
أدوية إلى الفقراء في فنزويال ،بينما تترك فقراءها في غزة وهم على مرمى حجر من الضفة،
يتضورون جوعأً ويموتون بسبب نقص األدوية والمواد الطبية .في المقابل تنتظر حركة حماس التي

تحكم غزة مساعدات بقيمة  15مليون دوالر ستأتي قريباً من دولة خليجية ،تعتبر أن حماس «منظمة

إرهابية» ..أما الوسيط فهو رجل ظل حتى األمس القريب «خائناً وعميال».

الفانتازيا الفلسطينية ال تتوقف عند المساعدات التي تضل الطريق وتعبر القارات والمحيطات ،لكنها

ال تعبر إلى غزة؛ وانما تتوسع لتمتد إلى السياسة ،فالرئيس عباس استقبل في رام هللا ملك األردن قبل
أيام ،بينما هرول ممثلون عن حركة حماس والفصائل في غزة الى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين،

وبات واضحاً أن عمان والقاهرة حلفاء في كل الملفات ،إال في الملف الفلسطيني ،حي

رؤيته الخاصة ،والفلسطينيون – لألسف -جاهزون للتعامل مع كل المتناقضات.

لكل منهما

بالتمحيص أكثر في المشهد الفلسطيني نجد أن «حماس /الداخل» تتحالف مع «فتح /الخارج» ،وأن

كال منهما يتجه لمزيد من االنقسام عن الحركة األم ،أما الرئيس محمود عباس فال يبدو أنه – حتى

ا ن على األقل -قد أدرك المخاطر التي تواجه السلطة والمنظمة وحركة فتح في حال المضي قدما
بالمصالحة ،بين جناح في حركة حماس وجناح في حركة فتح ،في حال تمترس الحلفاء الجدد داخل

قطا غزة وحصلوا على المباركة المصرية.

يدفع الفلسطينيون اليوم ثمن مناكفات داخلية ليس أكثر ،فحركة حماس تزحف نحو دحالن انتقاماً

من عباس ليس أكثر ،والرئيس عباس ُيرسل المساعدات الطبية إلى أبعد نقطة في الكرة األرضية،
نكاية بقطا غزة ومن يحكمونه ،ودحالن سيرسل  15مليون دوالر مساعدات للقطا خالل أيام
قليلة ،نكاية في خصمه عباس أيضاً ،ونكاية في خصومه داخل حركة حماس (حماس/الخارج)
وعمقها في الخارج ،بما في ذلك من هم
وحتى ُيمكن الحركة داخل القطا من االستغناء عن ظهرها ُ
في الضفة الغربية.
الوضع الفلسطيني معقد ويتجه لمزيد من التعقيد ،والفلسطينيون البسطاء هم وحدهم الذين يدفعون
ثمن هذه المناكفات التي تصلنا بعد عشر سنوات من الجمود السياسي واالنقسام الداخلي ،فيما يبدو

أن األمر المؤكد هو أن كل الفلسطينيين على اختالف فصائلهم وحركاتهم وتوجهاتهم سيكونون

الخاسر في النهاية ،عندما يتم تقسيم المقسم وتقطيع المقطع ويتوز هذا الشعب إلى بضع وسبعين

فرقة ،وال أحد يستطيع أن يجمع بينهم.

نقول هذا الكالم وما زال في الوقت متسع إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من وحدة الشعب الفلسطيني ،وال

تزال إمكانية تجنب النتائج الكارثية للحالة الراهنة متوافرة ،وتجنب هذه النتائج يمكن أن يتم بإنهاء
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االنقسام الداخلي الفلسطيني فو اًر ،ال بمزيد من االنقسام والتفتيت ،وانهاء االنقسام الداخلي ال يمكن
أن يتم إال باقتنا حماس وفتح وقيادة السلطة وقيادة غزة بأن الجميع سيخسر من استمرار الوضع

الراهن ،وأن إنهاء االنقسام الداخلي هو الخروج من عنق الزجاجة الذي توجد فيه القضية الفلسطينية
منذ  10سنوات.

خالصة القول هو إن التطورات التي يشهدها الملف الفلسطيني ال يمكن في النهاية أن تؤدي الى
تحقيق المصلحة العامة للشعب الفلسطيني ،وال حتى المصلحة الخاصة لفصائله وقواه السياسية ،إذ

ستؤول األمور إلى مزيد من االنقسام والتفتت ،وهذا ما ال يمكن تجاوزه إال بالمصالحة الشاملة التي
تقلب طاولة األحدا

رأساً على عقب ،وتحفظ للفلسطينيين الحد األدنى من الوحدة المطلوبة لمواجهة

التحديات التي تعصف بهم.

