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 .1القدس المحتلة :افتتاح َّأول كنيس يهودي في سلوان جنوب المسجد األقصى

كنيسا يهوديًّا في حي بطن
القدس المحتلة :افتتح وزراء وأعضاء كنيست وحاخامات ،يوم الخميسً ،
الهوى ببلدة سلوان ،جنوب المسجد األقصى المبارك ،وسط إغالق وحصار مشدد فرض في شوارع

البلدة ،وأحيائها.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة -سلوان ،أن وزير الزراعة أوري آريئيل وأعضاء كنيست

وحاخامات ،وحوالي  300مستوطن افتتحوا كنيسا في حي بطن الهوى في "عقار أبو ناب" الذي

سيطر عليه االحتالل عام  ،2015وأدخلوا كتابين من التوراة فيه ،وسبق ذلك مسيرة انطلقت من حي

العين مرو ار بحي البستان وصوال إلى مكان الكنيس ،حيث شكلوا حلقات رقص وغناء طوال المسيرة.

وأضاف المركز أن قوات االحتالل بدأت منذ ساعات ظهر الخميس باالنتشار على المداخل الرئيسة

في بلدة سلوان ،ومع ساعات العصر ازداد االنتشار لقوات االحتالل بعناصره المختلفة في شوارع
البلدة بالتزامن مع اعتالء أفراد من وحدة القناصة أسطح عدة بنايات سكنية مرتفعة بالبلدة بعد تهديد

أصحابها باقتحام أسطحها.

وأضاف المركز أن قوات االحتالل فرضت حصا ار على عدة أحياء ببلدة سلوان ،خاصة في منطقة
العين وشارع بئر أيوب والبستان وبطن الهوى ،ألكثر من خمس ساعات متواصلة ،من خالل التواجد

المكثف في الشوارع ومنع استخدام بعض الطرقات وتحليق مروحية فوق البلدة ،إضافة إلى التضييق
على السكان بالتمركز أمام بناياتهم ومنازلهم.

وأوضح زهير الرجبي ،رئيس لجنة حي بطن الهوى لمركز معلومات وادي حلوة ،أن العشرات من

المستوطنين اقتحموا حي بطن الهوى الفتتاح الكنيس ،وخالل ذلك فرضت قوات االحتالل حالة أشبه

بمنع التجول في المنطقة ،وضيقت على السكان بمنعهم من التنقل والحركة.
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يعد األول
من جهته أوضح جواد صيام ،مدير مركز معلومات وادي حلوة -سلوان ،أن هذا الكنيس ّ
في بلدة سلوان ،ومنذ االستيالء عليه بدأ المستوطنون الذين يعيشون في البؤر االستيطانية بالبلدة
التوافد إليه خالل األعياد اليهودية المختلفة مثل "رأس السنة العبرية أو نزول التوراة" ،وأقاموا

الصلوات والطقوس الدينية فيه ،إضافة إلى الصلوات األسبوعية ،واليوم افتتح بشكل رسمي بمشاركة

وزراء وأعضاء كنيست.

مركز معلومات وادي حلوة – سلوان  -القدس2017/8/24 ،

 .2عباس يستقبل وفداً أمريكياً برئاسة كوشنر وأبو ردينة يؤكد أن زيارة الوفد هامة ومفصلية

نشرت الحياة ،لندن ،2017/8/25 ،نقالً عن مراسليها في رام هللا والناصرة وغزة ،محمد يونس ،وأسعد

تلحمي ،وفتحي صباح ،أن الرئيس محمود عباس استقبل في رام هللا في وقت متقدم من ليل الخميس
 الجمعةةة وفةةداً أمريكي ةاً برئاسةةة مستشةةار ال ةرئيس األمريكةةي جاريةةد كوشةةنير وعضةةوية مبعةةوث عمليةةةالسةةالم جيسةةون غةرينبالت ،ونائبةةة مستشةةار األمةةن القةةومي دينةةا بةةاول .وقةةال مسةةؤولون فلسةةطينيون إن

اللقاء الذي يحمل الرقم  21تناول شروط إطالق العملية السياسية.

وقةةال نائةةب رئةةيس حركةةة فةةتح محمةةود العةةالول" :نعةةيا دوامةةة مةةع اعدارات األمريكيةةة المتعاقبةةة ،فهةةي

تعطينا وعوداً وتتبخر" .وأضاف" :أن المبعوثين األمريكيين يأتون إلى إسرائيل لالستماع إلى مجموعة

من األكاذيب ،ويأتون لنا بهةا ضةاغطين مثةل القةول إن فةتح تمةارس التحةريض ،أو إن عبةاس يمةارس
التح ة ةريض ،أو إن السة ةةلطة تعطة ةةي أم ة ةواالً للشة ةةهداء واألسة ةةرى" .وأكة ةةد أن الجانة ةةب الفلسة ةةطيني رفة ةةض
المطالب األمريكية في شأن الرواتب والتحريض ،مشي اًر إلى أن ما حصةل فةي المسةجد األقصةى شةكل
فرص ةةة للفلس ةةطينيين لتضيي ةةر الوض ةةع الس ةةائد م ةةع اعسة ةرائيليين واألمة ةريكيين .وأض ةةاف" :أبلضن ةةا اعدارة

األمريكيةةة عةةدم قبولن ةةا مناقشةةة القضةةايا الثانوي ةةة ،وانةةه يج ةةب التركيةةز علةةى القض ةةايا المتعلقةةة بالدول ةةة

