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 .1األمم المتحدة تحذر من مشروع قانون "القدس الموحدة" اإلسرائيلي

ذكرت وكالة األناضول لألنباء ،2017/8/22 ،من نيويورك ،عن محمد طارق ،أن األمم المتحدة
حذرت من خطورة مشروع قانون "القدس الموحدة" الذي صدق عليه الكنيست (البرلمان) اإلسرائيلي

منتصف يوليو  /تموز الماضي.

وقال مساعد األمين العام للشؤون السياسية ميروسالف ينتشا ،إن "مشروع القانون الذي يجعل من

القدس عاصمة إلسرائيل ،سيعمل في حالة إق ارره على تعزيز سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية

المحتلة ،وسيحد من قدرة الطرفين (الفلسطيني واإلسرائيلي) على التوصل إلى حل تفاوضي يتوافق

مع ق اررات األمم المتحدة واالتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين".

وأكد المسؤول األممي ـ في الجلسة الدورية التي عقدها مجلس األمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية
اليوم الثالثاء ـ أنه "من الضروري أن يبقي جميع األطراف اإلقليمية والدولية على انخراطهم في إنهاء
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االحتالل وحل جميع قضايا الوضع النهائي العالقة ،وتنفيذ رؤية حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب
في سالم وأمن ،وفق جميع ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف مركز أنباء األمم المتحدة ،2017/8/22 ،من نيويورك ،أن ميروسالف ،قال إن األزمة
األخيرة في القدس سلطت الضوء على عدم استدامة الوضع الحالي.
"األزمة األخيرة في القدس سلطت الضوء مرة أخرى على عدم استدامة الوضع الحالي والحاجة إلى

توفير أفق سياسي واعادة االلتزام الواضح من المجتمع الدولي والطرفين تجاه إنهاء االحتالل وتحقيق
حل الدولتين الذي يلبي التطلعات الوطنية المشروعة واالحتياجات األمنية للفلسطينيين واإلسرائيليين".

وأشار ينتشا في إحاطته إلى الهجوم المميت الذي نفذه ثالثة أشخاص في الرابع عشر من يوليو

وأد ى إلى مقتل شرطيين .وقال "بعد ذلك الهجوم ،قتل ثالثة إسرائيليين طعنا بالسكين في هجوم
إرهابي ،كما قتل ستة فلسطينيين في مظاهرات بدأت سلمية بسبب الرصاص الحي بما يثير القلق

بشأن استخدام القوة من قبل قوات األمن اإلسرائيلية".

وأضاف ينتشا أمام المجلس" :خالل أيام سنحيي الذكرى الثالثة لوقف إطالق النار الذي أنهى الجولة
األخيرة من األعمال العدائية بين حماس واسرائيل في عام  2014والتي قتل خاللها نحو ألف

وخمسمئة مدني .منذ ذلك الوقت تدهور الوضع اإلنساني العام في غزة ....إن التدابير العقابية التي

اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد غزة منذ أبريل /نيسان تزيد األثر اإلنساني الصعب لإلغالق

اإلسرائيلي على السكان".

وقال ينتشا إن سكان غزة يجب أال يدفعوا ثمن الخالفات السياسية ،ودعا القادة الفلسطينيين إلى

معالجة العواقب المدمرة النقساماتهم.
 .2أحمد بحر يتهم السلطة بعرقلة التفاهمات مع مصر ويطالب بوضع استراتيجية وطنية
غـ ـزة :ق ــال النائ ــب األول لـ ـرئيس المجل ــس التشـ ـريعي الفلس ــطيني أحم ــد بح ــر إن الس ــلطة مس ــتمرة ف ــي

محاوالتها لعرقلة التفاهمات التي جرت في مصر .وأكد بحـر ،خـالل حفـل تخـرظ نظمتـه جامعـة األمـة

في قطاع غزة ،أن المجلـس التشـريعي يسـعى باتجـاه فـتح حـوار وطنـي شـامل وجـامع يسـتهدف ترتيـب
البيت الفلسـطيني علـى أسـس ارسـخة ومتينـة ،ويعمـد إلـى معالجـة األزمـة الوطنيـة مـن جـذورها ،وردهـا

إلى أصلها في إطار مشروع المقاومة والتحـرر الـوطني .وأضـاف" :الحـوار الـوطني الشـامل بـين كافـة
قـوى وفصـائل وشـرائح وشخصـيات شـعبنا هــو األسـلوب األمثــل لبلـورة ا ليـات الكفيلــة بجنجـال المبــادرة
وتطبيقهــا علــى أرو الواقــع ،أمــا فــرو الشــروط تفريــا اتفاقــات المصــالحة مــن مضــامينها ،فــجن ذلــك
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يكرس االنقسام ويعمل على مضاعفة المعاناة وال يخدم إال االحتالل ومصالحه ومخططاته العنصرية
في تمزيق عرى أواصرنا الوطنية وادامة الفرقة والخالفات فيما بيننا".

وشدد بحر أن صياغة المشروع الوطني المطلوب ،ووضع االستراتيجية الوطنية الموحدة تستلزم توفر

إرادة صادقة ومخلصة لدى السلطة الفلسطينية وحركة فتح الذين يرفضـون االسـتجابة لنـداءات الوحـدة
والمصالحة والتداعي لبناء صف موحد لمواجهة االحـتالل .كمـا أكـد وقـوف "التشـريعي" مـع أي مبـادرة

حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر تحقيـق المصـالحة وانهـاء االنقسـام كمـدخل لحـل األزمـة
الوطنيــة وتحقيــق الش ـراكة .واســتدرك قــائالا" :لكننــا فــي الوقــت ذاتــه نؤكــد أن مكمــن الخلــل يتمثــل فــي
السـلطة الفلســطينية وحركــة فــتح ،مـا ينب ــي توجيــه الضـ وط الوطنيـة عليهمــا للتسـريع بتطبيــق اتفاقــات
المصــالحة الوطنيــة كخطــوة أولــى مــن أجــل تفكيــك عقــد األزمــة فــي الســاحة الفلســطينية ،والتوقــف عــن
اإلجراءات العنصرية والعقوبات الجماعية التي تستهدف أبناء شعبنا والمرضى والموظفين وغيرهم".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/8/22 ،

" .3الشرق األوسط" :عباس يسأل السيسي عن طبيعة التقارب مع حماس فيبلغه "أنها أمنية"
رام هللا  -كفال زبون :أغضب التقارب المصـري مـع حركـة حمـاس السـلطة الفلسـطينية التـي لـم توافـق
على "تنفيس" مصر إلجراءاتها في غزة .وقال مصدر فلسـطيني مطلـع لــ"الشرق األوسـط" ،إن الـرئيس

الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس استفســر مــن الـرئيس المصــري عبــد الفتــال السيســي ،خــالل زيارتــه
األخيرة لمصر ،عن طبيعة التقارب مع حماس ،والى أي حد ستذهب مصـر فـي العالقـة مـع حمـاس.

ورد عليه السيسي قائالا إنه يعترف بالسلطة الفلسطينية فقـط كممثـل شـرعي ووحيـد .وأضـاف أن قيـادة

المخابرات المصرية تتعاطى مع حماس من زوايا أمنية تهم األمن القومي المصري ،ال أكثر وال أقل.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/23 ،

" .4الحياة" :عباس يدرس خيارات بينها حل السلطة واعادة صالحيتها إلى "تنفيذية المنظمة"
غزة  -فتحي صبال :كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ"الحياة" أن الرئيس محمود عباس كان خـالل

األسابيع األخيرة غاضب ا جدا من جهـات عـدة ،محليـة ودوليـة ،مـن بينهـا اإلدارة األمريكيـة .وقالـت إنـه
يـدرس حاليـا خيـارات سياســية وديبلوماسـية عــدة ،مـن بينهــا التوجـه إلــى الجمعيـة العامــة ل مـم المتحــدة

لمنح دولة فلسطين العضـوية الكاملـة .وأضـافت أن مـن بـين الخيـارات أيضـا حـل السـلطة الفلسـطينية،
واعادة كل السلطات والصالحيات التي تتمتع بهـا السـلطة وتمارسـها إلـى منظمـة التحريـر الفلسـطينية،

خصوص ا لجنتها التنفيذية التي قد تصبح المرجعية التنفيذية الوحيدة.
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وأوضحت أن السلطة قررت تفعيل خيار اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ،التي سيلتقي وفـد منهـا
مع المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا غدا في مقرها في مدينة الهاي .وأشارت إلى أن عباس يتوقع

أن تتخذ الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفـة برئاسـة بنيـامين نتنيـاهو خطـوات واجـراءات جديـدة فـي
أعقــاب "اإلنجــاز" الــذي حققــه الفلســطينيون فــي مدينــة القــدس الشــهر الماضــي عنــدما تصــدوا إلغــالق

المسجد األقصى وحالوا دون تركيب بوابات اإللكترونية أو آالت تصوير ذكية.

ولفتــت النظــر إلــى أن مبعــق قلــق عبــاس هــو رد فعــل نتنيــاهو المحتمــل علــى اســتمرار وقــف التنســيق
األمني مع "إسرائيل" ،وحصره فقط في وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين
الشيخ ،وقائد االرتباط العسكري الفلسطيني مع نظيره اإلسرائيلي.

وقالت إن عباس غاضب من "تدخل" اإلدارة األمريكية ورفضها إجراءاتـه ضـد حركـة "حمـاس" وقطـاع

غ ـزة فــي مــا يتعلــق باألزمــات التــي تعصــف بمليــوني فلســطيني ،بمــا فيهــا اقتطاعــات الرواتــب واحالــة
آالف الم ــوظفين عل ــى التقاع ــد المبك ــر ،والكهرب ــاء وغيره ــا ،وخش ــيتها م ــن انتش ــار األمـ ـراو المعدي ــة

واألوبئة في صفوف ال ـزيين .ولفتـت النظـر إلـى أن عبـاس ينتظـر مـن مبعـوثي الـرئيس دونالـد ت ارمـب

صــهره جاريــد كوشــنر وجاســون غ ـرينبالت ردا مكتوب ـ ا علــى شــرطيه للعــودة إلــى طاولــة المفاوضــات
المتمثلين في "وقف االستيطان في الضفة ال ربية ،والعمل على حل الدولتين".

وقالــت إن عبــاس يعمــل مــن أجــل عقــد المجلــس الــوطني الفلســطيني فــي رام هللا قبــل منتصــف الشــهر

المقبــل .وأضــافت أنــه يريــد عقــد المجلــس قبــل أن يتوجــه إلــى نيويــورك للمشــاركة فــي أعمــال الجمعيــة
العامة ل مم المتحدة التي تبدأ أواخر الشهر المقبل حيق يلقي خطاب ا.

الحياة ،لندن2017/8/23 ،

 .5وزير الخارجية الفلسطيني :نطالب بريطانيا بوعد جونسون مقابل بلفور
رام هللا :طالب وزير الخارجية والم تربين الفلسطيني رياو المالكي بريطانيا بوعد مشابه لوعد بلفور،
عبر االعتراف بدولة فلسطين .وانتقـد المـالكي ،فـي تصـريحات لـه خـالل لقائـه وزيـر الدولـة البريطـاني

لشــؤون الشــرق األوســط والتنميــة الدوليــة اليســتر بيــرت فــي رام هللا الثالثــاء  ،2017/8/22التحضــيرات
إلحيــاء وعــد بلفــور ،والــذي يمثــل التراجيــديا الفلســطينية ،قــائالا إن "االحتفــال بمثــل هــذا الوعــد يعتبــر

احتفـاالا بمــرور مئــة عــام علــى عــذابات وآهــات الشــعب الفلســطيني" .وقــال المــالكي" :لقــد أصــبح بلفــور

مش ــهو ار بوع ــده لليه ــود بجقام ــة دول ــة له ــم عل ــى أرو فلس ــطين ،وأن ــا أطال ــب أن يك ــون وزي ــر خارجي ــة
بريطانيا الحالي مشهو ار بجعطاء وعد للفلسطينيين يسمى وعد جونسون ،عبر اعترافه بدولة فلسـطين".
كذلك طالب المالكي بدعم المطالب الفلسطينية في المحافل الدولية.
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وأوضح اليسـتر أن بريطانيـا تؤكـد التزامهـا طويـل األمـد بتحقيـق حـل الـدولتين مـن خـالل المفاوضـات،
مثمن ا الشراكة الفلسطينية  -البريطانية للعمل مع جميع األطراف من أجـل ضـمان تحقيـق هـذا الهـدف

المشـترك ،علــى الــرغم مــن جميــع العقبــات ،وأن بريطانيـا تؤكــد اســتمرار تأييــدها إلقامــة دولــة فلســطينية
عن طريق دعم الحكومة الفلسطينية في توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

العربي الجديد ،لندن2017/8/22 ،

 .6عريقات يطالب بريطانيا بإلزام "إسرائيل" قبول حل الدولتين
رام هللا  -قـ ــيس أبـ ــو سـ ــمرة :دعـ ــا صـ ــائب عريقـ ــات ،أمـ ــين سـ ــر اللجنـ ــة التنفيذيـ ــة لمنظمـ ــة التحريـ ــر
الفلسطينية ،الثالثاء ،بريطانيا ودول العالم إلى إلـزام "إسـرائيل" بــ"قبول مبـدأ حـل الـدولتين علـى الحـدود

المحتلة عام  ،1967والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين" .وطالب عريقات فـي بيـان أصـدره عقـب
لقائه وزير التعاون الدولي وشؤون الشرق األوسط البريطاني اليستر بيرت ،في أريحا ،بوقف األنشـطة
االســتيطانية اإلسـرائيلية علــى األ ارضــي الفلســطينية .ولفــت النظــر إلــى أن "الحكومــة اإلسـرائيلية تعمــل
علــى تــدمير خيــار الــدولتين ،فــي محاولــة الســتبداله بخيــار الدولــة بنظــامين" .ودعــا عريقــات "الحكومــة

البريطانيــة إلــى االعتـراف بدولــة فلســطين علــى حــدود  ،1967واجـراء مراجعــة شــاملة حــول نيتهــا القيــام
باحتفاالت لمناسبة الذكرى المئوية إلعالن بلفور عام ."1917

وكالة األناضول لألنباء2017/8/22 ،

 .7مسؤول فلسطيني لـ"الحياة" :السلطة أوقفت التنسيق األمني مع "إس ارئيل" لكنها تقوم بمتطلباته
رام هللا  -محمــد يــونس :قــال مســؤولون فلســطينيون إن الســلطة أوقفــت التنســيق األمنــي مــع "إسـرائيل"،
لكنهــا تقــوم بمتطلباتــه كاملــة بهــدف عــدم إعطــاء "إسـرائيل" أي مبــرر لفــرو عقوبــات ،أو قيــود جديــدة

علــى الفلســطينيين .وأوضــح مســؤول بــارز ل ــ"الحياة" أن "التنس ـيق األمنــي بشــكلة القــديم انتهــى" ،مشــي ار

إلى انه كان يقوم على تبادل دائم للمعلومات األمنيـة ،وعقـد اجتماعـات دوريـة لقـادة األمـن .وأضـاف:

"لكن السلطة تواصل القيام بكل متطلبات التنسـيق األمنـي ،مثـل منـع القيـام بـأي هجمـات ضـد أهـداف

إس ـرائيلية وغي ـره" .وأشــار إلــى أن الســلطة تقــدم معلومــات أمنيــة تفصــيلية إلــى الجانــب األمريكــي الــذي
يطلع بدوره اإلسرائيليين عليها.
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 .8الحكومة الفلسطينية تشدد على رفض أية حلول انتقالية أو مجتأزة
رام هللا :ثمنت الحكومـة الفلسـطينية خـالل جلسـتها األسـبوعية ،نتـائم االجتمـاع الثالثـي الـذي عقـد فـي
القــاهرة بــين وزراء خارجيــة مصــر واألردن ودولــة فلســطين ،فــي إطــار تفعيــل آليــات التشــاور والتنســيق
بــين الــدول الــثالق حــول مســتجدات عمليــة الســالم واألوضــاع فــي األرو الفلســطينية المحتلــة ،عشــية

زيارة الوفد األمريكي إلى المنطقة .ورحبت الحكومـة بالجهـد األمريكـي لتحريـك عمليـة السـالم ،وعبـرت
عن أملها في أن تقوم اإلدارة األمريكية بتكثيف جهودها خالل الفترة المقبلة ،للوصول إلى حـل عـادل
وشــامل .وشــددت الحكومــة علــى رفــو أي حلــول انتقاليــة أو مجتـ أزة ،أو قضــايا ال تتســق مــع القــانون

الدولي ،وبعيدة عن مرجعيات عملية السالم المتفق عليها دولي ا.