القدس العربي ،لندن2017/8/22 ،

 .61متغيرات مهمة في الكيان
بدأ بع

د .فايز رشيد

الصهاينة في التحذير من انتشار الفاشية في الكيان الصهيوني ،كما أن البع

يتوقع

حرباً أهلية بين مكونات الشار «اإلسرائيلي»! هذه المقوالت والتحذيرات مثالً ،لم نكن نسمعها قبل
سنوات قليلة .معروف أن المستوطنين الصهاينة في فلسطين ،ورغم مرور حوالي سبعة عقود على

تواجدهم ،لم يشكلوا بعد مجتمعاً متجانساً كالمجتمعات الطبيعية في الدول األخرى .إنهم تجمعات

موزاييكية تفتقد إلى العناصر المشتركة الضرورية لتشكيل المجتمع الطبيعي .إنهم مثلما يقول المثل

العربي ك «شعير البيا » من كل قطر أغنية ،فما الذي سيوحد بين األمريكي واأللماني واليمني
واإلثيوبي؟ يستحيل أن يصلوا إلى «المجتمع الموحد» حتى لو مضى عليهم ضعف الزمن منذ إنشاء

دولتهم قس اًر عام  .1948الذي يوحد هؤالء المستوطنين هو الديانة وال شيء غيرها ،فهل هذه كافية
لبناء مجتمع في ظل االفتقاد إلى كل العناصر الضرورية األخرى؟ تعالوا نرصد ما قاله بع

«اإلسرائيليين» عن التناقضات في دولتهم:

قال إسحق هرتزوغ ،زعيم المعارضة السابق وتحالف ما يسمى ب«المعسكر الصهيوني» في إحدى

جلسات الكنيست :نحن على شفا انتفاضة ال ُيستهان بها ،مملوءة بالكراهية والعنصرية والظالم والقتل
واالغتيال ،أسست لها مشاعر الحقد الداخلي الواسعة هنا .فنحن نشم رائحة الكراهية في كل زاوية
وحي في «إسرائيل» ،سواء كانت موجهة ضد المرأة من قبل الحاخامات العسكريين ،أو من اليهود
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األشكناز ضد اليهود الشرقيين السفارديم ،أو العكس .وبهذه الطريقة تُزر بذور الحقد والكراهية ،التي
ستقود حكماً إلى ٍ
حرب أهلية.
ٍ
المفكرين
بدعم كامل وغطاء من المسؤولين .كذلك ،حذر بع
وتحظى هذه الحملة من الكراهية
والسياسيين «اإلسرائيليين» مثل النائب في الكنيست أفشلوم فيالن ،من أن ثمة فرصاً لحرب أهلية في

«إسرائيل» ،قائمة على االنقسام الكبير في المجتمع «اإلسرائيلي» بين المتدينين والعلمانيين ،واحتمال

الصدام المسلح بين فئاته وارد ،إضافة إلى أن هناك انقسامات أخرى عميقة بين اإلثنيات اليهودية
المتعددة والمختلفة .وقال فيالن بالحرف« ،إن اليمينيين المتطرفين يمثلون تهديداً وجودياً ل

«إسرائيل» ،فهم يمنعون إقامة مجتمع ديمقراطي ،ويمثلون خط اًر على «إسرائيل» أكثر من العرب،
واذا أتيحت لهم السيطرة على الحكومة ،باالنتخابات أو بالقوة ،فإنهم سيقودونها إلى النهاية لما سماه

«الخراب الثال

للهيكل» ،ويصف الجماعات المتدينة واالستيطانية المتطرفة مثل «غوش أمونيم»

بأنها حركات أصولية مسيحية أكثر مما هي يهودية.

كما نقلت الصحافة الصهيونية عن قادة في جهاز األمن «اإلسرائيلي» (الشاباك) ،أن تنظيمات
عسكرية سرية تحشد المئات ،وتخطط الغتيال مسؤولين في الدولة ،في حال إقدام الحكومة على

خطوة يعارضونها ،مثل إخالء المستوطنات أو االنسحاب من جزء ولو صغي اًر من األراضي
الفلسطينية المحتلة ،والمشكلة األكبر أن هذه الجماعات العسكرية هي أيضاً خارج سيطرة جماعات

المتدينين والمستوطنين المتطرفين ،فهي أكثر عنفاً وانغالقاً ،وتعمل بسرية كبيرة .من جهته ،توقع

معهد «غلوبال ريسيرتش» الكندي ،أن حرباً أهلية في «إسرائيل» تلوح في األفق ،مضيفاً أن هذا
يأتي وسط االضطراب والفوضى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا .يأتي التحذير من الحرب األهلية

داخل الكيان الصهيوني في ظل تصاعد الص ار االجتماعي.