الفلس ةةطينية والوض ةةع النه ةةائي" ،موض ةةحاً أن م ةةا ح ةةدث ف ةةي مدين ةةة الق ةةدس "مه ةةم ومفص ةةلي" .وق ةةال إن

الجانةةب الفلسةةطيني لجةةأ إلةةى دول عربيةةة للتةةدخل لةةدى اعدارة األمريكيةةة وايضةةاح الموقةةف الفلسةةطيني
والعربي من العملية السياسية .وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينةة إن زيةارة الوفةد لةرام هللا ولقةاء
عباس ،مهمة ومفصلية .وأضاف في بيان" :أجرى عباس مشاورات معمقة مع الملك عبةد هللا الثةاني،

وولةةي العهةةد السةةعودي عقةةب لقائهمةةا الوفةةد األمريكةةي ،مةةا قةةد يخلةةق فرصةةة جديةةدة لتحقيةةق تسةةوية تقةةوم
على أساس حل الدولتين ومبادرة السالم العربية ،ووقف التدهور الحاصل على المسيرة السلمية".

وأضةةافت وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية وفـــا  ،2017/8/24 ،مةةن رام هللا ،أن عبةةاس قةةال
"نرحب بالوفد األمريكي برئاسة مستشار الرئيس األمريكي جاريد كوشنير ،من أجل صةنع السةالم بةين
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الفلسطينيين واعسرائيليين ...نقدر عالياً جهود الرئيس ترامب الذي أعلن منذ البدايةة أنةه سةيعمل علةى
عقةةد صةةفقة سةةالم تاريخيةةة ،وكةةرر هةةذا الكةةالم أكثةةر مةةن م ةرة خةةالل لقاءاتنةةا التةةي حصةةلت س ةواء فةةي

واشةةنطن أو الريةةاض أو بيةةت لحةةم" .وتةةابع قةةائالً" ،نحةةن نؤكةةد أن هةةذا الوفةةد يعمةةل مةةن أجةةل السةةالم،

ونحةةن نعمةةل معةةه مةةن أجةةل الوصةةول قريب ةاً لمةةا سةةماه ال ةرئيس ت ارمةةب صةةفقة سةةالم ،نعةةرف أن األمةةور
صعبة ومعقدة ،ولكن ال يوجد مستحيل أمام الجهود الطيبة".

بدوره قال كوشنير "يرسل الرئيس ترامب للرئيس عباس أطيب تحياتةه وأفضةل آمالةه ،وقةد أرسةلنا اليةوم
مةةن واشةةنطن لنتحةةدث عةةن موضةةوع مهةةم جةةداً لةةه وهةةو العالقةةات السةةلمية بةةين دول المنطقةةة بأسةةرها".
وأضةةاف كوشةةنير" ،ال ةرئيس ت ارمةةب متفائةةل جةةداً ،ويأمةةل بمسةةتقبل أفضةةل للشةةعب الفلسةةطيني والشةةعب

اعس ةرائيلي ،ونأمةةل أن يسةةتطيعوا العمةةل معةةا والع ةةيا معةةا لسةةنوات عديةةدة وأن يحظ ةوا بحيةةاة أفض ةةل
بكثير" .وتابع قائالً" ،الرئيس ترامب يشعر باألمةل واالمتنةان لجميةع الجهةود التةي قةدمتموها حتةى ا ن

وممتن أيضاً لهذه النقاشات والعالقات".

ةاء ومعمق ةاً وايجابي ةاً ،تنةةاول جميةةع القضةةايا ذات االهتمةةام
وقةةال نبيةةل أبةةو ردينةةة "إن االجتمةةاع كةةان بنة ً
المشترك بشكل جدي ،حيث تةم االتفةاق علةى اسةتمرار الحةوار الهةادف إلةى التوصةل إلةى صةفقة سةالم
شةةاملة وتاريخيةةة" .وأضةةاف أبةةو ردينةةة" ،أن الةرئيس عبةةاس ،أعةةاد تأكيةةد المواقةةف الفلسةةطينية ،وخاصةةة

مبةةدأ حة ّةل الةةدولتين علةةى حةةدود عةةام  ،1967ووقةةف النشةةاطات االسةةتيطانية كافةةة ،مشةةدداً علةةى ق ة اررات
الشرعية الدولية ذات العالقة والتفاهمات الموقعة ،وخطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية".

 .3صالح رأفت :ال أفق الستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"
رام هللا :قال عضو اللجنةة التنفيذيةة لمنظمةة التحريةر الفلسةطينية ،صةالح أرفةت ،إنةه ال أفةق السةتئناف
المفاوضةةات مةةع الجانةةب اعس ةرائيلي ،متهم ةاً اعدارة األمريكيةةة الحاليةةة ب ةة"االنحياز عس ةرائيل" .وأوضةةح

رأفت ،في بيان له الخميس  ،2017/8/24أن اللقاءات السابقة باعدارة األمريكية الحالية "لم تسفر عةن

نتائج إيجابية" ،الفتاً إلى أن واشنطن "تُماطل" فةي الةرد علةى طلةب الجانةب الفلسةطينين اععةالن عةن
تمسكها بالمواقف التي سبق أن أعلنت عنها اعدارات األمريكيةة السةابقة .وذكةر أن الطلةب الفلسةطيني
يةةتلخص بة ةة"اعتبار االس ةةتيطان غي ةةر ق ةةانوني وغي ةةر ش ةةرعي والة ةزام إسة ةرائيل بوقف ةةه ،واالعتة ةراف بالق ةةدس

الشة ةرقية عل ةةى أنه ةةا ج ةةزء م ةةن األ ارض ةةي الفلس ةةطينية الت ةةي احتل ةةت ع ةةام  ،1967وتعل ةةن تمس ةةكها بح ةةل

الدولتين".