القدس العربي ،لندن2017/8/23 ،

 .9النائب جميلة الشنطي تدعو أهالي النقب لمقاومة االحتالل والتصدي لمخططاته االستيطانية
غزة :دعت النائب عن كتلة الت يير واإلصالل د .جميلة الشنطي ،أهالي النقب إلى مقاومة االحـتالل
الــذي يعمــل علــى مصــادرة أرضــهم لصــالح مشــاريع اســتيطانية تهــدف لتهجيــرهم عــن قـراهم ،مؤكــدةا أن

المقاومة هي الرد األبلا على مخططات واجراءات االحتالل التعسفية الظالمة بحق أهلنا في النقب.

وأشــارت النائــب الشــنطي فــي تص ـريح لهــا ،إلــى أن مخطــط "ســكة قطــار ع ـراد" الــذي يهــدف لمصــادرة

 4,700دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين بالنقب ،معتبرةا أن هذا اإلجـراء يهـدف إلـى عـزل قـرى
النقــب عــن محيطهــا الفلســطيني واحاطتهــا بالمســتوطنات ،وطمــس هويتهــا الفلســطينية والعربيــة وهــدم
بيوت وتهجير ساكنيها وتقسيم األراضي الفلسطينية إلى كانتونات تسيطر عليها دولة االحتالل.

وحثت جماهير شعبنا في النقب متمسكون بحقهم ووجودهم في أرضهم مصرون على البقاء والصمود

في مواجهة مخططات االحتالل االسـتيطانية داعيـةا لتعزيـز صـمود سـكان النقـب والتضـامن معهـم فـي
مواجهة سياسة االحتالل الرامية لتهجير سكان النقب وانتزاع أرضهم لصالح المشاريع االستيطانية.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/8/22 ،

 .10حنا عميرة يدعو لتوحيد الجهود إلفشال مخطط االستيالء على منطقة باب الخليل
رام هللا :طالــب عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر رئــيس اللجنــة الرئاســية العليــا لشــؤون الكنــائس

حنا عميرة ،بتوحيد الجهد الوطني لتطويق وافشال سيطرة جمعية "عطيرت كوهانيم" االسـتيطانية علـى

ميــدان عمــر بــن الخطــاب المعروفــة بصــفقة بــاب الخليــل "فنــدق اإلمبري ـال وفنــدق البتـراء وأحــد المنــازل
في منطقة المعظمية" .وأكد في بيان رسـمي ،أن قضـية ميـدان عمـر بـن الخطـاب هـي قضـية سياسـية
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بامتيــاز وعلــى المجتمــع الــدولي مســؤولية كبي ـرة فــي الحفــاظ علــى فسيفســاء المدينــة المقدســة وتثبيــت
الوجود الكنسي المسيحي المهدد بسبب سياسات التهويد اإلسرائيلية.

وحسب عيسى أمين عام الهيئة اإلسالمية المسـيحية لحمايـة المقدسـات فـي القـدس فجنـه تشـكل أوقـاف

عائالت القدس اإلسالمية ما نسبته  %22من إجمالي األمـالك العقاريـة داخـل أسـوار القـدس .ويشـكل

الوقــف الخيــري اإلســالمي مــا نســبة  %7فقــط مــن األمــالك العقاريــة فــي البلــدة القديمــة ،بينمــا يشــكل
الوق ــف المس ــيحي  %28م ــن ه ــذه األم ــالك ،أم ــا ب ــاقي العق ــارات فه ــي أم ــالك خاص ــة  62عائل ــة م ــن
عائالت القدس لها أمالك وقفية في القدس.

القدس العربي ،لندن2017/8/23 ،

" .11الخارجية الفلسطينية" :االستيطان يدمر فرص تحقيق الحل التفاوضي
رام هللا :قالــت و ازرة الخارجيــة والم ت ـربين الفلســطينية إن حكومــة اليمــين فــي "إس ـرائيل" برئاســة بنيــامين

نتنياهو تت ول في تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى تدمير ما تبقى من فرص لتحقيق حل الـدولتين واقامـة

دول ــة فلس ــطينية قابل ــة للحي ــاة وذات س ــيادة ،عب ــر إمعانه ــا المنفل ــت م ــن ك ــل عق ــال ف ــي سـ ـرقة األرو
الفلس ــطينية المحتل ــة وتخصيص ــها لص ــالح االس ــتيطان ،وتماديه ــا ف ــي تهوي ــد المن ــاطق المص ــنفة "ظ"

وافراغها من المواطنين الفلسطينيين بالكامل.

وأكدت الخارجية على عـدم شـرعية وقانونيـة االسـتيطان بجميـع أشـكاله ،وحـذرت مـن المخـاطر الكبيـرة

والتــداعيات الكارثيــة لتنفيــذ تلــك المخططــات علــى مســتقبل عمليــة الســالم برمتهــا ،وعلــى فــرص تحقيــق

الحل السياسي التفاوضي للصراع.

القدس العربي ،لندن2017/8/23 ،

 .12المستشار السياسي للخارجية الفلسطينية :مالمح الفاشية في المجتمع اإلسرائيلي أصبحت واضحة
رام هللا – فــادي أبــو ســعدى :رد أحمــد الــديك ،المستســار السياســي للخارجيــة الفلســطينية ،علــى طلــب
دولة االحتالل من المحكمة العليا إل اء االلتماسات المقدمة ضـد قـانون مصـادرة أ ارضـي الفلسـطينيين
بالقول إن "ما يجري يعبر عن توجه حكومة االحتالل الحقيقي واليمين اإلسرائيلي المتطرف".

واعتبــر فــي تص ـريح ل ــ"القدس العربــي" أن "طلــب دولــة االحــتالل هــو تجســيد لتمييــز عنصــري حقيقــي،
حت ــى أن مالم ــح الفاش ــية ف ــي المجتم ــع اإلسـ ـرائيلي أص ــبحت واض ــحة وملموس ــة ،وه ــذا ي ــنعكس عل ــى

الشعب الفلسطيني في األرو المحتلة عام  1967وحتى في الداخل عام ."1948
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وأكد أن اليمين اإلسـرائيلي المتطـرف يسـعى لتكـريس حكمـه علـى مفاصـل الدولـة والحكـم فـي إسـرائيل
لتأييد هذا الحكم حتى ال يستطيع من يأتي بعده ت يير هذا النظام المتطرف".

القدس العربي ،لندن2017/8/23 ،

 .13استنكار منع االحتالل مسؤولين فلسطينيين من مغادرة قطاع غزة
غـ ــزة :منعـ ــت ق ـ ـوات االحـــتالل ،الثالثـ ــاء  ،2017/8/22د .كمـ ــال الش ـ ـرافي ،مستشـ ــار ال ـ ـرئيس لحقـ ــوق

اإلنســان ورئــيس جامعــة األقصــى ،وزكريــا األغــا عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطيني

السفر عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة.

وكــان الش ـرافي واألغــا متــوجهين لمتابعــة أعمــالهم فــي الضــفة ،وذلــك دون إبــداء األســباب مــن جانــب

سلطات االحتالل ،مع العلم أنهما يحمالن جوازات سفر دبلوماسية ويتمتعان بحصانة.

واســتنكر مركــز المي ـزان لحقــوق اإلنســان بشــدة منــع الش ـرافي واألغــا مــن الســفر ،مؤكــدا أن اإلج ـراءات
التعســفية اإلس ـرائيلية بحــق الم ـواطنين الفلســطينيين وحرمــانهم مــن ح ـريتهم فــي التنقــل والحركــة تشــكل

مخالفــة جســيمة لقواعــد القــانون الــدولي اإلنســاني ،والقــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان .وطالــب المركــز
الحقــوقي المجتمــع الــدولي بالعمــل الفــوري والجــاد علــى وقــف العقوبــات الجماعيــة التــي تنفــذها ق ـوات

االحتالل اإلسرائيلي بحـق السـكان الفلسـطينيين ،ورفـع القيـود وجملـة اإلجـراءات التقييديـة ،التـي تنتهـك

حقــوق اإلنســان ،واجبارهــا علــى رفــع الحصــار عــن قطــاع غـزة ،وضــمان احتـرام قواعــد القــانون الــدولي
اإلنساني والقانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان بشـأن الحـق فـي حريـة التنقـل والحركـة ،والتـي تثبـت الوقـائع

اليوميــة أن تعطيلهــا ينطــوي علــى المســاس بجملــة الحقــوق األخــرى مثــل الحــق فــي الرعايــة الصــحية
والعالظ والحق في الحياة والعمل والتعليم.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/8/22 ،

 .14مصدر سياسي لـ"فلسطين" :المخابرات من رام هللا تدير اشتباكات "عين الحلوة"
بيــرو ،غ ـزة  -أحمــد المصــري :كشــف مصــدر سياســي فلســطيني مســؤول فــي لبنــان عــن إدارة جهــاز

المخابرات العامة ،التابع للسلطة الفلسطينية في رام هللا ،الشتباكات مخيم عين الحلوة التي تجري منذ
يوم الخميس  2017/8/17مع جماعـة بـالل بـدر .وقـال المصـدر السياسـي لصـحيفة "فلسـطين" ،والـذي

َّ
فضل عدم الكشف عن اسمه" :إن االشتباكات المسلحة التي جرت داخل المخـيم ،تزعمهـا قائـد األمـن

الــوطني الفلســطيني فــي عــين الحلــوة أبــو أشــرف العرموشــي" ،بتوجيــه مــن رام هللا ،وتمويــل مباشــر مــن

ـائليا
مسؤول األمن والمال في حركة فتح بلبنـان منـذر حمـزة .وأوضـح أن العرموشـي ،نقـو اتفاقاـا فص ا
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لوقف إطالق النار في اليوم التالي لالشتباكات داخل المخيم ،وتفرد بقرار االشتباك مع جماعـة "بـدر"
دون العودة للفصائل أو القوى األمنية المشتركة المتواجدة في "حي الطيري".

فلسطين أون الين2017/8/22 ،

 .15البردويل :مقترح "الفراغ" بغزة ما يزال مطروحا على طاولة حماس
غزة :قـال صـالل البردويـل عضـو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس :إن مبـادرة كتائـب القسـام بجحـداق
فراغ أمني وسياسي ب زة ما تزال مطروحة على طاولة المكتب السياسي للحركة.

جــاء ذلــك فــي لقــاء متلفــز أجرتــه فضــائية األقصــى مــع البردويــل الــذي تحــدق عــن آخــر المســتجدات

السياسية ،وعمل لجنة التكافل وتفاهمات القاهرة.

فقـد أكـد البردويـل أن لجنـة التكافـل التـي شـكلت مـن الفصـائل الفلسـطينية مهامهـا إنسـانية وانقـاذ أهــالي
قطاع غزة ،موضحا أن الجبهة الشعبية ما تزال عضوا في لجنة التكافل.

وقال :إن لجنة التكافل قدمت مشاريع للمصريين لتخفيف الحصار عن قطاع غزة ،مشي ار إلى أنه أقر

 17مشروعا خالل لقاء جمعهم في الزيارة األخيرة مع القيادة المصرية إلغاثة أهلنا في القطاع.

وأضاف البردويل أن لجنة التكافل تلقت وعودا بتحسن آلية فتح معبر رفح ،لكن األمر مرتبط بتجهيز
الصالة المصرية ،مؤكدا أن الشعب ينتظر فتح المعبر بعد العيد وتحسن الكهرباء.

وتــابع أن المخــابرات المصـرية أبل ــتهم أن المعبــر لــن يفــتح بشــكل كامــل إال حــال اســتتباب األمــن فــي

سيناء .وقال البردويل" :تلقينا الكثير من الوعود بتحسين أوضاع القطاع من اإلخوة المصريين ،لكنـي

لست ضامن ا".

وعن العالقات العربيـة اإلقليميـة ،قـال البردويـل :إن حمـاس مـع وحـدة الـدول العربيـة الفلسـطينية ،وقـوة

القضــية الفلســطينية مــع الوحــدة العربيــة ،مشــي ار إلــى أن حركتــه ال يمكــن أن تتــدخل بتــأجيم الصـراعات

العربيــة .وذكــر أن مصــر لــم تطلــب مــن حمــاس االنحيــاز ألي طــرف دون آخــر ،مضــيفا أن عالقــة
حماس مع قطر مستمرة حيق إنها قدمت ل زة ما لم تقدمه أي دولة أخرى.

وف ــي س ــياق المص ــالحة الفلس ــطينية ،ق ــال البردوي ــل :إن المص ــالحة تحت ــاظ إل ــى نواي ــا وشــراكة حقيقي ــة

وبرنامم وطني مشترك ،مؤكدا أن حركته لم ت لق باب المصالحة مع عباس.

وقال البردويل" :محمد دحالن سيعود إلى حضن حركته شـئنا أم أبينـا ،وظـاهرة طبيعيـة أن يحـدق أي

خــالف فــي الحركــة الواحــدة" .ونبــه إلــى أن حركــة حمــاس والفصــائل الفلســطينية لــن تشــارك فــي جلســة
المجلس الوطني في رام هللا ،وأنه ال يمكن أن يعقد بهذا الشكل ،وفق تعبيره.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/22 ،
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 .16األحمد :ال حوار مع حماس قبل حل اللجنة اإلدارية
عمان -ناديـة سـعد الـدين :أكـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة "فـتح" ،عـزام األحمـد ،أنـه "ال حـوار مـع
حركة "حماس" قبيل قيامهـا بحـل اللجنـة اإلداريـة ،وتمكـين حكومـة الوفـاق الـوطني مـن أداء دورهـا فـي
قطاع غزة ،أسوة بالضفة ال ربية".

وقال األحمـد ،لــ"ال د" مـن فلسـطين المحتلـة" ،لـن يـتم عقـد لقـاء أو جلسـة جديـدة مـع "حمـاس" ،إال بعـد

حل اللجنة اإلدارية ،التي شكلتها مـؤخرا ،وتسـليم إدارة القطـاع للحكومـة ،وذلـك قبيـل ترتيـب أي خطـوة

لح ـوار المصــالحة" .وأوضــح بــأن دعــوة حمــاس للت ـزامن ،بمعنــى اعتمــاد خطــوتي حــل اللجنــة وتمكــين
الحكومــة بــالتزامن مــع إنهــاء مــا تصــفه بــاإلجراءات العقابيــة ضــد قطــاع غ ـزة ،هــي "ل ــة مرفوضــة"،
بحســب األحمــد ،مضــيفا بأنــه "قــد جــرى اختبــار عــدم االلتـزام بهــا ســابقا" .ونــوه إلــى أن "حمــاس أعلنــت

أكثـر مــن مـرة االلتـزام بحـل اللجنــة اإلداريـة ،ثــم تراجعــت عقـب الــدعم أإلي ارنـي والــدعم الـذي تتلقــاه مــن

جهات معينة" ،وفق قولـه .واعتبـر أن "إعـالن "حمـاس" عـن تشـكيل اللجنـة اإلداريـة بطريقـة اسـتف اززية،
قادت الكل الفلسطيني إلى الوصول لقناعة بأنها ال تريد إنهاء االنقسام" ،الممتد منذ العام .2007

الغد ،عمان2017/8/23 ،

 .17يحيى رباح :إجراءات السلطة المقبلة ستصيب عصب حماس ما لم تستجب لمبادرة عباس
عمــان -ناديــة ســعد الــدين :أكــد القيــادي فــي حركــة "فــتح" ،يحيــى ربــال ،أن اإلج ـراءات التــي اتخــذتها
السلطة الفلسطينية في قطـاع غـزة كانـت ضـد "حمـاس" ،ولـيس القطـاع ،مؤكـدا أن "اإلجـراءات المقبلـة
ستصيب عصب الحركة ،ما لم تستجب لمبادرة الرئيس عباس".