نود التأكيد أن اليهود الذين ُجلبوا من كل مكان في العالم لشرعنة إقامة دولة الكيان ،ولوصفهم فيما
بعد ب«المجتمع» و«الشعب» و«القومية» و«الدولة العبرية» ليسوا بمنأى عن أي خالفات قد تنشب
في

فيما بينهم ،خصوصاً أن إثنياتهم وأحزابهم وجمعياتهم وكل تجمعاتهم ،منفصلة بعضها عن بع

أحياء خاصة وفقاً لإلثنية في أغلبية المدن الصهيونية .هذه التجمعات لم تكن ولن تكون بمنأى عن
االقتتال الداخلي ،خاصة في ظل تنامي التصدعات األفقية والعمودية في الشار الصهيوني ،هذا

أوالً .وفي ظل تناقص الخطر العربي على الوجود الصهيوني ،من خالل عقد االتفاقيات بين بع

الدول العربية والكيان والتطبيع معه ،باعتبار أن «الخطر العربي» كان يساهم في توحيد قطاعات

الشار «اإلسرائيلي» ثانياً ،ثم أن الفاشية وباعتراف بع

القادة الصهاينة أنفسهم ،تتنامى في

الكيان ،وقد أخذ شارعه النضوح بمزيد من العنف واإلجرام المتطور بالضرورة ،بالتوازي مع سنوات
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الوجود «اإلسرائيلي» ثالثاً ،وألن الظاهرة الفاشية ،كما أثبتت الوقائع التاريخية ،ال تجد في النهاية

سوى أن تأكل نفسها ،كونها تحمل عناصر التدمير الذاتي في أحشائها رابعاً! بالتالي ،فإن «إسرائيل»
ليست بمنأى عن وصول التناقضات بين اإلثنيات المكونة لدولتها إلى درجة التناق

(التناحري) بين هذه المكونات ،وصوالً إلى االقتتال الداخلي.

األساسي

الخلي  ،الشارقة2017/8/22 ،

 .62مصر ..الالعب المفاجئ في الساحة السورية
تسفي برئيل

العب جديد ومفاجئ انخرط مؤخ اًر في الساحة السورية وساهم في التوصل إلى وقف محلي إلطالق

النار .فقد حصلت مصر على «إذن» سعودي وروسي إلجراء مفاوضات بين الميليشيات والنظام

السوري في الغوطة الشرقية الواقعة شرقي دمشق وأيضاً في األجزاء الشمالية من مدينة حمص،
ونجحت في الحالتين في التوصل إلى توقيع اتفاق لوقف إطالق نار ،األول في  22تموز ،والثاني

في بداية آب .وتقع المنطقتان ضمن خريطة المناطق األمنية التي اتُّفق عليها في أيار وأقامتها كل

من روسيا وتركيا وايران بالتنسيق مع الواليات المتحدة.

بالنسبة إلى إسرائيل فإن هذا تدخل مهم ،ألن أي دولة تعمل على كبح النفوذ اإليراني في سورية

تخدمها .واألهم من ذلك أن مصر هي شريكة إسرائيل في محاربة اإلرهاب في سيناء ،وتشاطرها
الموقف نفسه من التهديد اإليراني ،ومن خطر تفكك سورية إلى كانتونات .واسرائيل ،التي تشارك

أيضاً في النقاشات بشأن المنطقة األمنية في جنوب سورية ،والتي أرسلت إلى واشنطن األسبو

الماضي وفداً أمنياً برئاسة رئيس الموساد ،باإلضافة إلى اللقاء المرتقب لنتنياهو مع بوتين بعد يوم
غد ،يمكن أن تدفع الدول العظمى إلى تشجيع تدخل مصر في سورية وأن تضمن بذلك لنفسها

شريكاً عربياً آخر ،إلى جانب األردن ،يتعاطف مع مصالحها.

المشاركة المصرية هي وليدة مسار سياسي معقد بدأ مع بداية والية عبد الفتاح السيسي في ،2013

الذي بخالف موقف الرئيس السابق ،محمد مرسي ،رجل «اإلخوان المسلمين» ،لم يقطع عالقات

مصر مع سورية ،وأعلن عدة مرات أن مصر «تؤيد الجيوش الوطنية لحل أزمات المنطقة وللمحافظة
على األمن» .وال يحتاج هذا التصريح إلى المزيد من التفسير ألنه يعبر عن تأييد كامل لجيش

النظام السوري ولنظام األسد .وأضاف السيسي الحقاً« :األسد هو جزء من الحل» ،وأيضاً سمح
بإجراء اجتماعات في القاهرة بين رئيس االستخبارات المصرية وعلي المملوك رئيس االستخبارات

السورية.