التاريخ :الجمعة 2017/8/25
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 .4الصحافة اإلسرائيلية :عباس يحضر النتفاضة ضد حماس بغزة
قال يوني بةن منةاحيم الخبيةر اعسةرائيلي فةي الشةؤون العربيةة بموقةع "نيةوز ون" إن الةرئيس الفلسةطيني
محمود عباس يسعى عحداث انتفاضة شعبية في غزة ض ّةد حركةة حمةاس .وأضةاف بةن منةاحيم ،وهةو
ضةةابط سةةابق فةةي جهةةاز االسةةتخبارات العسةةكرية اعسةرائيلية ،إن عبةةاس يعمةةل علةةى إحةةداث حالةةة مةةن
القضةةاء التةةدريجي علةةى سةةلطة حمةةاس فةةي غ ةزة ،كمةةا حصةةل فةةي نمةةوذق الربيةةع العربةةي حيةةث تسةةقط

"حكومة حماس" في غزة رغم قوتها العسكرية.

وأشار إلى أن عباس يتلقةى تقةارير أمنيةة مةن جهةاز المخةابرات العامةة الةذي يقةوده ماجةد فةرق يبلضةه فيهةا
أن تةذمر الجمهةور الفلسةةطيني فةي غةزة يت ازيةد بسةةبب الضةائقة االقتصةةادية والةنقص فةةي الكهربةاء والميةةاه.
ويةةرى بةةن منةةاحيم أن عبةةاس مقتنةةع بةةأن عقوباتةةه ضة ّةد غةزة سةةتؤدي أخية اًر إلةةى انفجةةار كبيةةر فةةي القطةةاع،
ولن تستطيع حماس التعامل معه ،وال يبدو أنه يستجيب للضضوط الدولية والعربية لوقف هةذه العقوبةات،

بل يسعى عضافة عشرات ا الف من العاملين لصفوف البطالة لتوجيه دفة غضبهم إلى حماس.

وعن الموضوع نفسه قال دانيئيل سةريوتي الكاتةب فةي صةحيفة "إسةرائيل اليةوم" إن عبةاس ينةوي تفعيةل

المزيةةد مةةن أدوات الضةةضط علةةى حمةةاس فةةي قطةةاع غةزة مةةن خةةالل فصةةل آالف المةةوظفين الحكةةوميين

الذين يصةل عةددهم إلةى  30ألفةاً ،وهةي العصةا الجديةدة التةي يسةعى عبةاس السةتخدامها ضةد الحركةة.

وذكةةر أنةةه نقةةل عةةن مسةةؤول فلسةةطيني كبيةةر قولةةه إن عبةةاس ينةةوي مواصةةلة اسةةتخدام العقوبةةات ضة ّةد
"حكومة حمةاس" فةي غةزة ،طالمةا أنهةا تةرفض التوصةل إلةى مصةالحة مةع فةتح ،مةن خةالل ح ّةل اللجنةة
اعدارية التي شكلتها قبل أشهر ،ونقل صالحيات حكم القطاع لحكومة التوافق الفلسطينية برام هللا.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/8/24 ،

 .5الحكومة الفلسطينية تدين الهجمة االحتاللية على قطاع التعليم في القدس
ضد مدينة القدس المحتلة ،والتي تركزت مؤخ اًر
رام هللا :أدانت الحكومة الفلسطينية الهجمة اعسرائيلية ّ
علةةى اس ةةتهداف الحي ةةاة التعليمي ةةة فيه ةةا .وق ةةال المتح ةةدث الرس ةةمي باس ةةم الحكوم ةةة يوس ةةف المحم ةةود إن
الهجمة االحتاللية في مدينة القدس العربية المحتلة تستهدف هذه األيام المةدارس وقطةاع التعلةيم ،مةن

خةةالل اقتحةةام المةةدارس واعتقةةال الطةةالب ،كمةةا جةةرى فةةي مدرسةةة دار األيتةةام خةةالل السةةاعات األخيةرة،
واغةةالق مدرسةةة ثانويةةة األقصةةى الشةةرعية ومنةةع الطةةالب مةةن الوصةةول إلةةى مدرسةةتهم واعتقةةال مةةديرها،
إضافة لمحاوالت منع وصول المناهج الفلسطينية إلى مدارس القدس.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/8/24 ،
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 .6الزعنون :عقد المجلس الوطني حماية للشرعية الفلسطينية والحقوق الوطنية
عم ةان :أصةةدر المجلةةس الةةوطني الفلسةةطيني ،الخمةةيس  ،2017/8/24العةةدد  55مةةن مجلتةةه البرلمانيةةة
ّ
"المجل ةةس" م ةةن مقة ةره ف ةةي العاص ةةمة األردني ةةة عم ةةان .وأك ةةد س ةةليم الزعن ةةون ،رئ ةةيس المجل ةةس الة ةوطني

الفلسطيني ،في افتتاحية العةدد ،ضةرورة اععةداد الجيةد لعقةد دورة عاديةة للمجلةس الةوطني" ،بمةا يةؤدي
إل ةةى ت ةةذليل كاف ةةة العقب ةةات وتج ةةاوز التعقي ةةدات ،ووض ةةع كاف ةةة الخي ةةارات والب ةةدائل لمواجه ةةة الص ةةعوبات
والموانع التي قد تؤثر على نجاح عقد المجلس".