وقـال ،فــي تصـريحات صــحيفة إن "مبــادرة الـرئيس عبـاس ،فــي نيســان (إبريــل) الماضــي ،وســلمت إلــى
"حماس" في غزة ،عبر عضوي "مركزية فـتح" ،أحمـد حلـس وروحـي فتـول ،تضـم عـدة مطالـبب أبرزهـا

حــل اللجنــة اإلداريــة ،وتمكــين حكومــة التوافــق مــن أداء مهامهــا كاملــة فــي القطــاع ،ثــم االتجــاه إلــى
تشكيل حكومة وحدة وطنية ،واجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية".

وشــدد علــى أن "القطــاع يقــع علــى رأس أولويــات الســلطة ،وأن ال دولــة فلســطينية فــي غ ـزة ،وال دولــة

فلسطينية بدون غزة".

التاريخ :األربعاء 2017/8/23

الغد ،عمان2017/8/23 ،

العدد4384 :

ص

13

 .18الرجوب :قمة فلسطينية  -تركية لتحريك ملف المصالحة
رام هللا :أعلــن أمــين ســر اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح" جبريــل الرجــوب ،يــوم الثالثــاء ،عــن عقــد قمــة
فلسطينية – تركية في الثامن والعشرين من الشـهر الجـاري فـي تركيـا ،والتـي سيصـلها الـرئيس محمـود
عباس في السابع والعشرين من الشهر ذاته للقاء نظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الرجوب في تصريحات إلذاعة "فلسطين" الرسمية" ،إننا نعول على أن تكون القمة عامالا ايجابيا

في إنهاء االنقسام".

وحول دوره في التهيئة لعقد هذه القمة ،لفت الرجوب إلى أنه "تصادف وجوده فـي تركيـا للمشـاركة فـي
منتـدى الشــباب العــالمي المســلم ،وجـرى لقــاء بينــه وبــين أحــد كبـار مستشــاري الـرئيس أردوغــان ،والــذي

طلب عقد هذه القمة في أنقرة ،حرص ا من تركيـا علـى تحقيـق المصـالحة الفلسـطينية ،وللعالقـة الطيبـة

التي تربط تركيـا مـع حمـاس" .وأوضـح الرجـوب أن الحـديق مـع المسـؤول التركـي نفسـه تنـاول ضـرورة
إ ازلــة حمــاس كــل مظــاهر الســلطة التــي تمارســها فــي قطــاع غ ـزة ،وأن تمكــن حكومــة الوفــاق الــوطني
الفلســطينية مــن ممارســة مســؤولياتها فــي قطــاع غ ـزة ،وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة ،وتحديــد موعــد

إلجراء االنتخابات العامة .وتابع :إنه "على ضوء ذلك توجه وفد من اللجنة المركزيـة لحركـة فـتح إلـى
تركيا ،وقام بالتحضير لعقد هذه القمة التركية – الفلسطينية".

العربي الجديد ،لندن2017/8/22 ،

 .19لقاء بين حركتي فتح وحماس في لبنان لمتابعة تطورات األوضاع األمنية في مخيم عين الحلوة
بيــروت :عقــدت قيادتــا حركــة فــتح وحركــة حمــاس ،اجتماعــا طارئــا بحضــور ســفير دولــة فلســطين لــدى
الجمهوريــة اللبنانيــة أشــرف دبــور ،بمقــر الســفارة فــي العاصــمة اللبنانيــة بيــروت ،يــوم الثالثــاء ،لمتابعــة
تطورات األوضاع األمنية في مخيم عين الحلوة.

وشهد االجتماع تطابقا في وجهات النظر لناحية مواجهـة التطـرف والمخلـين بـاألمن وأدوات الفـتن فـي
المخــيم ،واتفقــا علــى العمــل بموقــف وطنــي موحــد وجهــد مشــترك وجمــاعي يحقــق مصــالح شــعبنا وأمنــه

واستق ارره من جهة وأمن الجوار من جهة أخرى.

كمــا تــم االتفــاق علــى مواصــلة االجتماعــات الثنائيــة ومــع بــاقي الفصــائل والقــوى الوطنيــة واإلســالمية
لضمان تثبيت األمن في المخيم ،وبلسمة جرال أهلنا فيه.

وثمن المجتمعون جهود القيادة السياسية في منطقة صيدا لجهة المتابعة الحثيثة ل حداق في المخيم،
والعمل الدؤوب لتثبيت األمن واالستقرار فيه.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/8/22 ،

التاريخ :األربعاء 2017/8/23

العدد4384 :

ص

14

 .20علي بركة يؤكد أن القدس تتحرر بالمقاومة ..وأبو العردات :لالستفادة من تجربتنا بالمفاوضات الفاشلة
بي ــروت :أك ــد ممث ــل حرك ــة حم ــاس ف ــي لبن ــان ،عل ــي برك ــة ،عل ــى وح ــدة األم ــة ف ــي مواجه ــة "الهجم ــة
الصـهيونية علــى المسـجد األقصــى التــي تنـذر بجقــدام االحـتالل علــى هدمــه" .وقـال فــي كلمـة لــه خــالل

لقاء تضامني مع األقصى في الذكرى الـ  48إلحراقه ،عقد في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت،

إن قضــية األقصــى "ليســت قضــية الشــعب الفلســطيني وحــده بــل قضــية المســلمين جميعــا" ،مشــددا أن

قضـيته "يمكنهـا أن توحـد األمـة بعيـدا عـن نزاعاتهــا وتقاتلهـا وخالفاتهـا" .وشـدد أن القـدس "“لـن تتحــرر
إال بالمقاومة ،وليس بالمفاوضات".

أما أمين سر حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ،اللواء فتحي أبـو العـردات ،فـدعا فـي

كلمتـ ــه الـ ــى “االسـ ــتفادة مـ ــن تجربتنـ ــا مـ ــع المفاوضـ ــات الفاشـ ــلة ،التـ ــي لـ ــم تـ ــأت بـ ــأي نتيجـ ــة لشـ ــعبنا
الفلسطيني” ،مشددا على خيار “المقاومة ضد االحتالل ،وتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي".

القدس العربي ،لندن2017/8/23 ،

 .21كتائب أبو علي مصطفى تخترق قاعدة بيانات وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين
غزة :كشفت كتائب الشهيد ابو علي مصطفى الجنال العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،عـن
تمك ــن إح ــدى وح ــداتها العامل ــة ف ــي "الفري ــق األمن ــي اإللكترون ــي" م ــن اختـ ـراق قاع ــدة بيان ــات أعض ــاء
الكنيست اإلسرائيلي ،والحصول منها على معلومات مهمة ل عضاء.

وقال ــت ف ــي تصـ ـريح ص ــحافي تلق ــت "الق ــدس العرب ــي" نس ــخة من ــه ،إن ــه ف ــي ال ــذكرى السادس ــة عشـ ـرة،
الستشــهاد األمــين العــام الســابق أبــو علــي مصــطفى ،وفــي إطــار مواصــلة هجماتهــا اإللكترونيــة ضــد

االحـتالل بكــل مكوناتــه "تمكنــت الوحــدة  67الخاصــة بــالفريق األمنــي اإللكترونــي ،مــن الحصــول علــى
قاعدة بيانات كاملة ومهمة لجميع أعضاء الكنيست الصهيوني".

وأض ــافت أن تل ــك البيان ــات تش ــمل معلوم ــاتهم وبيان ــاتهم السـ ـرية المتعلق ــة بعض ــوياتهم ف ــي الكنيس ــت،

وعناوينهم البريدية وهواتفهم وأماكن إقامتهم وبياناتهم الشخصية.

ووضــع الجنــال المســلح للجبهــة الشــعبية فيــديو مصــورا ،يظهــر جــزءا مــن عمليــة الســيطرة علــى هــذه
المعلومــات .وعــرو الفي ــديو القصــير بش ــكل س ـريع بيانــات وزي ــري الجــي

الح ــالي أفي ــدور ليبرم ــان

والس ــابق موش ــي يعل ــون ،إض ــافة إل ــى ال ــوزيرة اإلسـ ـرائيلية المتطرف ــة إيلي ــت ش ــاكيت ،ووزيـ ـرة الخارجي ــة

السابقة تسيبي ليفني.

التاريخ :األربعاء 2017/8/23
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 .22االحتالل يعتقل فلسطينيين بتهمة التخطيط لعمليات عسكرية ويدعي العثور على أسلحة في الخليل
الخليــل :ذكــرت وســائل إعــالم عبريــة ،أن قـوات االحــتالل اإلسـرائيلي ،عثــرت فجــر يــوم الثالثــاء ،علــى
أسلحة خالل حملة مداهمة ،وتفتي

في الخليل ،واعتقلت فلسطينيين بحوزتهما "أسلحة".

اإلس ـرائيلي ،تــم ضــبط

وقــال موقــع " "0404العبــري ،إنــه وخــالل عمليــة مشــتركة بــين الشــرطة والجــي

سالل داخل مركبة خالل عملية مطاردة في "جبل الخليل".

مبينـا أنـه تــم
وادعـى الموقـع أن المركبـة كانــت تحـاول الـدخول ل ارضــي الفلسـطينية المحتلـة عــام  ،48ا
اعتقال صاحب المركبة للتحقيق معه.
وأفــاد بيــان لشــرطة االحــتالل ،بأنــه تــم اعتقــال فلســطيني مــن بلــدة ســعير (ش ـرقي الخليــل) ،بعــد ضــبط

سالل وذخيرة بحوزته في المنزل ،وتم نقله للتحقيق.

وبينــت أنــه خــالل دهــم ق ـوات االحــتالل لمنــزل فــي ســعير ،وخــالل تفتيشــه ،عثــر علــى بندقيــة محليــة
الصنعب قبل أن يتم مصادرتها واعتقال فلسطيني.

وكــان موقــع صــحيفة "معــاريف" العبريــة ،قــد أفــاد بــأن ق ـوات االحــتالل اعتقلــت ســائق مركبــة فلســطيني

وبحوزته بندقية من نوع " "M16مساء أمس اإلثنين ،على طريق "شـافي شـمرون" المقامـة علـى أر ٍ
او

فلسطينية غربي مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).

قدس برس2017/8/22 ،

 .23االحتالل يحول قياديا في حماس لالعتقال اإلداري
ار بتحويل القيادي فـي حركـة المقاومـة
أريحا :أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم الثالثاء ،قراا
اإلسالمية "حماس" ،شاكر عمارة ،لالعتقال اإلداري مدة  4شهور.
وقالت عائلة المعتقل عمارة ،إن االحتالل أبلا محاميه ،بقرار تحويله إلى االعتقال اإلداري مدة أربعة

شهورب قابلة للتجديد" ،بعد عدم تمكن النيابة العسكرية من تقديم الئحة اتهام بحقه".

قدس برس2017/8/22 ،

 .24نتنياهو يطالب "المحكمة العليا" بإعادة النظر بكشف محادثاته مع أدلسون
بـالل ضــاهر :قــدم رئــيس الحكومـة اإلسـرائيلية ،بنيــامين نتنيــاهو ،بصـورة شخصــية طلبــا إلــى المحكمــة
العليــا إلعــادة النظــر مـرة أخــرى بهيئــة قضــاة موســعة لقـرار المحكمــة ،الــذي ألزمــه بالكشــف عــن موعــد

محادث ــات أج اره ــا م ــع ناش ــر ص ــحيفة "يسـ ـرائيل هي ــوم" والث ــري األميرك ــي اليه ــودي ،ش ــيلدون أدلس ــون،
ومحرر الصحيفة السابق ،عاموس ري ف.
التاريخ :األربعاء 2017/8/23
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وكتــب نتنيــاهو فــي طلبــه ،الــذي قدمــه إلــى المحكمــة المحــامي يعقــوب فــاينروت بعــدما رفضــت النيابــة
العام ــة تق ــديم الطل ــب ،أن قـ ـرار الحك ــم الص ــادر "يم ــس بش ــكل كبي ــر ب ــالحق بالخصوص ــية" .وأض ــاف
نتنياهو أنه ال يطلب من المحكمة إل اء قرارها ،مدعيا أنه "ليس لديه ما يخفيه".

عرب 2017/8/22 ،48

" .25الداخلية اإلسرائيلية" تبدأ إجراءات سحب مواطنة من ينضم لـ"داعش"
بادر وزير الداخلية اإلسرائيلية ،أريه درعي ،إلى تعديل قانون المواطنة ،بحيق يتيح له سحب مواطنـة

كــل مــن يحمــل المواطنــة اإلس ـرائيلية ويمــس بــأمن الدولــة ،وذلــك بذريعــة المســاهمة فــي الحــرب علــى
تواصل انضمام من يحملون المواطنة اإلسرائيلية إلى صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية (داع ).

وبموجب التعديل الجديد ،فقد بات باإلمكان سحب مواطنة حتى من يتواجد خارظ حدود إسرائيل.
ونقلت القناة التلفزيونية اإلسـ ارئيلية الثانيـة ،مسـاء الثالثـاء ،عـن درعـي قولـه إنـه بـادر إلـى التعـديل فـي
الكنيس ــت ألن المس ــؤولين ف ــي األجهـ ـزة األمني ــة ق ــالوا ل ــه بش ــكل ق ــاطع إن األم ــر ي ــردع الش ــبان م ــن

االنض ــمام لص ــفوف داعـ ـ

ألن ــه يعرف ــون أن ــه س ــتتم س ــحب مـ ـواطنتهم .وأض ــاف أن المص ــادقة عل ــى

التعديل لم تكن بسيطة ،ولكنه تمكن من ذلك.

وفي هذا األسبوع أصبح التعـديل سـاري المفعـول ،وبنـاء عليـه ،فـجن جهـاز األمـن العـام (الشـاباك) قـدم

لو ازرة الداخلية قائمة بأسماء  20شخصا يحملـون المواطنـة اإلسـرائيلية وانضـموا للقتـال فـي سـورية إلـى

جانب داع  .وجاء أن و ازرة الداخلية تسلمت القائمة ،يوم أمس ،وبدأ وزير الداخلية بـججراءات سـحب

المواطنة لكل من يظهر فيها.

عرب 2017/8/22 ،48

 .26نائب من "الليكود" تطالب بسحب جنسية المطران عطا هللا بعد لقائه مع األسد
رام هللا :فــي أعقــاب النشــر عــن لقــاء المطـران عطــا هللا حنــا مــع الـرئيس الســوري بشــار األســد توجهــت
عضو لجنة الخارجية واألمن فـي الكنيسـت اإلسـرائيلي "البرلمـان" عنـات بـاركو عـن حـزب الليكـود الـى
رئــيس الحكومــة اإلس ـرائيلية بنيــامين نتنيــاهو ووزيــر الداخليــة ارييــه درعــي وطالبتهمــا بفصــل حنــا مــن

منصبه وسحب جنسيته .وقالـت و ازرة الداخليـة إنـه "تـم تحويـل الرسـالة الـى المستشـارين القـانونيين فـي
سلطة السكان والهجرة لكي يعدوا وجهة نظر قانونية".

لكن اإلسرائيليين ال ينظرون للمطـران حنـا مـن زاويـة لقائـه مـع الـرئيس السـوري فحسـب ،فهـو مـن أشـد
المدافعين عن األوقاف المسيحية في القدس المحتلة خاصة وفلسطين عامة ،ويقف في وجه صـفقات
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تسريب العقارات المسـيحية إلـى الجمعيـات اليهوديـة المتطرفـة ،وبالتـالي يجـري العمـل علـى إبعـاده مـن
طريق كونه من األصوات التي تزعجهم.