التاريخ :الثالثاء 2017/8/22

العدد4383 :

ص

42

جرى مثل هذا االجتما العلني في تشرين األول  ،2016لكن وفقاً لتقارير في وسائل اإلعالم العربية،

فقد جرت في السنة األخيرة عدة لقاءات بين مسؤولين مصريين وسوريين كبار .وهذا األسبو وصل

وفد مصري كبير من كبار رجال األعمال ومن مسؤولي اتحاد غرف التجارة للمشاركة في معر

دمشق التجاري ،وخرج وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن مألوف عادته في ثنائه على مظاهر

التأييد المصري قائالً« :إن مستوى المشاركة وحجم الوفد المشارك في المعر

يعكسان رغبة اإلخوة

في مصر في تعزيز العالقات بين الدولتين» .وفي ضوء الحظر العربي المفرو
وطردها من الجامعة العربية ،فإن مشاركة وفد غرف التجارة المصرية في المعر

من مجرد فضول تجاري .إنها رسالة سياسية واضحة.

على سورية

هي أكبر بكثير

سياسة الرئيس السيسي المؤيدة لبقاء األسد في السلطة خوفاً من انهيار سورية ومن االنعكاسات التي

يمكن أن تكون لذلك على مصر أيضاً ،لم تكن حتى الفترة األخيرة مقبولة في السعودية التي طلبت
من مصر دعم سياستها الداعية إلى تنحي األسد عن السلطة كشرط ألي مفاوضات أو حل سياسي.

وعاقبت السعودية مصر لتأييدها في األمم المتحدة اقتراح قرار روسي ،وأوقفت تزويد مصر بالنفط
بسعر أقل من سعره في السوق ،وهي الخطوة التي دفعت مصر إلى البح

عن مصادر جديدة

لتزويدها بالنفط بأسعار السوق وكلفها ذلك ثمناً غالياً من احتياطي عمالتها األجنبية المضغوط.

في الوقت عينه توثقت العالقات بين مصر وروسيا على الرغم من تجدد الصداقة بين القاهرة
وواشنطن بعد تنصيب ترامب الذي سار إلى اإلعراب عن تأييده للسيسي ،بالمقارنة مع العالقات

الباردة التي كانت سائدة بين مصر وادارة أوباما .لكن روسيا والواليات المتحدة ال يمكن أن تكونا
بديالً عن العالقة السياسية واالقتصادية التي تربط مصر والسعودية ،أو أن تقوما بالتوسط بينهما.
لقد ط أر التحول عندما انضمت مصر إلى السعودية واتحاد اإلمارات في فر

العقوبات على قطر،

والتحالف في هذا الشأن هو أهم بالنسبة للسعودية من الموضو السوري .باإلضافة إلى ذلك ،فإن

السعودية تعترف بذلك بعدم قدرتها على تحقيق حسم عسكري أو سياسي في الحرب السورية ،كما
تعترف بأن سياسة تأييد مجموعات الميليشيات التي تنشط ضد األسد لم تنجح في تحقيق نتائج ذات

شأن .كما لم تنجح سياسة السعودية في كبح أو تقليص نفوذ وتدخل إيران في سورية .وبعد توغل
تركيا أيضاً داخل األراضي السورية ،وعلى خلفية ما اعتبرته السعودية حلفاً ثالثياً بين تركيا وايران

وروسيا ال دور للسعودية وال للواليات المتحدة فيه ،قررت المملكة إجراء تحول في استراتيجيتها .ووفقاً

لهذا التحول يبدو أن السعودية تفضل تدخالً مصرياً على تدخل تركي ،وبالتأكيد على تدخل إيراني.

بالنسبة إلى روسيا هذا تطور مهم ،فإذا كانت مصر فعالً ،وفقاً للتقارير ،تعمل على تطبيع العالقات
بينها وبين سورية وعلى ترميم العالقات الدبلوماسية واالقتصادية معها واستئناف العالقات ،فإن هذا
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معناه منح شرعية رسمية مصرية وتالياً عربية لنظام األسد .وبذلك ستسحب مصر البساط من تحت
جهود أردوغان ألن يكون هو المفاو

في الموضو السوري وتوفر لسورية بديالً عربياً للعالقة

الحصرية وللتبعية إليران .لكن من السابق ألوانه القول منذ ا ن إن دور إيران وتدخلها في سورية

سيتبددان بسبب التدخل المصري .إن النظام السوري مدين بحياته إليران وروسيا ،وفي اإلطار

السياسي أيضاً ستظل هاتان الدولتان الجبهة الخلفية االستراتيجية لسورية.