كمةةا دعةةا الزعنةةون إلةةى "ضةةرورة أخةةذ كةةل االحتياطةةات الالزمةةة ،واجةراء أوسةةع المشةةاورات والحةوار مةةع
القةوى السياسةية والشةعبية والمجتمعيةة ،وتبةادل ا راء ووجهةات النظةر بةين الفصةائل الفلسةطينية لنجةةاح

عقةةد دورة المجلةةس الةةوطني ،يكةةون هةةدفها إج ةراء مراجعةةة شةةاملة للمرحلةةة التةةي بةةدأت منةةذ عةةام 1993

وحتةةى ا ن ،واعتمةةاد رؤي ةة نضةةالية مسةةتقبلية ضةةمن اسةةتراتيجية عمةةل وطنيةةة علةةى المسةةتويات كافةةة،
وتجدي ةةد ال ةةدماء ف ةةي مؤسس ةةات وهياك ةةل منظم ةةة التحري ةةر الفلس ةةطينية" .وخ ةةتم الزعن ةةون افتتاحي ةةة الع ةةدد
بالةةدعوة لوحةةدة الصةةف والموقةةف الفلسةةطيني ،مطالبةةا حركتةةي "حمةةاس" و"الجهةةاد" التجةةاوب مةةع الجهةةود

والدعوات للمشاركة في دورة المجلةس الةوطني الفلسةطيني" ،لنكةون جميعةاً شةركاء فةي النظةام السياسةي
ومؤسسة ةةاته ،وتقرية ةةر الرؤية ةةة الفلسة ةةطينية الجامعة ةةة لمسة ةةتقبل النضة ةةال الفلسة ةةطيني علة ةةى درب الحرية ةةة

واالستقالل واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/8/24 ،

 .7السفارة الفلسطينية بالقاهرة :فتح معبر رفح بكال االتجاهين األحد واالثنين المقبلين
غ ةزة :أعلنةةت سةةفارة السةةلطة الفلسةةطينية بالقةةاهرة الخمةةيس  ،2017/8/24عةةن فةةتح السةةلطات المص ةرية
معبر رفح البري في االتجاهين يومي األحد واالثنين المقبلةين  27و .2017/8/28وأفةادت السةفارة ،فةي

بيةان لهةا ،أن "الجهةةات المصةرية قةةررت فةتح المعبةةر مةن أجةةل عةودة العةةالقين إلةى قطةةاع غةزة ،وخةةروق
الحاالت اعنسانية وحملة اعقامات ،وذلك بمناسبة عيد األضحى المبارك".

فلسطين أون الين2017/8/24 ،

 .8العالول :اللجنة اإلدارية بغزة تكريس لالنفصال وردود حماس على مبادرة عباس مخيبة لآلمال
غزة :قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ،نائب القائد العام للحركة ،محمةود العةالول "أبةو جهةاد":
قطةةاع غ ةزة جةةزء غةةالي مةةن الةةوطن ،ولةةن نتخلةةى عةةن شةةعبنا هنةةاك ،ومصةةرون علةةى تحقيةةق الوحةةدة

الوطنية" .جاء ذلك خالل لقاء ،مع الصحفيين ،وكتاب الرأي في قطاع غةزة عبةر "الفيةديو كةونفرنس"،
التاريخ :الجمعة 2017/8/25

العدد4386 :

ص

8

يوم الخميس .وتةابع :نةدائنا لحركةة "حمةاس" تعةالوا الةى كلمةة سةواء لنوحةد صةفوفنا ،ولنواجةه االحةتالل
معا ،وال يمكن اخراق القطاع من الحضةن الفلسةطيني ،داعيةا اياهةا الةى حةل اللجنةة االداريةة ،موضةحا

"أن هنةةاك حالةةة مةةن االستعصةةاء للتقةةدم فةةي الوضةةع السياسةةي فةةي ظةةل الحكوم ةة اعس ةرائيلية الحاليةةة،
ونحن نصرخ وحدنا ،ألننا في واد وأولويات األمة في و ٍاد آخر ،وهي مشضولة بأولوياتها ،مةا أدى لقلةة
االهتمةةام بالقضةةية الفلسةةطينية ،وشةةجع رئةةيس الحكومةةة اعس ةرائيلية بنيةةامين نتنيةةاهو علةةى المضةةي فةةي

التنصل من السالم".

وأشةةار إلةةى أن المبعةةوثين األميةةركيين يسةةتمعون ويتبنةةون االدعةةاءات اعسةرائيلية ،ويةةأتون إلينةةا للحةةديث
عن ذلك ،واعسرائيليون يجرون األمريكيين نحو هذه القضايا الثانوية ،عبعادهم عةن القضةية األسةاس

وهي الحل السياسي ،ولدينا موقةف حاسةم بالخصةوص ،وابلضنةاهم انةه البةد مةن صةنع السةالم بةدل مةن

الحديث عن هذه المواضيع.

وتطرق العالول إلى قضية القدس ،واالجراءات االحتالل االستف اززية باألقصى ،مؤكدا "أنه شيء هام،
ّ
ومفصةةلي ،ويعبةةر عةةن قيمةةة القةةدس لنةةا ،ولةمتةةين العربيةةة واعسةةالمية ،واالنسةةانية جمعةةاء ،وال يمكةةن
ألحد التخلي عن القدس ،وكان موقف رائع بالخصوص للمقدسين ،ولشعبنا في الوطن والشتات".