القدس العربي ،لندن2017/8/23 ،

 .27جهاز "الموساد" يسلم نتنياهو تقري ار عن "تعاظم نفوذ إيران في سورية"
لندن :قدم جهاز الموساد اإلسرائيلي تقري ار عن تنامي نفوذ إيـران فـي سـوريا ،إلـى الحكومـة اإلسـرائيلية
قبل لقاء رئيسها بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فالديمير بوتين في سوتشي اليوم.

وجــاء فــي التقريــر ،إن قلــق الحكومــة مــن التطــورات األخي ـرة فــي ســوريا مبــرر تمام ـ ا ،مؤكــدا "اســتمرار

تــدفق المقــاتلين مــن أف انســتان ولبنــان والع ـراق واي ـران ليحــاربوا فــي ســوريا تحــت قيــادة الجن ـرال قاســم
ســليماني ،إلــى جانــب الــدعم العســكري المقــدم مــن الحــرس الثــوري وعمليــات التزويــد التــي تنفــذها إيـران

عبــر وســائل النقــل الجــوي والبحــري" .وأبلــا مــدير "الموســاد" يوســي كــوهين الحكومــة اإلس ـرائيلية بــأن

"النفوذ اإليراني في سوريا بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام ،ينمو يوما بعد يوم".

الشرق األوسط ،لندن2017/8/23 ،

 .28الوكالة اليهودية :عشرات الشباب اليهود تحولوا إلى أنصار للقضية الفلسطينية
تل أبيب :اعترفت الوكالة اليهودية بأن عشرات الشباب اليهود الذين يجري استقدامهم إلى إسرائيل كل

ع ــام ،لتعزي ــز انتم ــائهم اليه ــودي وتثق ــيفهم عل ــى ح ــب الدول ــة العبري ــة ،تحولـ ـوا إل ــى أنص ــار للقض ــية
الفلسطينية .وأنه جرى طرد بعضهم.

وجاء هذا االعتراف بعد الكشف عن إفشال الشباب المذكورين ،الذين صرفت إسـرائيل ميزانيـات كبيـرة

عل ــيهم ،المش ــروع ،بع ــد اطالعه ــم عل ــى األوض ــاع مي ــدانيا عل ــى األوض ــاع ف ــي المن ــاطق الفلس ــطينية
المحتلـة .واتضـح مـن تقـارير سياسـية أن المنظمـات اليهوديـة المتخصصـة فـي اسـتقدام الشـباب اليهـود

إلـى إسـرائيل "لالطــالع" عــن قــرب علــى تفاصــيل الصـراع الفلســطيني اإلسـرائيلي ،صـرفت مــا يعــادل 3

آالف دوالر علــى كــل واحــد مــنهم .والهــدف هــو جلــبهم إلــى إس ـرائيل وتحــويلهم إلــى دعــاة لنص ـرتها،

خصوصا في الموقف من الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
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 .29قلق إسرائيلي من الهجرة العكسية وزيادة نسبة الحريديم
صالح النعامي :تواجه إسرائيل ثالثة تحديات ديموغرافية ستترك آثا ار بعيدة المدى على واقعها األمني
واالقتصادي واالجتماعي .ففي سلسلة بيانات صدرت عنه األسبوع الماضي ،كشف "مكتب اإلحصاء
المركزي" اإلسرائيلي عن بلوغ معدل الهجرة العكسية ضعف معـدل الهجـرة اإليجابيـة .وتتمثـل المشـكلة
الثانيــة فــي الزيــادة الكبي ـرة فــي نســبة تمثيــل أتبــاع التيــار الحريــدي بالنســبة لبقيــة اإلس ـرائيليين ،إذ توقــع

مكتــب اإلحصــاء أن تتعــاظم نســبة تمثيــل الحريــديم لتبلــا ،بحلــول عــام  ،2040نحــو  20فــي المائــة مــن
اإلسـرائيليين ،و 32فــي المائــة بحلــول عــام  ،2065مــع العلــم أن هــذه النســبة تبلــا حاليـ ا  11فــي المائــة

فقط.

وتتمثــل المشــكلة الثالثــة فــي أن إس ـرائيل ال تعــد الوجهــة المفضــلة ليهــود العــالم الــذين يفكــرون بم ــادرة

المناطق التي يقطنون فيها.

وتشي المعطيات التي تعكس تعاظم معدالت الهجرة العكسية باستفحال مشكلة هروب األدم ة ،إذ إن

األغلبية الساحقة من اليهـود الـذين ي ـادرون إسـرائيل هـم مـن الشـباب مـن ذوي المـؤهالت ،تحديـدا فـي
مجــال التقنيــات المتقدمــة ،والــذين يبحثــون عــن تحقيــق الــذات فــي الخــارظ ،خصوصـ ا فــي أوروبــا وكنــدا
والواليــات المتحــدة األميركيــة .وقــد حملــت أوســاط إعالميــة إس ـرائيلية رئــيس الــوزراء ،بنيــامين نتنيــاهو،

المسؤولية عن مشكلة الهجرة العكسية ،إذ لفتت األنظار إلى أن عام  ،2009الذي شهد تفوق معدالت

الهجرة العكسية ،للمرة األولى ،على معدالت الهجرة اإليجابية ،هو العام الذي تولى فيه نتنياهو مقاليد

الحكم.

العربي الجديد ،لندن2017/8/23 ،

 .30عائلة غولدن :الحكومة ال تفعل شيئا من أجل إعادة الجنود المفقودين
القــدس المحتلــة :هاجمــت عائلــة الجنــدي اإلس ـرائيلي المفقــود فــي قطــاع غ ـزة ،هــدار غولــدن ،الحكوم ـة
اإلسرائيلية ،واتهمتها بعدم فعل أي شيء من أجل إعادة الجنود المفقودين في غزة.

وقال والـدي هـدار ،ليئـا وسـمحا غولـدن إنـه "خلـف كلماتنـا نحـن نبـذل كـل جهـد مسـتطاع بهـدف إعـادة

هدار وأورون ،هناك واقع ،الحكومة ،ال يفعلون شيئ ا من أجل إعادة الجنود".

وأضافا "الحكومة تستحقر ق اررات الكابينت مطلع عام  2017وال تربط بين القضايا اإلنسـانية ب ـزة ومـا
بين إعادة الجنديين هدار غولدن وأورون شاؤول وبقية المدنيين المحتجزين لدى حماس".
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وأكدا أن قرار السمال بفتح معبر رفح بشكل دائم ألول مـرة منـذ انتهـاء العـدوان األخيـر علـى غـزة هـو
إخفاق قيمي وأخالقي .وتضيف العائلة "نحن نطالب رئيس الحكومة والكابينت للخروظ من عدم الفعل
والبدء بالعمل إلعادة أبنائنا إلينا".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/8/22 ،

 .31استطالع :ثلثا اإلسرائيليين يعارضون استعراضا عسكريا بذكرى تأسيس "إسرائيل"
بالل ضاهر :أظهر استطالع للرأي العام في إسرائيل أن ثلثي المواطنين يعارضـون إجـراء اسـتعراو
عسكري في الذكرى السنوية السبعين لتأسيس إسرائيل.

وقالــت صــحيفة "معــاريف" اليــوم أن  %65.6مــن المشــاركين فــي االســتطالع ،وعــددهم  420شخصــا،
عبروا عن معارضتهم الستعراو عسـكري ،بـادرت إليـه وزيـرة الثقافـة اإلسـرائيلي ،ميـري ري ـف .وقـال

 %34إنهم يؤيدون إجراء االستعراو العسكري.

وبين التسوي ات التي قالها معارضـو االسـتعراو العسـكري أنـه "نحـن لسـنا دولـة فاشـية أو ديكتاتوريـة

مثل كوريا الشـمالية وايـران .واالسـتعراو العسـكري لـيس ضـروريا" ،ووصـفوا االسـتعراو بأنـه "مسـيرة
أغبيــاء" .وقــال أحــد المســتطلعين المعارضــين لالســتعراو العســكري إن "عصــر الجن ـراالت انتهــى،
واالستعراو العسكري لم يعد مالئما اليوم .لسنا أقلية تحارب على وجودها".

في المقابل ،اعتبر مؤيدو االسـتعراو العسـكري أن الهـدف منـه هـو "تعزيـز العـزة والمعنويـات والهويـة

القومية وهذا جيد لبلورة الهوية اليهودية – اإلسرائيلية".

عرب 2017/8/22 ،48

" .32الشاباك" :يهوديان إسرائيليان يعتنقان اإلسالم وينضمان لـ"داعش"
تــل ابيــب  -د ب ا :ذكــر جهــاز األمــن الــداخلي اإلس ـرائيلي (شــين بيــت) أن رجــال وام ـرأة مــن اليهــود
اإلسرائيليين اعتنقا اإلسالم وانضما إلى تنظيم داع

في سورية.

وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "تايمز اوف اسرائيل" ،امس ،أنه تم تسجيل اسمي االثنين في قائمة
تضم  20مواطنا اسرائيليا ،احدهم متوفى ،انضموا إلى صفوف تنظيم داع .

األيام ،رام هللا2017/8/23 ،
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" .33هآرتس" :المصادقة على مخطط ترحيل أهالي قرية أم الحيران إلى موقع مؤقت
رام هللا :ذكرت صحيفة "هآرتس" ،يوم الثالثاء ،أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبنـاء ،صـادقت علـى إيـداع
مخطط يتعلق بقرية أم الحيران مسلوبة االعتراف في النقـب ،يقضـي بانتقـال أهـالي القريـة إلـى الس ــكن

مؤقتا ،في موقع قريب من بلدة حورة ،وبعدها ينتقلون مرة أخرى إلى بلدة دائمة ،خالل  15عاما.

ونقلــت الصــحيفة عــن مــدير عــام "الســلطة لتطــوير إســكان البــدو" ،يــائير معيــان ،قولــه خــالل اجتمــاع
اللجنة ،أمس ،إن المخطط ال يلزم سكان أم الحيران باالنتقال للسكن المؤقت ،ولكن فـي المقابـل سـيتم

نقلهم إلى أحد األحياء في بلدة حورة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/22 ،

" .34جيرزاليم بوست" 4,000 :بؤرة استيطانية جديدة مــرتقـبـة بالقــدس والضـفــــة
فلسـطين المحتلــة – وكــاالت :كشــفت صــحيفة "جيــرزاليم بوســت" االسـرائيلية فــي عــددها الصــادر أمــس
أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي بصدد اعتمـاد قـانون "تنظـيم المسـتوطنات" الـذي يـأذن بجنشـاء نحـو 4

االف وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس المحتلة.

وذك ــرت الصـــحيفة العبريـ ــة أن قـ ــانون "تنظـــيم المس ــتوطنات" الـ ــذي يشـ ــرع االس ــتيالء علـــى ممتلكـ ــات
فلســطينية خاصــة يــتالئم مــع المعــايير القانونيــة اإلس ـرائيلية والدوليــة" ،مبين ـةا أن النائــب العــام "أفيهــاي

مانــدلبليت" وجــه التمــاس إل ـى محكمــة العــدل العليــا مــن قبــل  13جماعــة غيــر حكوميــة ضــد القــانون.
ونقلـ ــت عـ ــن و ازرة "العـ ــدل اإلس ـ ـرائيلية" فـ ــي ملخصـ ــها للوثيقـ ــة "إن حكومـ ــة إس ـ ـرائيل ت ـ ـرفو محاولـ ــة
الملتمسين ايقاف الحكومة ومسؤوليها على أساس أن القانون ينتهك القانون الدولي".

الدستور ،عمان2017/8/23 ،

" .35إسرائيل" تهدم منزل عائلة أبو سنينة في القدس للمرة الثانية خالل أسبوع
القدس  -عبد الرؤوف أرناؤوط :هدمت البلدية اإلسرائيلية في القدس للمرة الثانية ،الثالثاء ،منزال
لفلسطيني في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة ،بداعي أن "البناء غير مرخص".

وقبل أسبوع ،أي الثالثاء الماضي ،هدمت آليات البلدية اإلسرائيلية منزل عبد الكريم أبو سنينة ،بحي

البستان ،لكنه أعاد بناءه بمساعدة متطوعين خالل أيام.

وصبال يوم الثالثاء ،وصلت قوات من الشرطة اإلسرائيلية إلى الحي برفقة جرافة ،وقامت بهدم
المنزل المكون من الطوب وسقف من األلوال المعدنية.
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ويخشى الفلسطينيون من أن يكون هدم منزل أبو سنينة مقدمة لهدم عشرات المنازل الفلسطينية
تحضير إلقامة حديقة توراتية على أنقاضها.
اا
األخرى في حي البستان،
وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/8/22 ،
" .36أوتشا" :إسرائيل هدمت  103منازل في شرقي القدس منذ بداية 2017

القدس  -عبد الرؤوف أرناؤوط :قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع ل مم المتحدة "أوتشا" في
آخر تقرير له ،إن البلدية اإلسرائيلية في القدس هدمت  103منازل في شرقي القدس منذ بداية

فلسطينيا.
 2017بداعي عدم الترخيص ما أدى إلى تهجير 171
ا

وأضاف التقرير أن البلدية هدمت  190منزال في القدس الشرقية خالل العام  2016ما أدى إلى

فلسطينيا.
تهجير 254
ا

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/8/22 ،

 .37مصدر أمني :مخيم عين الحلوة مهدد وجوديا ..واالقتتال يتمدد
بيروت  -عامر معروف  :أفاد مصدر أمني فلسطيني في لبنان ،لـ"عربي ،"21أن "مخيم عين الحلوة
مهدد وجوديا في ظل المخططات التي تستهدفه" ،مشي ار إلى أن "الخطر يكمن في احتمالية تمدد

رقعة االقتتال ،ما ينذر بكارثة حقيقية في المخيم".

ويفرو مشهد العنف نفسه على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان ،حيق يدور القتال منذ نحو أسبوع

بين عناصر حركة فتح ومقاتلين من تيارات سلفية ،من بينها مجموعة بالل بدر.

وترتكز االشتباكات في أحياء الطيرة ورأس األحمر وجبل الحليب ،فيما يتواصل نزول األهالي من

المخيم بشكل كبير.

ويشير المصدر إلى أن "المعارك المتقطعة قد تتسع رقعتها لتشمل مناطق أخرى ،ومن بينها منطقة

تعمير عين الحلوة والشارع التحتاني ،في حال تدخلت قوى إسالمية أخرى في المعركة ،ال سيما
تنظيم جند الشام".

وعلى الصعيد اإلنساني ،تتفاقم المعاناة داخل مخيم عين الحلوة في ظل اتساع رقعة االقتتال وارتفاع

نسبة الخسائر.

وأفاد منير.ق ،وهو من سكان حي الطيرة ،لـ"عربي "21أن "الدمار بات هو السائد في الحي" ،واصفا

ما حل بأهالي حيي الطيرة والرأس األحمر بـ"الكارثي ،بفعل الخسائر المادية والبشرية".
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وتابع الالجئ الهارب من العنف في المخيم إلى جامع الموصلي ،الواقع على المدخل الشمالي
للمخيم ،أن المعاناة اإلنسانية كبيرة ،خصوصا بالنسبة ل طفال والنساء وكبار السن.

وأشار الدكتور عامر السماك ،مدير مستشفى النداء الواقع في نقطة تماس حساسة داخل مخيم عين

الحلوة ،إلى أن "الجرحى تتم إحالتهم إلى المشافي الخارجية بعد تلقيهم للعالظ األولي في المشفى"،

موضحا أن "درجة اإلصابات بين المدنيين تتراول بين متوسطة وخطيرة في أغلبها".

عربي2017/8/21 ،21

 .38تصاعد االشتباكات في مخيم عين الحلوة صباحا
صيدا :أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية لإلعالم" إيمان سالمة عن تصاعد حدة االشتباكات صباحا
في مخيم عين الحلوة بعد توتر أمني ليال ،على الرغم من التوصل إلى مبادرة جديدة لوقف
االشتباكات في المخيم وعمليات إطالق النار والتي نتجت عن لقاء قيادتي فتح وحماس في سفارة

بيروت أمس وأبل ت للفصائل والقوى السياسية الفلسطينية في صيدا ،ليصار إلى اعتمادها في
االجتماع المزمع عقده للقيادة عند الحادية عشر من قبل ظهر اليوم في مقر القوة المشتركة داخل

المخيم.