«هآرتس»

األيام ،رام هللا2017/8/22 ،

 .63إلى أين سيفر نتنياهو "المحاصر" :الحرب ،مسيرة السالم ،أم االنتخابات؟
أوري سافير
ينطلق رئيس الوزراء ،بنيامين نتنياهو ،إلى معركة حياته .لقد أثار حماسة جيوش «الليكود» لحملة

ضد اليسار واإلعالم الذين يريدون أن يطيحوا به زعما بطريقة غير ديمقراطية .وبخالف سامعيه،
يعرف أن هذا كذب .على رأس منظومة التحقيقات وانفاذ القانون ضده يقف شخصان هو الذي
عينهما ،ورأيهما في اليسار اإلسرائيلي مشابه لرأيه؛ المستشار القانوني افيحاي مندلبليت والمفتش

العام للشرطة روني ألشيخ .أما الشاهد المركزي في قضية الفساد المزعومة فكان الشخص المقرب

منه جدا ،رجل سره آري هارو.

يبدو ان نتنياهو في حالة صدمة .فمنذ انتخب في المرة األخيرة رأى نفسه كلي القدرة ،كمن يمكنه أن

يسيطر على الساحة السياسية واإلعالمية بفضل قدرته على التالعب والديماغوجية.

لو كان بوسعه لكان على ما يبدو أجاز القانون لتمديد واليته بال حدود ،مثلما فعل الرئيس اردوغان

في تركيا.

حسب التقارير وبتقدير المحللين فليست سوى مسألة وقت إلى أن توصي الشرطة بالئحة اتهام واحدة

على األقل ضد نتنياهو .وامكانية رفع الئحة اتهام من قبل مندلبليت معقولة؛ كون الرجل الذي كان
مقربا من نتنياهو سمح باتفاق الشاهد الملكي.

يوجد نتنياهو في معركة «علي وعلى أعدائي يا رب»؛ هناك  3طرق لصرف االنتباه العام عن
التطورات المتوقعة :االنتخابات ،المسيرة السلمية ،أو االنجرار إلى العنف في المنطقة .لغر

االنتخابات يحتاج إلى موافقة شركائه االئتالفيين ،الذين سيترددون إذا كانوا سيسمحون له بذلك خشية

أن يتضرروا في صناديق االقت ار  .أما للعنف وللمسيرة السلمية فيوجد شركاء واقعيون أكثر .ال توجد
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إمكانية أن يبادر نتنياهو نفسه لخطوة عنيفة ،ولكن لكون البركان يشتعل من جهة غزة ،الضفة
الغربية ،ولبنان ،فالتورط في هذا الوقت ليس متعذرا.

للمسيرة السلمية يوجد الرئيس ترامب ،الذي يعاني من مشاكل مشابهة من الداخل ،مثل التحقيق في
و ازرة العدل ومجلس الشيوخ عن مؤامرة محتملة من مقره االنتخابي مع الروس لهزيمة هيالري

كلينتون؛ تواصل اإلقاالت لمستشاريه؛ وبالطبع األحدا

في شارلوتسفيل واالنتقاد حول كيفية

مواجهته لها .ترامب هو ا خر يقف أمام تحد أمنى من جهة كوريا الشمالية .هو ا خر يريد ان
يصرف النار عن مشاكله؛ حرب مع كوريا الشمالية هي امر خطير لكل المنطقة بسبب تسلحها
النووي ،ولكنه يفكر في ذلك .إمكانية أخرى هي اختراق نحو مفاوضات للسالم في منطقتنا .لهذا

الغر

أرسل إلينا والى رام هللا صهر ترامب ،جارد كوشنير ،وجيسون غرينبالت ،ونائبة رئيس

مجلس األمن القومي .يمكن لنتنياهو أن يوافق على مبادرة أميركية للقاء إقليمي في واشنطن مع بدء

المفاوضات للتسوية الدائمة .من المحظور االستخفاف بنتنياهو في أي وضع ،وبالتأكيد ليس عندما

يكون يائساً.

«معاريف»

األيام ،رام هللا2017/8/22 ،

 .68كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/8/21 ،
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