ةداء لحركةة "حمةاس" ألجةةل االقصةى ،ولشةعبنا ،وهةذه كانةت فرصةة ،بيةةد أن ردة
وقةال إن عبةاس وجةه ن ً
فعلها كانت مخيبة لآلمال ،ونقول هذه الفرصة موجودة ،ومصرون على تحقيق الوحدة الوطنية.
وقةةال إن اللجنةةة اعداريةةة لةة"حماس" هةةي حكومةةة لةة"حماس" تةةدير قطةةاع غةزة ،وهةةي تكةريس لالنفصةةال،
وأقةةول "همنةةا األساسةةي كيةةف نبقةةي علةةى اسةةتمرار العمةةل فةةي تحقيةةق لوحةةدة الوطنيةةة ،ولةةن ننهةةي هةةذا

األمل ،والبد من بقاء أمل عودة الوحدة قائما".

وقال :إن توحيةد بيتنةا الةداخلي ضةرورة ملحةة لحةل قضةيتنا الوطنيةة ،ولمواجهةة التحةديات ،ونحةن ضةد

اه ةةدار الوق ةةت ،وسنواص ةةل العم ةةل ف ةةي طري ةةق الوح ةةدة ،ومجابه ةةة االح ةةتالل ،ول ةةن نتخل ةةى ع ةةن حقوقن ةةا

الوطنية.

وعلى صعيد آخر ،أكد على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني في أقرب فرصة ممكنة ،لتجديد

الشةةرعيات واألطةةر ،وهنةةاك ورشةةة مةةع أطةةر المنظمةةة وأطةةر مدنيةةة للتحضةةير لعقةةد المجلةةس ،وقطعنةةا
شوطا كبي ار بالخصوص ،ونحتاق لوقت وجهود لعقده.

وأشةار إلةى أن "هنةاك توجةه لةمةم المتحةدة قريبةةا ،لطةرح مجموعةة أساسةية مةن القضةايا ،ولنقةول للعةةالم
أين الق اررات األممية التي تصدر وآلية تنفيذها؟ ،وماذا بشأن الدولة الفلسطينية التي اعترفتم بها؟ واين

حدود هذه الدولة؟

التاريخ :الجمعة 2017/8/25
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 .9حماس :تبرير العالول لعقوبات عباس ضد غزة تتقاطع مع إجراءات االحتالل
غزة :اعتبر الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم تصريحات محمود العالول عضو اللجنة المركزيةة
لحركة فتح بخصوص إجراءات أبو مازن العقابية ضد غزة وتبريرها "ال مسؤولة وال وطنية".

وقال برهوم في تصريح صحفي اليوم الخميس ،إن تلك التصريحات تتقاطع بشكل كامل مع إجراءات
العدو اعسرائيلي ضد أهلنا في القطاع.

ولفت إلى أنها تأكيد على حالة االصةطفاف الواضةحة بةين أبةو مةازن وفريقةه مةع االحةتالل اعسةرائيلي

في استهداف قطاع غزة وضرب كل مقومات صمود شعبنا الفلسطيني.

وأكد برهوم أن ذلك يتناقض تماماً مع مةا تحةدث بةه العةالول عةن تحقيةق الوحةدة والمصةالحة ،ألن مةن
يصةطف مةع االحةةتالل فةي االنتقةام مةةن أبنةاء شةعبه مةةن أجةل مصةالح فئويةةة ضةيقة ال يملةك القةةدرة وال

اعرادة لتحقيق المصالحة وغير مؤتمن على قيادة هذا الشعب.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/8/24 ،

" .11الجهاد" :لم يتصل بنا أحد لعقد المجلس الوطني وال نبني مواقفنا على رأي أحد
غ ةزة :قةةال داوود شةةهاب مسةةؤول اععةةالم فةةي حركةةة الجهةةاد اعسةةالمي لة ة «القةةدس العرب ةةي» ،إن أي
اتصاالت أو مشةاورات لةم تجةر مةع حركتةه مةن أي طةرف مسةؤول داخةل منظمةة التحريةر الفلسةطينية،

لترتي ةةب عق ةةد جلس ةةة جدي ةةدة للمجل ةةس ال ةةوطني ،من ةةذ االجتم ةةاع األخي ةةر ال ةةذي عقدت ةةه اللجن ةةة التنفيذي ةةة
للمنظمة ،وقال في الوقت ذاته إن حركته تتشاور مع جميع مكونات الشعب الفلسةطيني ،غيةر أنهةا ال

تربط موقفها من المشاركة أو عدمه ،بمواقف التنظيمات األخرى ،وذلك في رده علةى تصةريحات أحةد

قادة حركة فتح.

وأضاف أن حركته «ترفض الدعوة الحالية» ،ألن المناخ العةام فةي السةاحة الفلسةطينية «غيةر مةوات»

لعقد مثل هذه الجلسة.

وسةةاق القيةةادي فةةي حركةةة الجهةةاد اعسةةالمي عةةدة أسةةباب لموقةةف الحركةةة أبرزهةةا مكةةان االنعقةةاد ،الةةذي

تريةةد القيةةادة السياسةةية الفلسةةطينية أن يكةةون فةةي مدينةةة رام هللا ،وهةةذا يعنةةي مةةن وجهةةة نظةةر شةةهاب أن

الجلسة ستعقد «تحت حةراب االحةتالل» ،الفتةا إلةى أن قيةادات فلسةطينية كثيةرة سةتحرم مةن الحضةور.
وأشار كذلك إلى وجود معضالت أخرى تحول دون عقد الجلسة ،أهمها األعضاء الةذين سيحضةرون.