ونصت هذه المبادرة على انتشار القوة المشتركة في حي الطيرة بالكامل وابقاء قوات األمن الوطني
"فتح" لمساندتها بناء على طلبها ويبقى بالل بدر وبالل العرقوب المتشددين مطلوبين للقوة المشتركة.

واستمر التوتر طوال الليل حيق كان يسمع بين الحين وا خر على الشارع الفوقاني محور حي

الصحون ،حي الطيري ،مفرق سوق الخضار أصوات دوي انفجارات قوية ناجمة عن إطالق القذائف
الصاروخية وقنابل يدوية ورشقات نارية متفرقة باإلضافة إلى رصاص القنص المتقطع.

الوكالة الوطنية لإلعالم ،بيروت2017/8/23 ،

 .39نقابة الصيادين" :إسرائيل" اعتقلت  229صيادا من بحر غزة منذ 2014

غزة  -محمد ماجد :قال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عيا  ،اليوم الثالثاء ،إن البحرية
اإلسرائيلية اعتقلت  229صيادا فلسطينيا من بحر غزة ،منذ انتهاء الحرب اإلسرائيلية األخيرة عام

.2014

وأضاف "عيا " في تصريح ل ناضول ،أن أربعة صيادين ما يزالون رهن االعتقال ،وأن  11آخرين

أصيبوا جراء إطالق قوات البحرية اإلسرائيلية النار على قوارب الصيد الفلسطينية ،واستولت على 74

منها على امتداد الفترة المذكورة.
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ومنذ انتهاء الحرب ،قتلت البحرية اإلسرائيلية اثنين من الصيادين ،وفق عيا  ،الذي أكد استمرار
االنتهاكات بحق الصيادين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة ،إن قوات الجي

تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه

مراكب الصيادين ،وتصيب وتعتقل أعدادا منهم بذريعة تجاوزهم المنطقة المسمول لهم بالصيد فيها.

وبحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين ،فجن القطاع يعمل فيه نحو  4آالف شخص في مهنة الصيد،

يعيلون أكثر من  50ألف نسمة.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/8/22 ،

 .40مؤسسة القدس الدولية :حفريات االحتالل تهدد بانهيار المسجد األقصى
وكاالت :أكدت مؤسسة القدس الدولية أن عدد الحفريات أسفل المسجد األقصى بلا  64حفرية ونفقا،

توزعت على جهاته األربع مهددة بانهياره.

وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي الصادر ،أمس ،تحت عنوان "عين على األقصى" إن اجتماع

الحكومة اإلسرائيلية في أحد األنفاق التي تبعد أمتا ار قليلة عن األقصى غرب ا خالل مايو/أيار
الماضي بالتزامن مع الذكرى ال  50الحتالل كامل القدس كان رسالة واضحة بأن هذه الحفريات
يتبناها أعلى رأس الهرم السياسي لتوظيفها في الترويم لتاريخ يهودي مختلق.

وأكد التقرير أن البناء التهويدي في محيط األقصى لم يتوقف ،وبات االحتالل قريبا جدا من البدء

الفعلي ببناء مشروع "بيت هليبا /بيت الجوهر" الذي يبعد نحو  20مت ار عن حائط البراق وما يسمى

كنيس "جوهرة إسرائيل" الذي يبعد نحو  200متر عن السور ال ربي ل قصى ،مشي ار إلى أن االحتالل
قد أقر بناء كنيس يهودي على جبل المكبر جنوب غرب البلدة القديمة فيما برز تطور كبير باتجاه

تنفيذ مخطط القطار الهوائي المحيط باألقصى.

وحذر من نية االحتالل تهويد سفح جبل الزيتون وبعو أبواب األقصى والبلدة القديمة ،الفتا إلى أن
المقابر المحاذية ل قصى لم تسلم هي األخرى من االعتداءات ك "الرحمة" و"اليوسفية" حيق تم
مصادرة بعو أجزائها بهدف تحويلها إلى حدائق تلمودية وزرعت فيها قبور يهودية وهمية.

القدس العربي ،لندن2017/8/23 ،

 .41أهالي العراقيب يدفعون مئة ألف دوالر كلفة هدم قريتهم
الناصرة  -برهوم جرايسي :فرضت محكمة إسرائيلية على ستة من أهالي قرية العراقيب الصامدة في
صحراء النقب ،دفع غرامة تتجاوز مئة ألف دوالر ،لتسديد مصاريف تدمير قريتهم ،التي هدمت حتى
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ا ن أكثر من  110مرات ،خالل سبع سنوات ،إال أن الكلفة المطلوبة تتعلق بجرائم التدمير التي
وقعت في العام  ،2010ما يعني أن األهالي سيكونون معرضين ل رامات أشد الحقا .في حين أبل ت

حكومة االحتالل ،المحكمة العليا ،أن قانون نهب األراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة" ،هو

قانون عادل".

وحسب ما نشر فجن القرار الصادر في األسبوع الماضي ،وأعلن عنه رسميا أول من أمس ،يقضي

بت ريم  6أشخاص من أهالي قرية العراقيب ،بما قيمته  72ألف دوالر ،يضاف إليها  28ألف دوالر،

أتعاب المدعي العام من النيابة .وأعلنت المحكمة أنها ستفرو غرامات أخرى تصل إلى بضع آالف

من الدوالرات ،مقابل مصاريف النيابة على التصوير والتوثيق ،وما شابه.

الغد ،عمان2017/8/23 ،

 .42زبارقة لـ "قدس برس" :مسؤولون إسرائيليون وراء ملف اعتقال الشيخ رائد صالح
الناصرة :استبعد خالد زبارقة محامي رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالل ،المعتقل في سجون
االحتالل اإلسرائيلي ،اإلفراظ عنه خالل المحاكمة القادمة ،في ظل التصريحات التي يطلقها

مسؤولون إسرائيليون.

وأشار زبارقة في حديق لـ "قدس برس" ،إلى أن من يقف وراء ملف الشيخ صالل هو المستوى

صعبا".
السياسي اإلسرائيلي" ،وهذا يعني أن اإلفراظ عنه سيكون
ا

وحمل زبارقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزراء حكومته المسؤولية عن حادق االعتداء الذي تعرو له
الشيخ صالل خالل األيام الماضية أثناء نقله من غرفته المعزولة إلى غرفة التحقيق في سجن

ريمون ،حيق تم التهجم عليه من قبل ثالثة سجناء جنائيين يهود واالعتداء عليه وتهديده على مرأى

ومسمع السجانين اإلسرائيليين.

وأكد زبارقة أن حادثة االعتداء "نتاظ حملة التحريو المستمرة والمنفلتة التي قام بها نتنياهو ووزراؤه

وأعضاء في الكنيست (البرلمان) ضد شخص الشيخ صالل".

وبين أن هناك قلق في الشارع الفلسطيني بالداخل والخارظ والشارع العربي واإلسالمي على حياة
الشيخ وسالمته.
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 .43تضاعف حاالت الطالق في غزة في ظل فقدان األمن السياسي والمجتمعي
غزة :تظهر إحصائية فلسطينية رسمية أن هناك ارتفاع ا في حاالت الطالق ،مقابل انخفاو في
حاالت الزواظ ،في قطاع غزة خالل عام  ،2016وكذلك في الربع األول من عام .2017

وبحسب اإلحصائية الصادرة عن المجلس األعلى للقضاء الشرعي ،فجن عدد حاالت الطالق بلا

 3188خالل العام الماضي ،بنسبة وصلت إلى  ،%16.6مقابل  %14.6في العام الذي سبقه ،بواقع
 2627حالة (أي نحو  561حالة طالق إضافية).

وأشارت اإلحصائية إلى وجود انخفاو في حاالت الزواظ في العام الماضي عن سابقه ،بنحو 1450

عقدا ،بفارق يصل إلى نحو  .%8ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي ارتفاع ا أكبر في حاالت

الطالق ،مع تفاقم المشكالت االقتصادية والحياتية.

ويقول الدكتور حسن الجوجو ،رئيس المجلس األعلى للقضاء ،إن قضايا الحصار ،والرواتب

المنخفضة ،وانعدام فرص العمل ،جميعها أسباب أثرت سلبا على واقع الحياة ،وزادت من حاالت
الطالق .ويشير الجوجو إلى أن  %43.1من إجمالي حاالت الطالق سبق الخلوة الشرعية ،مما

يؤشر لعدم قدرة المقبلين على الزواظ على إتمام زواجهم ألسباب تتعلق بالظروف االقتصادية،

وشعورهم بعدم القدرة على السير قدم ا في هذه الطريق.

ويضيف" :المجتمع في غزة بات يفقد أمنه السياسي والمجتمعي ،مما ضاعف من المشكالت
األسرية ،وأدى إلى تزايد حاالت االنتحار والعنوسة والطالق ،في ظل عدم اهتمام المسؤولين

بمشكالت المجتمع التي باتت تشكل عبئ ا كبي ار".

الشرق األوسط ،لندن2017/8/23 ،

" .44هيئة المعابر" تُؤكد :ال معلومات لدينا حول فتح معبر رفح مطلع أيلول /سبتمبر القادم
رفح :قالت صحيفة "هآرتس" العبرية ،في عددها اليوم الثالثاء ،إن مصادر فلسطينية أفادت لها بأن
هناك نية لدى السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري مطلع أيلول /سبتمبر المقبل.

وأفادت الصحيفة العبرية ،بأن معبر رفح م لق منذ أكتوبر /تشرين أول  ،2014معظم الوقت ،وال
يفتح سوى لبضعة أيام ،بسبب اإلجراءات المصرية المشددة.

يوما في ،2016
يوما بشكل غير متواصل في عام  ،2015و 48ا
ولفتت النظر إلى أن المعبر فتح  32ا
يوما فقط منذ بداية العام الجاري (.)2017
و 14ا
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ونفى مدير العالقات العامة واإلعالم في هيئة المعابر الفلسطينية ،هشام عدوان ،صحة الخبر الذي
مؤكدا" :ال معلومات رسمية لدينا حول نية السلطات المصرية فتح معبر
نشرته الصحيفة العبرية،
ا
رفح بشكل دائم مطلع شهر أيلول /سبتمبر المقبل".
وقال عدوان في تصريح لـ "قدس برس" يوم الثالثاء ،إن الهيئة تتعامل مع ما يصلها من الجهات

المصرية "حيق لم يصلنا شيء بهذا الخصوص".

قدس برس2017/8/22 ،

 .45االحتالل يمنع إدخال الكتب لمدارس المسجد األقصى
القدس المحتلة :منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،ظهر الثالثاء  ،2017/8/22إدخال الكتب للمدارس
التي تقع داخل المسجد األقصى المبارك.

وكان االحتالل لجأ إلى هذا الحظر واإلجراء خالل السنتين الماضيتين ،ولجأت مدراس األقصى إلى

إدخال الكتب عبر الحقائب المدرسية أمام أعين قوات االحتالل ،والتي تتذرع بحجة صدور هذه

الكتب عن السلطة الفلسطينية.

يذكر أن األقصى بداخله :مدرسة األقصى الشرعية الثانوية لإلناق ،ومدرسة ثانوية األقصى الشرعية

للبنين ومدرسة رياو األقصى.

فلسطين أون الين2017/8/22 ،

 .46قبل ساعات من بدء العام الدراسي ..االحتالل يهدم مدرسة شرق بيت لحم
بيت لحم :شرعت قوات االحتالل في وقت متأخر من يوم الثالثاء  ،2017/8/22بهدم مدرسة شرق
محافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا ،أن قوات االحتالل داهمت منطقة جب الذيب إلى الشرق من

المدينة ،بصحبة جرافات عسكرية وعدد كبير من الجنود ،وشرعت بتفكيك وهدم مدرسة جب الذيب

االبتدائية المحاذية لجبل الفرديس ،بحجة البناء دون ترخيص.

عددا من سكان القرية حاولوا التصدي لقوات االحتالل ،إال أنها منعتهم من
وأضافت المصادر أن ا
االقتراب من المكان .ويأتي هذا الهدم قبل ساعات معدودة من بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين

صبيحة يوم األربعاء.
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 .47مخاوف من تهجير مقدسيين من بلدة العيساوية
القدس  -محمد أبو الفيالت :يبدي السكان الفلسطينيون في بلدة العيساوية شرق القدس مخاوف من
أن تقود إجراءات االحتالل وسياساته إلى تهجيرهم ،خاصة من المنطقة الشرقية للبلدة حيق يتزايد

هدم البيوت وتجريف األراضي وت ريم أصحاب المحالت التجارية.

وتقدر مساحة المنطقة الشرقية من قرية العيساوية بنحو  430دونما بحسب عضو لجنة المتابعة في
القرية محمد أبو الحمص الذي استضافته الجزيرة نت في بق مباشر لصفحة القدس على موقع

التواصل االجتماعي (فيسبوك).

وقال أبو الحمص إن سلطات االحتالل تماطل في إصدار خريطة هيكيلة للمنطقة بذريعة عدم وجود
ميزانية لتنفيذ الخريطة ،موضحا أن السكان يدفعون ضرائب سنوية لبلدية االحتالل تقدر بربع مليون

دوالر ،وهو مبلا يقول إنه يمكنها من إعداد عشرات الخرائط.

وبين أن سلطات االحتالل تمنع سكان العيساوية من البناء في أراضيهم أو زراعتها ،وتهدم المنشآت
التي تشيد في تلك المنطقة ،كما تقتلع األشجار التي تزرع فيها.

وأوضح أبو الحمص أن االحتالل يرمي إلى إقامة حديقة تهويدية على أراضي المنطقة الشرقية من

قرية العيساوية ليمنع التمدد العمراني بين قريتي العيساوية والطور من التمدد باتجاه بعضهما
البعو ،وذلك لجعل المنطقة الواصلة بين شمال الضفة ال ربية وجنوبها خالية من الوجود

الفلسطيني.

وأردف أن االحتالل ينوي إقامة مشروع " "2020ويهدف إلى وصل مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس،
وذلك عن طريق البناء في المنطقة الشرقية من العيساوية على طول الشارع االستيطاني الواصل بين

مستوطنتي التلة الفرنسية ومعالي أدوميم.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/8/22 ،

 .48مترجمو كتاب "المواطنة" المدرسي يرفضون استكمال ترجمته والتوقيع عليه
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ،يوم الثالثاء  ،2017/8/22أن مترجمي كتاب "المواطنة" الجديد في

التربية المدنية المخصص للمدارس التابعة للبلديات اإلسرائيلية ،من الل ة العبرية إلى الل ة العربية،

يرفضون التوقيع عليه واستكمال عملية الترجمة .وقد أطلق الكتاب بالل ة العبرية قبل نحو عام.

وبحسب الصحيفة ،فجن المترجمين أبل وا و ازرة التربية والتعليم اإلسرائيلية رفضهم التوقيع على

الكتاب ،بينما امتنع آخرون عن استكمال أعمال الترجمة .مشيرين إلى أن الكتاب يضيق إلى أقصى
حد ممكن وجهة النظر العربية بشأن قضايا مثل إقامة الدولة أو حقوق األقلية العربية.
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وقالت مصادر للصحيفة ،لم تسمها ،بأن عملية ترجمة الكتاب وصلت إلى طريق مسدود وأنه ال
توجد عالقة بين توقعات المترجمين حول ما يحتمل أن يدرس في المدارس الثانوية العربية وما

ترغب به و ازرة التربية والتعليم في السمال بتمرير الكتاب كامال.

وترفو الشخصيات العربية داخل األراضي المحتلة أن يتم تدريس الطالب العرب لهذا الكتاب،
وسط مطالبات بجقرار كتاب التربية الوطنية الذي يتحدق عن قضايا وطنية تتعلق بهم.