وتساءل «هل سيحضر األعضاء القدامى ،أم سيعقد االجتماع بأعضاء جدد».

ورأى شةةهاب أن الةةدعوة الحاليةةة لعقةةد الةةوطني تعنةةي «االلتفةةاف والخةةروق عةةن كةةل االتفاقيةةات السةةابقة
وعن مخرجات اجتماع بيروت».
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وس ةةألت «الق ةةدس العرب ةةي» القي ةةادي ف ةةي الجه ةةاد اعس ةةالمي ،إن كان ةةت هن ةةاك مش ةةاورات أو اتص ةةاالت
أجريت مع حركته ،بعةد االجتمةاع األخيةر للجنةة التنفيذيةة لمنظمةة التحريةر ،فأكةد أن أي اتصةاالت لةم

تجر مع حركته.

وفي السياق أكد شهاب أن حركته تجري مشةاورات مةع كةل الفصةائل الفلسةطينية بمةا فيهةا حركةة فةتح،

ومكونات العمل الوطني الفلسطيني والشخصيات المستقلة.

القدس العربي ،لندن2017/8/25 ،

" .11العربي الجديد" :حماس تحظر على مسؤوليها لقاء محمد دحالن
بيةةروت  -عبةةد الةةرحمن ع اربةةي :بعةةد كشةةف "العربةةي الجديةةد" عةةن تعةةرض التفاهمةةات التةةي أُبرمةةت بةةين
حركة "حماس" من جهة ،والقيادي المفصول من حركة "فتح" ،محمد دحالن ،والسلطات المصرية من

جهة ثانية ،أخي اًر ،النتكاسة كبيرة ،عطّلت تطبيق الكثير من البنود على أرض الواقع فةي قطةاع غةزة،
علمةةت "العربةةي الجديةةد" مةةن مصةةادر متابعةةة للملةةف أن "حمةةاس" حةةددت سةةقف التعامةةل مةةع دحةةالن،

وخصص بشكل كامةل للبحةث فةي
خالل اجتماع عاجل عقده المكتب السياسي للحركة قبل أسبوعينُ ،
العالقةةة مةةع محمةةد دحةةالن ،واالتفاقيةةات التةةي تةةم عقةةدها فةةي العاصةةمة المص ةرية القةةاهرة ،ونتةةائج هةةذه

االتفاقيات على الوضع الفلسطيني العام وعلى "حماس" خصوصاً.

وبحسةةب المصةةادر فةةضن "موضةةوع التنسةةيق مةةع دحةةالن يحظةةى بةةاراء متفاوتةةة داخةةل المكتةةب السياسةةي

للحرك ةةة ،ب ةةين م ةةن ي ةةرى مص ةةلحة ف ةةي ف ةةتح ا ف ةةاق االقتص ةةادية واالجتماعي ةةة أله ةةالي غة ةزة م ةةن خ ةةالل
التقةديمات التةةي يعةد بهةةا النظةام المصةةري ودحةةالن ،وبةين مةةن يةرى أن الكلفةةة السياسةية التةةي سةةتتوجب
على حماس ،وعلى نظرتها للصراع مع إسرائيل ،ستكون أكبر بكثير من حجم التقةديمات المعروضةة،

والتي ستكون استفادة أهالي القطاع منها مرهونة بحجةم التنةازالت التةي سةتُطلب مةن الحركةة" .وعلمةت
المتوقعةة
"العربي الجديد" أن عةدداً مةن أعضةاء المكتةب السياسةي تحةدثوا عةن ضةرورة احتسةاب ا ثةار ُ
لهذه االتفاقيات على عالقات الحركة ببعض الدول اعقليمية ،التي قد تستاء من التنسيق مةع دحةالن.

وتةةم خةةالل االجتمةةاع العاجةةل االتفةةاق علةةى "حظةةر لقةةاء أي قيةةادي حمسةةاوي بمحمةد دحةةالن شخصةةياً،

واالكتفاء باللقاءات التي تُعقد بين قادة الحركة مع أفراد أو مجموعةات مةن تيةار دحةالن لهةدف مباشةر
وواضةح ،وهةةو حةةل األزمةةات داخةةل المجتمةةع الفلسةطيني فقةةط ،ولةةيس بهةةدف عقةةد أي اتفاقيةةات سياسةةية
من أي شكل كان" .كما علمت "العربي الجديد" أن قرار حظر لقاء دحالن شخصةياً يعةود إلةى تاريخةه
الحافةةل بقتةةل المقةةاومين فةةي قطةةاع غ ةزة ،واعتقةةالهم وتسةةليمهم للسةةلطات االس ةرائيلية ،وهةةو مةةا تضةةعه

"حماس" على الطاولة خالل بحث ملف العالقة معه.
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المتابعة حزمة التسهيالت التي وعدت السلطات المصرية ودحالن بتقديمها لقطاع
ووصفت المصادر ُ
المخةةدر" ،ومنهةةا اععةةالن عةةن فةةتح معبةةر رفةةح ،بةةالتزامن مةةع حلةةول عيةةد األضةةحى مطلةةع
غ ةزة ب ةة"إبر ُ

المقبةةل ،وتبةةديل طريقةةة التعةةاطي القاسةةية مةةع الةةذين يمةةرون علةةى المعبةةر ،وتخصةةيص مبلة 15
الشةةهر ُ

مليون دوالر عنماء القطاع.

العربي الجديد ،رام هللا2017/8/25 ،

 .12حزب الشعب :كوشنير يحمل إمالءات على القيادة من أجل اعتبار األسرى والشهداء إرهابيين
رام هللا  -محمود السةعدي :قةال عضةو المكتةب السياسةي لةة"حزب الشةعب" الفلسةطيني ،خالةد منصةور،
لةة"العربي الجديةةد" ،إن "جاريةةد كوشةةنير ،كبيةةر مستشةةاري الةرئيس األميركةةي ،يحمةةل إمةةالءات وضةةضوطًا
على القيادة الفلسطينية من أجل اعتبار األسرى والشهداء إرهابيينن إن اعرهابي هو نتنياهو والواليات

المتحدة التي تدعم اعرهاب ،وليس الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه".

ةائال" :نحةةن
وطالةةب منصةةور السةةلطة الفلسةةطينية وال ةرئيس محمةةود عبةةاس بالتصةةعيد مةةع األميةةركيين ،قة ً
معكم ،يجب أن ال نقبل بالمفاوضات الثنائية بالرعاية األميركيةة ،فةال ثقةة باألمريكةان ،وال توجةد خطةة
سالم ،كل ما يجري هو من أجل االستيالء على األرض لدعم االستيطان اعسرائيلي".

وأضاف" :ال يوجد لدى األمريكان موقف واضح ومحدد تجاه حل الدولتين ،فال يزال الرئيس األميركي
دونالد ترامب يتحدث عن حقوق اعسرائيليين ويرى أنه يتوجب علةى الفلسةطينيين أن يقةدموا تنةازالت"،
وأكد أن خطة السالم يجب أن تقوم على االعتراف بدولة فلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني.

العربي الجديد ،لندن2017/8/24 ،

 .13عزام األحمد يبحث مع مدير األمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أوضاع المخيمات
بيروت :بحث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام األحمد،
المدير العام لةمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم ،األوضاع في المخيمات الفلسطينية وخاصة

األحداث األخيرة في مخيم عين الحلوة.

وحض ةةر اللق ةةاء س ةةفير دول ةةة فلس ةةطين ل ةةدى الجمهوري ةةة اللبناني ةةة أش ةةرف دب ةةور ،وأم ةةين س ةةر حرك ةةة ف ةةتح
وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.

وتم االتفاق على استمرار التنسيق والتشاور لتعزيز أمن واستقرار المخيمات ،كونهةا جةزء ال يتجة أز مةن

اسةةتقرار لبنةةان .وعبةةر إبةراهيم واألحمةةد عةةن ارتياحهمةةا مةةن التنسةةيق اللبنةةاني الفلسةةطيني المشةةترك علةةى
مختلةةف المسةةتويات السياسةةية واألمنيةةة ،وحةةول كافةةة القضةةايا ذات االهتمةةام المشةةترك بمةةا يعةةزز دعةةم
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نض ةةال الش ةةعب الفلس ةةطيني عنه ةةاء االح ةةتالل واقام ةةة دولت ةةه الفلس ةةطينية المس ةةتقلة ،وعاص ةةمتها الق ةةدس
الشرقية وعودة الالجئين وفق الق اررات الدولية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/8/24 ،

 .14حماس في لبنان تدعو لوضع استراتيجية مشتركة لدعم حق العودة
دعا المسؤول السياسي لحركة حماس في مدينة صةور فةي لبنةان عبةد المجيةد عةوض ،الدولةة اللبنانيةة

لوضع استراتيجية مشتركة لدعم حق العودة ومواجهة مشاريع التوطين والتهجير.

وقةةال عةةوض يةةوم الخمةةيس ،خةةالل لقائةةه رئةةيس "لقةةاء علمةةاء صةةور" الشةةي علةةي ياسةةين العةةاملي :إننةةا
ن ةةدعو الدول ةةة اللبناني ةةة إل ةةى حة ةوار ج ةةاد لمقارب ةةة الوض ةةع الفلس ةةطيني بك ةةل أبع ةةاده السياس ةةية واعنس ةةانية

والقانونية واألمنية.

وش ةةدد عل ةةى ح ةةرص حرك ةةة حم ةةاس عل ةةى أم ةةن واس ةةتقرار المخيم ةةات وجواره ةةا ،وعل ةةى ضة ةرورة تعزي ةةز

العالقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وفي السياق ذاته ،استنكر عوض التطبيع مع الكيان اعسرائيلي ،داعيةاً إلةى ضةرورة التحةرك مةن أجةل

إحباط المخططات اعسرائيلية الهادفة لتفتيت األمة وابعادها عن قضية فلسطين المركزية.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/24 ،

 .15االحتالل يزعم مصادرة مبالغ مالية باهظة في الخليل ناتجة عن بيع األسلحة للمقاومة
الخليةةل :زعةةم جةةيا االحةةتالل اعس ةرائيلي ،بأنةةه صةةادر فجةةر يةةوم الخمةةيس" ،مبةةال ماليةةة باهظةةة" فةةي
مدينة الخليل ،ناتجة عن بيع األسلحة للمقاومة الفلسطينية.

وقةةال بيةةان لة ة "جةةيا" االحةةتالل ،إنةةه وخةةالل حملةةة واسةةعة ضةةد تمويةةل نشةةاطات المقاومةةة الفلسةةطينية
تمكنت قواته الليلة الماضية من االستيالء على مبل مالي من فلسطيني عقد صفقة لبيع األسلحة.