القدس ،القدس2017/8/22 ،

 .49أكثر من  100مستوطن يهودي يقتحمون باحات المسجد األقصى
القدس المحتلة :أمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي ،صبال يوم الثالثاء  ،2017/8/22سلسلة من

اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة.

يهوديا اقتحموا المسجد األقصى خالل الجولة
مستوطنا
وأفادت مراسلة "قدس برس" ،بأن 102
ا
ا
الصباحية من "باب الم اربة" ،الخاضع لسيطرة شرطة االحتالل منذ احتالل القدس.
وأضافت أن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية ،وقاموا بجوالت في باحاته،

كما تلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم من قبل مرشديهم اليهود.

قدس برس2017/8/22 ،

 .50تفاهمات "حماس" ودحالن والسلطات المصرية في مهب الريح
غزة ـ ضياء خليل :بات في حكم المؤكد ،تعرو التفاهمات التي أبرمت بين حركة المقاومة

اإلسالمية "حماس" من جهة ،والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحالن والسلطات المصرية

من جهة ثانية ،أخي ار ،النتكاسة أكبر من تلك التي أصابتها قبل شهر ،ومعها تعطل تنفيذ الكثير من
بنودها على أرو الواقع.

ووفق معلومات حصل عليها "العربي الجديد" ،فجن التفاهمات تعرضت للمرة الثانية النتكاسة عطلت
تنفيذها المتدحرظ ،إذ كانت نبرة التفاؤل ،خصوص ا من قبل المحسوبين على دحالن مرتفعة ،لكن
يبدو أن مصر عطلت بعو ما هو مطلوب منها تنفيذه ما أدى لالنتكاسة الجديدة.

وتعزو مصادر "العربي الجديد" االنتكاسة الحالية إلى اختالف وجهات النظر داخل السلطات

المصرية نفسها تجاه التفاهمات مع "حماس" ،وعدم رغبة الجنال المصري الرافو لها ،في استمرار

تنفيذ أي جزء منها بل والعمل على وقف التطبيق المتدحرظ لها.
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وحتى في الشق األمني ،كان يفترو أن تمد مصر غزة باحتياجات لوجستية لضبط الحدود من
الجانب الفلسطيني ،لكن ذلك لم يحدق حتى ا ن ،وال يبدو أنه سيحدق في وقت قريب .وانخفضت
نبرة التفاؤل لدى الجميع في غزة تجاه انفراجة متوقعة تخرظ القطاع من أزماته الحالية ،والتي كان

يعول على أن تعمل تفاهمات حماس ودحالن على التخفيف من حدتها.

وانتشرت مقاطع فيديو لفلسطينيين وفلسطينيات في المعبر يفترشون األرو خالل أيام فتحه القليلة
قبل أيام ،في ظروف إنسانية غاية في التعقيد .وال تزال مصر تحتجز نحو عشرة فلسطينيين في

مطار القاهرة وتمنعهم من العودة إلى القطاع.

ويوضح الكاتب والمحلل السياسي ،إبراهيم المدهون ،في حديق مع "العربي الجديد" ،أن المماطلة

المصرية تعود إلى عوامل عدة ،منها عدم وجود نية لديهم للتعاطي مع حركة "حماس" ،ووجود
صراعات داخل األجنحة المصرية األمنية حول التفاهمات ،إلى جانب الصراع القائم بين تيار دحالن

والرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عرقلة التفاهمات.

من جهته ،يقول الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل ،إن أصل التفاهمات بين مصر وحماس
أمني بالدرجة األولى وله عالقة باألمن القومي المصري ،في الوقت الذي ترتبط التفاهمات مع

دحالن بأبعاد سياسية وانسانية ،خصوص ا بالوضع في القطاع.

ويضيف عوكل ،في حديق مع "العربي الجديد" ،أنه من الصعب التوقع بأن تجد هذه التفاهمات

طريقا على أرو الواقع ،خصوصا في ظل وجود أزمة ثقة قائمة بين حركة حماس ومصر وتحتاظ
إلى المزيد من الخطوات ،من ضمنها أن تتأكد مصر من صدق نوايا الحركة قبل أن تتحرك بوتيرة
متسارعة .ويشير إلى أن موقف السلطة الفلسطينية من التفاهم حاضر ،فهي ال تقف متفرجة

وتض ط على مصر التي تتعامل معها على أنها الشرعية الفلسطينية ،في الوقت الذي مل الشارع

ال زي لكثرة الحديق عن االنفراجات وتحسن األوضاع.

العربي الجديد ،لندن2017/8/23 ،

 .51عبد هللا الثاني يبحث مع كوشنر جهود تحريك عملية السالم
عمان -بت ار :بحق الملك عبدهللا الثاني خالل لقائه الثالثاء كبير مستشاري الرئيس األميركي جاريد
كوشنر ،ومساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبالت ،ونائبة مستشار

األمن القومي دينا باول الجهود المستهدفة تحريك عملية السالم ،ومساعي إعادة إطالق مفاوضات
جادة وفاعلة بين ا لفلسطينيين واإلسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد إلنهاء

الصراع.
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وأكد على الدور المهم للواليات المتحدة والتزام الرئيس األميركي دونالد ترامب بالعمل من أجل
التوصل إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

الغد ،عمان2017/8/23 ،

" .52األخبار" اللبنانية :المولوي يهدد بقصف صيدا
آمال خليل :حتى منتصف ليل أمس ،لم تستجب حركة فتح لدعوات وقف إطالق النار في الهجوم
الذي تشنه على حي الطيرة في عين الحلوة ضد مربع المتشددين بالل بدر وبالل العرقوب.
االجتماع الذي عقده ممثلو القوى اإلسالمية والفصائل الفلسطينية في مقر سفارة فلسطين ،فشل

بسبب رفو الحركة الصي ة التي طرحت لوقف القتال ،بعدما وجدت فيها امتثاالا للشروط التي

طرحها «البالالن» منذ بداية المعركة.

استطاع مقاتلو قوات األمن الوطني الفلسطيني ومجموعة العميد أبو أشرف العرموشي ورئيس التيار

اإلصالحي في فت ح العميد محمود عيسى (اللينو) تضييق الخناق على مربع المتشددين في الطيرة

ومحيطه واحتالل عدد من المنازل التي استخدمت للقنص باتجاههم .تضييق الخناق دفع بكل من

شادي المولوي وبالل بدر إلى «التهديد بقصف صيدا ومواقع الجي
باتجاه قبول فتح بوقف القتال» بحسب مصدر فلسطيني.

بالقذائف والصواريخ للض ط

األخبار ،بيروت2017/8/23 ،

 .53وزير سوداني :علينا التطبيع مع "إسرائيل" والفلسطينيون باعوا أراضيهم
 :i24NEWSنقلت صحيفة "هآرتس" العبرية ،عن وزير االستثمار السوداني ،مبارك الفاضل المهدي،
انه يدعم إقامة عالقات بين بالده واسرائيل وتطبيع العالقات الثنائية بينهما زاعما أن إسرائيل أنشأت

حركة حماس في حينه لمعارضة التيار الوطني والقومي.

وقال وزير االستثمار السوداني مبارك الفاضل ،إنه ال يرى مانع ا من التطبيع مع إسرائيل ،الفت ا إلى
أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم ،وأنهم "بحفروا" للسودانيين في دول الخليم ،مشي ار إلى أن أي مؤسسة

يكون مديرها فلسطيني ا "يحفر" للسودانيين العاملين تحت إمرته على حد زعمه.

وقال إن القضية الفلسطينية "أخرت العالم العربي جدا" ،واست لتها بعو األنظمة العربية ذريعة

وتاجرت بها.
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وأضاف الفاضل لدى حديثه في صالون برنامم "حال البلد" في قناة "سودانية  ،"24مساء األحد ،أنه
ينظر للتطبيع مع إسرائيل بتحقيق مصالح السودان ،وتابع "ال توجد مشكلة في التطبيع ،والفلسطينيون

طبعوا مع إسرائيل مشي ار إلى أن التعامل مع القضية الفلسطينية يتم بالعاطفة.

وتابع" :يتلقى الفلسطينيون أمواال ضريبية من إسرائيل والكهرباء من إسرائيل ،كما يجلس الفلسطينيون
مع إسرائيل ويتحدثون عن إسرائيل ،مع العلم أن لديهم نزاعات لكنهم يجلسون سويا".

وأكد الفاضل أن القضية الفلسطينية "أخرت العرب جدا" ،داعي ا إلى أن تبحق كل دولة عن

طورت زراعة الحمضيات في مصر.
مصالحها ،الفت ا إلى أن إسرائيل َّ

ونبه الفاضل إلى "أن إسرائيل دولة بها نظام ديمقراطي فيه شفافية وتتم فيها محاكمة المسؤولين

وزجهم في السجون".

ووصفت صحيفة "هآرتس" العبرية ،تصريحات الفاضل بأنه "غير عادية" بالنسبة لوزير كبير في

الحكومة السودانية التي ال تعترف بجسرائيل وال تقيم عالقات دبلوماسية معها.

وكالة سما اإلخبارية2017/8/22 ،

 .54العمادي يؤكد استمرار مشاريع اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة بالرغم من الحصار
غزة – أشرف مطر ومحمد جمال :نفى السفير محمد العمادي ،رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار
غزة ،ما تداولته وسائل إعالم حول توقف مشاريع اللجنة في قطاع غزة ،وأنه غادر غزة دون عودة،

مؤكدا استمرار مشاريع اللجنة ب زة رغم الحصار المفروو على دولة قطر.
ا
وقال العمادي خالل بيان أصدره ،أمس ،وتلقت "الشرق" نسخة منه إن قطر مستمرة في دعمها

للقضية الفلسطينية ،وذلك في إطار شعورها بالمسؤولية العربية تجاه القضايا اإلنسانية في المنطقة،
خصوصا القضية الفلسطينية التي تشكل أهمية استراتيجية نحو استقرار المنطقة بشكل عام.

واستنكر السفير العمادي ما تم تداوله عبر وسائل إعالم فلسطينية محلية حول م ادرته ل زة دون

مؤكدا أن زيارته إلى القطاع مؤخ ار جاءت ضمن سلسلة الزيارات الدورية والمعتادة التي
عودة،
ا
يجريها للقطاع ،وأنه يبذل جهودا كبيرة عبر لقاءات واتصاالت يجريها مع كافة األطراف للتخفيف

معدا لها منذ بداية شهر
من معاناة أهالي قطاع غزة في كافة المجاالت ،وأن الزيارة األخيرة كان ا
أغسطس الجاري ،لكنها جاءت في ظروف صعبة وقاسية يعيشها أهالي قطاع غزة.
وأشار العمادي إلى أن هناك زيارات قادمة متوقعة إلى قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري ستشهد

افتتال مشاريع قائمة وتوقيع عقود مشاريع جديدة.
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من ناحية أخرى أكد السفير العمادي على متانة العالقة والتعاون والتنسيق بين اللجنة القطرية واتحاد
موضحا أنه استقبل وفدا من اتحاد المقاولين برئاسة م .عالء الدين
المقاولين الفلسطينيين ب زة،
ا
األعرظ ،منتصف شهر يوليو المنصرم ،قدم خاللها رئيس اتحاد المقاولين الشكر للسفير العمادي
على جهوده وجهود دولة قطر ومواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وتنفيذها مئات المشاريع

االستراتيجية وتقديم الدعم لقطاع المقاوالت حتى في أصعب الظروف واألوضاع التي تمر بها

المنطقة.

الشرق ،الدوحة2017/8/23 ،

 .55أبو الغيط :مبادرة السالم غير قابلة للتجزئة
وام :أكد أحمد أبو ال يط األمين العام لجامعة الدول العربية أن مبدأ حل الدولتين ال زال يمثل الحل

الوحيد الممكن للصراع الفلسطيني «اإلسرائيلي» وأن أي تجاوز لهذا الحل هو وصفة للكوارق.

وأشار أبو ال يط إلى أن مبادرة السالم العربية ال زالت «على الطاولة» وأنها غير قابلة للتجزئة وأن

السبيل الوحيد لتطبيقها هو إنهاء االحتالل وتسوية كافة قضايا الحل النهائي في مقابل عالقات

طبيعية مع العالمين العربي واإلسالمي.

جاء ذلك في رسالة وجهها أبو ال يط إلى سكرتير عام األمم المتحدة «أنطونيو جوتيريس» استباقا

لزيارة األخير اللي المنطقة األسبوع الجاري تناول فيها الموقف العربي من التسوية السياسية.

من ناحية أخرى ،رحب أحمد أبو ال يط بالبيان الصادر عن االجتماع الثالثي لوزراء خارجية كل من
مصر واألردن وفلسطين الذي عقد مطلع األسبوع بالقاهرة ،مؤكدا أهمية استمرار التشاور العربي
على مختلف المستويات بهدف تحقيق تناغم الرؤى ومناهم العمل في الموضوع الفلسطيني وبالذات

توطئة للزيارتين المرتقبتين للمنطقة من األمين العام ل مم المتحدة والوفد األمريكي.

الخليج ،الشارقة2017/8/23 ،

 .56مزاعم إسرائيلية عن تقارب مع العراق عبر يهوده
قالت ليندا منوحين عبد العزيز الكاتبة اليهودية العراقية في صحيفة معاريف ،إنه بينما يواجه "السالم
اإلسرائيلي" مع األردن ومصر انتقادات حادة ،وتسود األجواء العامة في الشرق األوسط حالة من
العداء تجاه اإلسرائيليين ،فجن المجتمع العراقي يبدو معنيا بتطبيع العالقات مع إسرائيل.
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وأضافت ،نواجه اليوم ما يشبه هزة أرضية ،ألن يهود العراق الموجودين في إسرائيل باتوا يتلقون في
ا ونة األخيرة رس ائل دعم إلسرائيل مرفقة بجوازات سفر عراقية ،وهو ما يظهر أيضا على صفحة
"إسرائيل تتكلم العربية" على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،التابع لو ازرة الخارجية اإلسرائيلية.

كما شهد عدد من الصحف العراقية نشر العديد من المقاالت المدعومة من الجالية اليهودية التي

"تندد بالق اررات الخاطئة التي نصت على نزع الجنسية العراقية من غالبية اليهود العراقيين عقب إقامة

دولة إسرائيل".

وقالت الكاتبة ،التي نشرت عددا من الكتب والدراسات عن العراق ،إنها تتلقى طلبات من عراقيين

لزيارة إسرائيل ،أو العمل فيها ،أو الهجرة إليها ،ألنها باتت معروفة للعراقيين بأنها مدونة يهودية
إسرائيلية بالل ة العربية ،وشاركت في أفالم وثائقية عن ب داد ،منها فيلم لقي رواجا في أوروبا،

وحظي بمشاهدة الجاليات العراقية هناك ،ألنه كان ينادي إلى وحدة المصير بين مختلف مكونات

المجتمع العراقي :السنة ،الشيعة ،األكراد ،ا شوريين ،األرمن ،واإليزيديين.

وكشفت منوحين النقاب عن مشروع في النرويم يروظ لموقع إنترنت باسم "نحو مستقبل مشرق" ،وقد

أعد هذا المشروع خطة استراتيجية للسالم بين إسرائيل والعراق خالل ثالثين عاما ،من خالل طرل
العديد من المحاوالت للتوصل إلى هذا السالم.

كما تجري مح اوالت أخرى لعقد مؤتمر للحوار بين اإلسرائيليين والعراقيين بدعم الحكومة النرويجية،
وبعو من المشاركين المتوقعين في ذلك المؤتمر سبق لهم المشاركة في مؤتمر رودس الذي عقد
قبل أسابيع بشأن يهود ليبيا ،فضال عن تأكيد الكاتبة أنها تلقت عددا من الرسائل والطلبات من

مثقفين عراقيين يدعون إلى هذا السالم.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/22 ،

 .57أهالي بلدة في القنيطرة يطردون فصيال عسكريا لـ "تعامله مع إسرائيل"
لندن :أفادت مصادر متطابقة في المعارضة السورية بأن األهالي في بلدة «جباتا الخشب» ( 17كلم

شمال) في محافظة القنيطرة ،طردوا فصيل «لواء فرسان الجوالن» ،بتهمة تعامله مع االحتالل
اإلسرائيلي .ونقل ناشطون عن أهالي البلدة قولهم إن «الفصيل يتعامل مع االحتالل اإلسرائيلي،

ال عن وجود مقار له بالقرب من االحتالل
ويسعى إلى فتح بوابة حدودية له عبر البلدة ،فض ا

اإلسرائيلي».

وأشاروا إلى أن فصيل «لواء فرسان الجوالن» يمتلك سجالا حافالا من االنتهاكات بحق أهالي البلدة.

الحياة ،لندن2017/8/23 ،
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" .58األونروا" تنفي اتهامات تتعلق بمناهجها الدراسية
عمان  -ليلى خالد الكركي :استهجن الناطق الرسمي لوكالة (األونروا) سامي مشعشع تحذير اتحاد
موظفي الوكالة من ت يير المنهاظ التعليمي في مدارس الوكالة وما اعتبروه «سياسة التدمير الممنهم

للتعليم من خالل زيادة عدد الطالب في الفصول الدراسية».

وأوضح الناطق الرسمي في بيان صحافي امس أن (األونروا) ومع بدء العام الدراسي الجديد تدير

حوالي  700مدرسة لما يزيد على ( )500الف طالب وطالبة في مناطق عملياتها الخمس( :األردن
ولبنان وسوريا وغزة والضفة ال ربية ،بما في ذلك القدس الشرقية) ،مؤكدا أن الطلبة في مدارس

الوكالة يتعلمون مناهم الدول التي تستضيفهم» ،وذلك لتسهيل وصول الطلبة إلى المدارس الثانوية
في الدولة المضيفة من ناحية ومن أجل التقدم المتحانات الدولة».

ولفت مشعشع في البيان إلى أن الوكالة ملتزمة بتدريس التاريخ الوطني الفلسطيني والقضايا ذات

العالقة بقضية فلسطين بطريقة متوافقة ومتسقة مع قيم األمم المتحدة ومعايير حقوق اإلنسان»،

ويشمل ذلك ،وفقا للمادة  29من اتفاقية حقوق الطفل ،التعليم الذي يكون موجها لتنمية الهوية الثقافية
للطفل ول ته وقيمه ،عالوة على القيم الوطنية للبلد التي يقيم فيها الطفل.

وجاء في البيان :إن اتهام اتحاد العاملين (ل ونروا) بانها تدمر العملية التعليمية عبر زيادة عدد

الطالب في الصفوف «هو م لوط» ،والوكالة تراجع سنويا التشكيالت الصفية في مدارسها للحفاظ
على نوعية التعليم.

وقال انه وعلى الرغم من أن الخطوط التوجيهية للوكالة تقضي بوجود  50طفال كحد أقصى في كل

شعبة صفية ،إال أن عدد الطلبة الحقيقي في الصفوف المدرسية أقل من ذلك.

الدستور ،عمان2017/8/23 ،

 .59الواليات المتحدة و"إسرائيل" تضغطان على األمم المتحدة لمنع نشر "القائمة السوداء"
القدس /واشنطن  -وكاالت :ذكرت القناة العبرية العاشرة ،أمس ،أن إسرائيل والواليات المتحدة
األميركية تض طان على األمم المتحدة ،حتى ال تقوم بنشر ما تعرف بـ "القائمة السوداء" الخاصة

بالشركات الدولية التي تربطها عالقة عمل بالمستوطنات في الضفة ال ربية والقدس والجوالن.

وحسب القناة ،فجن ممثلين عن تل أبيب وواشنطن يسعون بقوة من خالل التواصل مع عدة جهات

لمنع نشر هذه القائمة.

فقد قامت المندوبة األميركية نيكي هيلي بمخاطبة األمير زيد رعد الحسين ،مفوو األمم المتحدة

السامي لحقوق اإلنسان مباشرة محذرة إياه من نشر الالئحة.
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وهاجم ممثل إسرائيل في األمم المتحدة داني دانون المفوو "الحسين" ،واتهمه بأنه أصبح ناشطا في
حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل.

وتشمل الشركات األميركية المدرجة على القائمة التي وضعها المجلس كالا من كاتربيلر،

وتريبأدفيزور ،وبرايسالين ،وايربنب (التي تقوم بتأجير البيوت) وغيرها ،وفقا لمصادر في األمم

المتحدة.

وبحسب مصدر في األمم المتحدة "لقد أخبر األمير زيد ،المسؤولين األميركيين أنه يخطط لنشر

القائمة قبل نهاية العام الجاري وطالب الدول التي تتخذ منها هذه الشركات مق ار لها بتقديم
اعتراضاتهم بحلول األول من أيلول المقبل".

من جهتها قالت الناطقة الرسمية باسم و ازرة الخارجية األميركية ،هيذر نويرت ،إن "الواليات المتحدة

تعارو بشدة هذا القرار منذ البداية" وسعت لمحاربته أمام عدة هيئات تابعة ل مم المتحدة ،مضيفة

إن "هذا النوع من القرارات تكون له نتائم عكسية وال يفعل شيئ ا يذكر لدفع القضايا اإلسرائيلية

الفلسطينية".

وتابعت قائلة" :أعربنا عن معارضتنا إلقامة قاعدة بيانات للشركات العاملة في المستوطنات
اإلسرائيلية الواقعة في األراضي المحتلة ،ولم ولن نشارك في إنشائها ولن نساهم في صياغة

محتواها".

األيام ،رام هللا2017/8/23 ،

المقال دفع ترامب إلى نقل السفارة للقدس وقاطع اللقاء مع عباس بواشنطن
 .60بانون ُ
ٍ
ٍ
مطرد تقارير في
بشكل
الناصرة  -زهير أندراوس :بعد أيام على إقالته من البيت األبيو ،تظهر
وسائل إعالم أمريكية تشير إلى مدى العداوة بين مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب المقال،

ستيف بانون ،وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

وبحسب موقع (ذا تايمز أوف أزرائيل) فقد أصبح بانون ،وهو بطل ما يسمى بـ”اليمين البديل”،

والذي أثار وجوده في البيت األبيو جدالا من البداية ،نواة واحد من عدة مراكز قوة متصارعة في

البيت األبيو الذي يشهد حالة من الفوضى.

ولفت الموقع إلى أنه خالل عمله الذي استمر لمدة ستة أشهر في البيت األبيو في منصب كبير

المستشارين االستراتيجيين ،برزت خالفات بين بانون وكوشنر في عدة قضايا متعلقة بسياسات
البيو األبيو ،من ضمنها الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني.
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وبحسب تقرير نشرته مجلة “فارييتي” اإلثنين ،مارس بانون ض وطاا على ترامب للوفاء بوعده

االنتخابي بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس ،ودفع الرئيس إلى تبني موقف أشد ضد

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،وهي خطوة عارضها كوشنر.

وكشف النقاب ،كما أفاد الموقع نقالا عن تقارير أمريكية ،أنه عندما التقى عباس بترامب في البيت

احتجاجا ،وكتب بانون في رسالة
األبيو في شهر أيار (مايو) المنصرم ،قاطع بانون االجتماع
ا
نصية بعثها لصديق له حينذاك بحسب المجلة :لن أتنفس نفس الهواء الذي يتنفسه هذا اإلرهابي ،في
إشارة لرئيس السلطة عباس.

رأي اليوم ،لندن2017/8/22 ،

 .61قطر تدشن خطا للنقل البحري المباشر مع تركيا
الدوحة  -أحمد يوسف :أعلنت مجموعة "مالحة" القطرية (حكومية) ،الثالثاء ،إطالق أول خدمة نقل
مباشر للبضاعة المبردة بين قطر وتركيا.

وقالت المجموعة ،في بيان ،أطلعت عليه األناضول" ،قررت المجموعة جعل الخدمة منتظمة بجبحار

كل  25-20يوم ا على أن تصل من ميناء إزمير خالل  11يوم ا".

وأضافت أنه "سيتم تش يل الخدمة الجديدة أوليا من خالل سفينة واحدة سعتها أكثر من  5آالف طن
من البضائع المبردة والسائبة بشكل أساسي على أن يتم تأمين حاويات على متنها عند الطلب".

وحول إطالق الخدمة الجديدة ،قال عبد الرحمن عيسى المناعي ،الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة
ٍ
كحل ٍ
القطرية "أطلقنا هذه الخدمة الجديدة ٍ
ومجد اقتصادي ا لتلبية الطلب المتزايد" .وأضاف أن
فعال
"الخدمة الجديدة تتكامل مع الخدمات األخرى بهدف تعزيز ربط الموانئ ببعضها البعو وتسهيل
التجارة بين قطر ودول الخليم العربي من جهة وتركيا من جهة أخرى" .وأشار إلى "ازدياد حجم

التجارة بين دولة قطر وتركيا بشكل كبير خالل األشهر القليلة الماضية".

وتعمل "مالحة" القطرية على تعزيز تواجدها الدولي ومحفظتها المتنوعة من الخدمات البحرية

واللوجستيةب عبر إطالق خطوط نقل بحري جديدة وتطبيق حلول لسالسل التوريد في عدد من

البلدان.

وكانت الشركة نفسها قد أعلنت عن إطالق أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين الدوحة والكويت،

األسبوع الماضي.
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 .62الولجة وسلوان والشيخ جراح فصول في قصة واحدة
د .مصطفى البرغوثي
أدينا يوم الجمعة الماضي ،الصالة في بلدة الولجة وشاركنا في اعتصام جماهيري أقيم على أراضيها

احتجاجا على جريمة هدم بيوتها التي تواصلها السلطات اإلسرائيلية.

وكان سكان قرية باسل األعرظ ،قد تصدوا ببسالة ،األسبوع الماضي ،لجرافات االحتالل ومنعوها من

هدم أحد البيوت.

الولجة التي صودر فعليا جزء كبير من أراضيها جزئت إلى شطرين بجدار الفصل واإلجرام
العنصري ،وتسعى إسرائيل إلى ضم وتهويد معظم أراضي القرية ،وتدعي أنها جزء من القدس

الموحدة ،وكل بيت أنشئ عليها مرشح للهدم.

وفي نفس األسبوع هدمت جرافات االحتالل بيوتا في دير أبو مشعل وكوبر ،بعد أن تصدت المقاومة
الشعبية ألهالي القريتين لقوات االحتالل أليام عديدة.

أما في حي البستان في سلوان ،فعادت حكومة إسرائيل العنصرية إلى محاولة هدم ما ال يقل عن

مئة وعشرين بيتا ،بهدف تحويل األرو المقامة عليها إلى حديقة للمستوطنين غير الشرعيين

المتسللين إليها.

وفي الشيخ جرال تشهد عائلة الشماسنة ،مثل عائالت مقدسية كثيرة سبقتها ،محاوالت لطردها من

بيوتها ،بهدف منح هذه البيوت لجمعيات استيطانية.

هذه األحداق وكثير غيرها تمثل فصوال في قضية واحدة مستمرة منذ بدايات القرن العشرين ،حيق

سعت الحركة الصهيونية باالحتيال ،والسرقة ،وفي ال البية الساحقة من الحاالت بالمجازر وقوة

السالل ،إلى االستيالء على أراضي وبيوت الفلسطينيين وتهويدها.

لكن الم زى السياسي لما يجري ،هو أن حكومة إسرائيل والجمهور الذي ينتخبها ،أي غالبية اليهود

اإلسرائيليين ،قد قرروا رفو الحل الوسط والظالم الذي قبل به ممثلو الفلسطينيين الرسميين ،أي
إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس العربية على  %22فقط من أرو فلسطين التاريخية،

فصار حال الفلسطينيين مثل صاحب المثل القائل "قبلنا بالهم والهم ال يقبل بنا".

أي أن إسرائيل ،وناخبوها قد اختارت مواصلة طريق الحرب والعدوان والتوسع بالقوة ،متحدية كل
بطارية القوانين الدولية واإلنسانية وق اررات األمم المتحدة وكل ما عقد مما يسمى "اتفاقيات السالم".

ما تمارسه إسرائيل في فلسطين ليس فقط االحتالل األطول في التاريخ الحديق ،والتهجير األسوأ ،بل

أكثر من ذلك ،إذ خلقت نظام األبارتهايد والتمييز العنصري األسوأ في تاريخ البشرية.
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وبزيارة ما يسمى برئيس إسرائيل ،ريفلين ،ورئيس األركان اإلسرائيلي أيزنكوت ،لما يسمى باإلدارة
المدنية ،أي الذراع المدني للحكم العسكري اإلسرائيلي ل راضي المحتلة ،فجنهم يرسلون للسلطة

الفلسطينية رسالة واحدة ،مضمونها أنهم ينوون استبدالها بجعادة إدارتهم "المدنية".

الرسالة اإلسرائيلية الثانية ،بتصعيد االستيطان ،هي أن باب المفاوضات م لق ،إال إذا كانت

مفاوضات لالستسالم لمخططات الحركة الصهيونية.

وعلى ما يبدو فليس لدى مبعوثي ترامب سوى أجندة محاولة إقناع الفلسطينيين بتقبل اعتداءات

اإلسرائيليين دون ردود فعل ،بل وبالمشاركة في عملية خداع وتضليل اسمها المفاوضات لتكون

غطاء لفرو الوقائع االستيطانية اإلسرائيلية الجديدة.

وفي الخالصة فال يوجد سوى استنتاظ واحد ،الفلسطينيون ليسوا في مرحلة حل مع الحكومة

اإلسرائيلية ،بل في مرحلة نضال وكفال ضدها ومن أجل حقوقهم.

وبكلمات أخرى فجن مسيرة أربعة وعشرين عاما منذ وقع اتفاق أوسلو ،انتهت إلى صفر كبير ،رغم

كل ما بذله الفلسطينيون من جهود ،بما في ذلك إغضاب أجزاء من شعبهم ،وما قدمه المجتمع

الدولي من تمنيات حسنة.

نحن في مرحلة نضال وكفال من أجل وجودنا ومستقبلنا .والمجتمع الدولي ،أو من هو صادق منه،
مطالب بأن يقوم أيضا بواجبه بفرو عقوبات على الطرف الذي خرق ويخرق كل االتفاقيات وبنود

القانون الدولي ويعيق فسادا بالقانون اإلنساني الدولي ،ويواصل ممارسة االحتالل واألبارتهايد ويريد
تكرار جريمة التطهير العرقي.

من يريد السالم الحقيقي ،عليه أن يكافح ضد هذا الظلم اإلسرائيلي وأن يفرو العقوبات عليه.
أما أهالي الولجة وكوبر ودير أبو مشعل وسلوان والشيخ جرال وكل القدس ،فهم الذين سيصنعون

التاريخ بصمودهم وبسالتهم األسطورية.

عرب 2017/8/21 ،48

 .63في ذكرى ليلة أحمد الشحات
وائل قنديل
ٍ
أعمال تدعو
تصفعنا التواريخ دائما ،وكأنها تعاقبنا على كل ما اقترفناه من أحالم ،وما ارتكبناه من

إلى الفخر وتبعق على األمل.
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في مثل هذه األيام منذ ست سنوات ،حاصرت ثورة مصر سفارة العدو الصهيوني على النيل ،وأنزلت

علم العدو وأحرقته ،وطردت سفير الصهاينة ،وأجبرت النظام المصري على إصدار ٍ
بيان بسحب

السفير من تل أبيب.

وفي ذكرى تلك الملحمة الشعبية الباسلة ،يخرظ لنا التاريخ لسانه ،وي يظنا بدهائه ،حين تأتي األنباء

بأن نظام عبد الفتال السيسي يستجدي العدو الصهيوني ،كي يعيد سفيره إلى القاهرة ،وحسب تقرير

لـ"العربي الجديد" ،فجن "عودة السفير باتت وشيكة ،بعد موافقة األجهزة األمنية والسيادية المصرية
على مجموعة من المطالب اإلسرائيلية ،والتي كان في مقدمتها تخصيص قطعة أرو في شارع 11

بمنطقة المعادي جنوب القاهرة لتكون مق ار للسفارة واقامة السفير والبعثة الدبلوماسية ،مع التمسك
بقيام أجهزة إسرائيلية باإلشراف على بنائها ووضع الرسوم الهندسية لها".

وكذلك "أن الجانب اإلسرائيلي تمسك خالل اللقاء بضرورة مشاركة األجهزة األمنية التابعة لدولة
االحتالل في وضع خطط تأمين البعثة الدبلوماسية ومقر السفارة ،وتبادل المعلومات عبر آلية دائمة

لذلك".

ٍ
انقالب بمشاركة إسرائيلية واضحة عليها ،وضع عبد
تلك هي حكاية مصر من ثورة شعبها إلى
سياسية و ٍ
ٍ
الفتال السيسي في سدة الحكم ،وأحاطه بر ٍ
أمنية من صقور الجنراالت ،وعناية روحية
عاية

من عتاة الحاخامات.

في ليلة العشرين من أغسطس /آب  ،2011حاصر عشرات ا الف من الثوار مبنى سفارة العدو ،في

لحظة أروع ما في أحداثها أنها أعادت تأكيد الحقيقة الساطعة :الثورة أكبر من الجميع ،وأقوى وأسبق

إلى تلمس الطريق الصحيح.

كانت الفطرة ال تزال سليمة ،وكان يقين الشباب ال اضب أن إسرائيل وراء استهداف الجنود والضباط

المصريين في منطقة رفح ،فكان الزحف إلى سفارة العدو ومحاصرتها واقتحامها ،األمر الذي دفع

المجلس العسكري ومجلس الوزراء إلى اتخاذ ق اررات بجبعاد السفير الصهيوني ،وسحب السفير
ٍ
ٍ
مضحك قال إن
ببيان
المصري ،وان كان القرار األخير قد تم التراجع عنه بعد إعالنه بساعات،
مسودة قرار حكومة عصام شرف قد أرسل بالخطأ.

غير أنه ،في المجمل ،عرفت مصر في تلك الليلة ما أسميته" واقعية ثورية جديدة ،بديلة لواقعية بليدة

وخاملة وكسيحة سجن فيها نظام مبارك نفسه ،وحبس مصر فى ظالمها ،فتضاءل حجمها وخارت

قواها وضعف بصرها وشحب وجهها ،نتيجة حرمانها من نور الشمس وح اررتها".

تحول الشاب أحمد الشحات الذي صعد  22طابق ا إلنزال العلم الصهيوني أيقونة ثورية ،كل تيار

يدعي انتسابه إليه ،حتى أنني كتبت وقتها تحت عنوان" التسلق على أكتاف التسلق" أن "أحمد
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الشحات صعد ولم يتسلق ،من األفضل واألوفق أن نسمى الذي حصل بأنه فعل صعود ،وليس نوعا
من التسلق ،غير أن بعو عشاق التسلق يريدونه متسلقا وليس طالعا أو صاعدا ،وها هم يقفون

على كتفي الشحات ،يحاولون تسلق التسلق ا ن ،على نحو يدعو للشفقة على هؤالء الذين يتدافعون
ليكونوا في مرمى فالشات الكاميرات قبل غيرهم".

ٍ
طرف طرل نفسه وكأنه
ذلك كان مقتل ثورتنا ،إذ كان شيئا مزعجا ومثي ار ل سى أن يحاول كل
الراعي الرسمي لعملية صعود أحمد الشحات إلى أعلى عمارة السفارة اإلسرائيلية ،والنزول بالعلم ورفع
العلم المصري مكانه ،فيما وصفتها بأنها لعبة سخيفة ،أن يتسابقوا على الفتى المصري األصيل،

ٍ
العب صاعد أو موهبة
وكأنهم مديرو تسويق في أندية تتصارع من أجل الحصول على توقيع
مكتشفة حديثا.

ال أعرف مصير أحمد الشحات ،بعد ست سنوات ،لكني أعرف ماذا جرى لثورتنا ،نتيجة ذلك التدافع

العنيف بين صفوفها.

ا ن ،تعود إسرائيل ،وبدالا من شقة سكنية منبوذة أعلى بناية على النيل ،صارت متحكمة في
مفاصل مصر ،من االتحادية إلى البرلمان ،مرو ار باإلعالم ،ال ترد لها كلمة ،وتملي شروطها
وطلباتها على الذين يتسولون إعادة سفيرها ،وتختار المكان والزمان المالئمين لها ،للتفضل بفتح

سفارتها في القاهرة ،ولم ال وهي صاحبة الفضل في تخليق هذا النظام وتثبيته وت ذيته وتسمينه!

حاصرت الثورة إسرائيل ،فانتقمت األخيرة ،وجاءت بمن يحاصر الثورة ،وينكل بها ،ويعتبرها جريمة
خيانة وطنية ،ويطاردها في كل و ٍاد.

العربي الجديد ،لندن2017/8/23 ،

 .64وصفة النتفاضة رابعة
فاتنة الدجاني
"مهمة مستحيلة" تنتظر القيادة الفلسطينية ،خالل محادثاتها مع الوفد األميركي في شأن تحريك
عملية السالم .فيلم "آكشن" طويل مليء بالفوضى والمشاهد االرتجالية األميركية ،ستحاول خالله

السلطة صد مطالب تعجيزية كثيرة ،هي شروط إسرائيلية أساس ا ،كما سيكون عليها طرل مطالبها
األساسية في استباق ألي مفاوضات.

لم تعد المطالب الفلسطينية تقتصر على المعتاد من استحقاقات العملية السلمية وشروطها ،مثل وقف

االستيطان واطالق أسرى ما قبل اتفاق أوسلو واالنسحابات من الضفة .اليوم أصبح حل الدولتين
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مطلب ا! فكيف إن أضيف إلى ذلك وقف مسلسل القتل العمد واالعتقاالت وهدم البيوت وسحب هويات

المقدسيين ،و...

قد ال تستوقف هذه االنتهاكات كث ار ،قياس ا بالمصائب الكبرى األخرى التي حلت بالقضية الفلسطينية
والمنطقة .بالتأكيد ،لم تستوقف المجتمع الدولي ليصدر بيان تنديد .لكن ،ال يجدر التقليل من شأنها،

فهي تمس عصب الحياة والصمود .لنأخذ االعتقاالت مثالا :حمالت الدهم ليالا نها ار ،واقتحام بلدات
وقرى ومدن في الضفة ال ربية ،وتفتي

بيوت ،وتفجير أبواب ،واشتباكات ،واعتقال شبان وأطفال

ونساء ومسؤولين يومي ا ،ومعظمها بسبب إلقاء حجر ،أو "التحريو" على موقع "فايسبوك" ،أو

تصريح.

ال توحي عشوائية االعتقاالت ،لجهة التوزيع الج رافي الواسع وشمولها الشرائح المجتمعية واألعمار

المختلفة ،بأن الدافع أمني ،واال لما اتبعت إسرائيل سياسة "الباب الدوار" ،ولما أطلقت الموقوفين بعد
اعتقالهم لفترات قصيرة.

تحافظ إسرائيل على وتيرة محددة من االعتقاالت ،في حدود  400حالة شهري ا ،وفق إحصائية

فلسطينية في آذار (مارس) الماضي .يعني ذلك أن االعتقاالت غير مرتبطة بوقف التنسيق األمني
أو هبة القدس الشهر الماضي ،وان ازدادت بعدهما .لكن الالفت حق ا أن وتيرة االعتقاالت أعلى من
مثيلتها أيام العمليات االنتحارية واالنتفاضات السابقة ،بل تأتي في زمن يشهد هدوءا نسبيا عدا

اشتباكات خفيفة وهجمات فردية من قبيل عمليات دهس أو طعن غير مؤذية في معظمها.

أحيان ا ،يبدو أن المقصود المحافظة على عدد األسرى في السجون عند مستوى  6500أسير ،وفق

آخر اإلحصاءات في نيسان (أبريل) الماضي .المفارقة أن عدد المعتقلين الجدد في السجون يقارب
عدد األسرى الذين أطلق سراحهم في صفقة التبادل األخيرة .فهل تستعد الدولة العبرية لعملية تبادل

مقبلة من خالل ملء السجون؟

َي و الجميع الطرف عن معنى االعتقاالت ،على رغم ما يعنيه السجن ،خصوصا االعتقال اإلداري
التعسفي ،من التنكيل بالفلسطيني وتدمير مستقبله :إن كان طالب ا ،فعلى دراسته السالم .وان كان

عامالا أو موظف ا ،فعلى وظيفته السالم .فماذا إن كان أب ا أو أم ا؟

إنها طريقة االحتالل في القول "نحن هنا" ،وفي نشر الرعب بين المواطنين وارهاق المجتمع .سياسة

ممنهجة تهدف إلى استنزاف الشعب .مستواها مدروس يقف عند حدود الردع.

والمقلق في التنكيل اإلسرائيلي بالفلسطينيين أنه طقس يومي تزيد وتائره كلما ت ير وزير دفاع وجاء
آخر أكثر يمينية ،أو كلما أراد مسؤول إسرائيلي أن يصعد في الهيكل الوظيفي الحكومي ،أو أن

يهرب من ورطة أو فساد أو أزمة أو عملية سالم .فهل من طريق أسهل غير المزايدة على الدم
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الفلسطيني؟ بهذا المعنى ،تتسق هذه السياسة مع سياسة القبضة الحديد التي يتبعها أفي دور ليبرمان
منذ توليه و ازرة الدفاع العام الماضي .فهي ورقته التي يأمل بأن تؤهله لقيادة اليمين .وال تزال القبضة

الحديد تقع في قلب التناقو بين رؤية األمن الداخلي "شاباك" وسياسة و ازرة الدفاع تجاه األراضي
المحتلة ،فاألول يحذر من انتفاضة أقوى وأكبر يرى أن األرو جاهزة لها ،على أساس أن هذه
اإلجراءات ال تفعل سوى تثوير الفلسطينيين .والثانية تعتقد أنها تفرو سيادتها وتذكر الفلسطينيين
بطول يدها ،وتقطع الطريق أمام محاوالت إنعا

عملية السالم .لم تمنع سياسة التنكيل يوم ا

المقاومة ،وفشلت كأسلوب ردع .والسنوات السبعون الماضية أكبر دليل .أما سياسة "ما لم تنفع القوة،

فالمزيد منها" ،إنما هي وصفة النتفاضة رابعة.

الحياة ،لندن2017/8/23 ،

 .65صعود اليمين األمريكي وهواجس اليهود
امنون لورد

في نيويورك يوجد مركز "آنا فرانك" الذي يديره ستيف غولدشتاين الذي أراد "إسماع صوت" الشابة
اليهودية التي قتلت في الكارثة في سياق المواضيع المختلف عليها في السياسة األمريكية .لقد حول

غولدشتاين "آنا فرانك" إلى صوت سياسي ،ألنه يعبر عن موقف في الشؤون اليومية .حسب أسلوبي
فان آنا فرانك سياسية متابعة جدا ل حداق وراديكالية من نوع االفن تون بوست .الصورة المركزية في
المركز هي صورة آنا فرانك مع الالجئين السوريين .يوجد لفرانك حساب في تويتر .ومؤخ ار يستخدم

الموقع مرك از رسميا لتنظيم مظاهرات اليسار ضد اليمين .وفرانك تظهر تعاطفا زائدا مع التصرف

المسؤول لكيم جونا اون مقارنة مع الرئيس ترامب.

غولدشتاين ،برغم االنتقادات الكثيرة ضده ،هو الممثل األصلي لنخبة بارزة جدا يستخدمون شخصيتها
الجماعية ،ب ضب انتقامي تجاه ترامب ،واستخذاء تجاه اليسار والمسلمين والخوف .عندما تدخل

أمريكا ،وفي الحقيقة هي موجودة منذ سنوات هناك ،إلى أجواء عدم التسامح ،فانه بصورة مميزة جدا
يهود أمريكا المثقفين متشوشون جدا وغير قادرين على التوازن بين اليمين واليسار .ألن إعالم عليها

الصليب المعقوف ال تسر آنا فرانك ،أي أن خريجي الكليات يخرجون وهم يهتفون ضد مسيرات

اليمين المتطرف في كل مكان .حتى ا ن لم نسمع كيف تصرفت آنا فرانك في كلية سميق أو في
جامعة باركلي ،هل حاولت إخفاء يهوديتها؟ هل لبست قناع إيمي شومر وصي ت شعرها باللون

األصفر واألزرق؟ نحن ال نعرف وغولدشتاين لم يخبرنا بذلك.
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نظ ار الن الصليب المعقوف في شوارع أمريكا هو امر مروع ،فانهم يذهبون إلى الجانب ا خر،
والجانب ا خر يشمل حياة السود ،منظمة بي.دي.اس ،ليندا صرصور رئيسة تنظيم المعارضة
السري ضد ترامب التي تنفي أيضا الصهاينة والدول اليهودية األخرى ،في فترة والية أوباما فان
منظمات يسارية ووسائل اإلعالم وضعت أمام يهود أمريكا خيارا :أنتم مع الرئيس أوباما أو مع دولة

إسرائيل .الخيار القاطع كان أوباما.

إزاء تضعضع االستقرار والديمقراطية في أمريكا سيجد يهود الواليات المتحدة أنفسهم في وضع يهود
أوروبا ،ال سيما يهود فرنسا وبريطانيا .في معظم دول االتحاد األوروبي ،المعروفة بالليبرالية مقابل
البربرية في غابات بولونيا والدانوب ،فان اليهودي لن يستطيع التنقل ا ن بصورة حرة .أي انه يجب

عليه إزالة كل إشارة تدل على أنه يهودي .اليهود في أمريكا لم يثيروا أي ضجة ،عندما تبين انه في

السنوات األخيرة يتناقص األوكسجين في فرنسا وان اليهود يهربون من هناك .رئيسهم أنكر مرة تلو
األخرى وجود أي ظل لالسامية في المذبحة التي حدثت في السوبرماركت في باريس قبل سنتين
تقريبا .وتمسك المتحدثون بأن الضحايا اليهود كانوا مصادفة.

في بريطانيا نشر في نهاية هذا األسبوع استطالع اظهر أن  40من مئة من اليهود يشعرون بعدم
الرضا ،وان واحدا من كل ثالثة يهود يفكر بم ادرة بريطانيا .منذ نحو عشر سنوات فرغت مدينة

مالما الواقعة في جنوب السويد من بضعة آالف اليهود الذين عاشوا فيها بسبب الض ط اإلسالمي

اليساري الذي وجد الدعم من رئيس البلدية .إن اندماظ الليبرالية اليسارية في أمريكا سيجلب العقاب

على اليهود ،ليس بأسلوب أوروبا ،بل باألسلوب األمريكي .هذا االندماظ يميل إلى التوتاليرية وهو
مرتبط بمجتمع السود والمسلمين .ا ن وتحت الض ط بدأ اليهود في االنقسام إلى ثالق مجموعات:

اليهود الجيدون ،اليهود األشرار وأولئك الذين يخفون هويتهم أو الذين يهاجرون إلى إسرائيل ـ يهود او

ليبراليون من أصل يهودي .اليهود الجيدون مطلوب منهم مهاجمة إسرائيل والعنصرية الصهيونية.

واال سيتم مقاطعتهم ومهاجمتهم كما اضطر أن يعمل المثقفون اليهود في االتحاد السوفييتي .اليهود

األشرار يتمسكون بدعم إسرائيل على الخير والشر .لديهم احترام للذات وشرف وطني .هذه هي
المجموعة المهمة .هل هذه المجموعة ستزداد وتكبر مثلما حدق في فرنسا وبريطانيا ويذهب

أعضاؤها نحو اليمينب أو أن التشوي

الترامبي سيقلص صفوفهم .امر آخر مؤكد :انهم لن ينجحوا

في إرجاع الحزب الديمقراطي ليكون التيار المركزي.

إسرائيل اليوم ـ 2017/8/22

القدس العربي ،لندن2017/8/23 ،
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 .66كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/8/23 ،
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