وأفةاد البيةةان العبةةري ،بةأن "هةةذه المةرة األولةى التةةي يةةتم فيهةةا تنفيةذ أمةةر مصةةادرة ألمةوال ناتجةةة عةةن بيةةع
األسلحة" .وادعى بأن األسير المحرر عثمان أبةو سةنينة مةن مدينةة الخليةل ،قةام فةي شةهر أيةار /مةايو
الماضةةي ،بعقةةد صةةفقة بيةةع أسةةلحة بقيمةةة عش ةرات آالف الش ةواكل ،وتةةم مداهمةةة منزلةةه الليلةةة الماضةةية

وعثر على مبل  41000شيكل (ما يقارب  12ألف دوالر أمريكي).
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 .16اعتقال فلسطيني من أم الفحم بتهمة مساعدة منفذي "عملية المسجد األقصى"
الناص ةرة :كشةةف جهةةاز المخةةابرات اعس ةرائيلي "شةةاباك" ،عةةن اعتقةةال م ةواطن فلسةةطيني مةةن مدينةةة أم
الفحةةم (شةةمال األ ارضةةي المحتلةةة عةةام  ،)1948بتهمةةة مسةةاعدة منفةةذي عمليةةة المسةةجد األقصةةى التةةي
وقعت منتصف تموز /يوليو الماضي وأسفرت عن مقتل اثنين من شرطة االحتالل.

وذكةةر موقةةع " "0404العبةةري ،أن االحةةتالل اعتقةةل الشةةاب أمجةةد محمةةد جبةةارين ،مةةن أم الفحةةم والةةذي

اعترف أثناء التحقيق معه حةول عالقتةه بالعمليةة التةي نفّةذها ثالثةة شةبان مةن عائلتةه ،وفقةا الدعةاءات
الموقةةع .وزعةةم "شةةاباك"  -بحسةةب الموقةةع المقةةرب مةةن الجةةيا اعس ةرائيلي  -أن الشةةاب جبةةارين كةةان
ةز للحركةة اعسةالمية المحظةورة بموجةب قةرار حكةومي
يعمل في أحد مساجد أم الفحم ،والةذي كةان مرك ًا

إسرائيلي صدر أواخر عام .2015

وادعةةى بةةأن منفةةذي العمليةةة الثالثةةة كانةةت ت ةربطهم عالقةةات مباش ةرة وغيةةر مباش ةرة بالحركةةة اعسةةالمية

وبينةةت التحقيقةةات أن المعتقةةل أمجةةد جبةةارين ،تةةدرب مةةع منفةةذي عمليةةة
"المحظةةورة" ،وحركةةة "حمةةاس"ّ .
المسجد األقصى على إطالق النار ،وأخفى في إحدى المرات سالح من نةوع "كةارلو غوسةتاف" داخةل
مسةةجد بالمدينةةة .وقةةال "شةةاباك" إن جبةةارين كةةان علةةى علةةم مسةةبق بنيةةة الشةةبان الثالثةةة تنفيةةذ عمليةةتهم،
وساعدهم في نقل السةالح المسةتخدم بالعمليةة وقةام بضخفائهةا ،قبةل أن يقةوم المنفةذون باسةتالمها وتنفيةذ

عمليتهم.

قدس برس2017/8/24 ،

 .17رام هللا :اإلعالن عن انطالق "مؤسسة حمــاة الفتــح"
رام هللا :علةةى هةةاما المةةؤتمر السةةابع لحركةةة فةةتح الةةذي شة ةةهد ح ةةراكا فتحاوي ةةا شة ةةبابيا عفوية ةةا تمخة ةةض
عةةن مبةةادرة بضنش ةةاء "مؤسسةة حم ةةاة الفت ةةح" ،حيةث قةام المتطوعةون تحةت شةعاره بعقةد عةدة لقةاءات مةع

أعضةةاء المةةؤتمر وصةةل الحضةةور ببعضةةها إلةةى أكثةةر مةةن  700عضةةو ،تناولةةت النقةةاا حةةول النظةةام
الداخلي للحركة والبرنامج السياسي ودور المرأة والشبيبة ،وتوجيها توعويا نحو المخرجات التي تريةدها

الحركة من المؤتمر.

وبعةةد انتهةةاء المةةؤتمر ارتةةأت قيةةادة حركةةة فةةتح بمعظةةم أعضةةائها وهيئاتهةةا باسةةتمرار عمةةل هةةذه المبةةادرة
التي تتناغم مةع برنةامج البنةاء الةوطني ،فقةد اعتمةد القائةد العةام للحركةة محمةود عبةاس" ،مؤسسةة حمةاة

الفةةتح " مؤسسةةة مس ةةاندة وداعم ةةة لةطةةر الفتحاويةةة وبةاألخص األقةةاليم ،بحيةةث تعمةةل معهةةا جنبةةا إلةةى
جنةب لمزيد مةن استنهاض الطاقةات ،ورفع الوعةي فةي أوسةاط الةكادر ،والتواصةل بيةةن مختلةةف األط ةةر
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والهيئةةات .وقد القةى اعتمةاد وانشةاء مؤسسةة حمةاة الفةتح مةن قبةل عبةاس ترحيبةا واستحسةانا واسةعا فةي
أوساط فتح.

األيام ،رام هللا2017/8/24 ،

 .18ليبرمان :لن نكتفي بدور متفرج حيادي إزاء نفوذ طهران
لناص ةرة – اسةةعد تلحمةةي :كةةرر وزيةةر الةةدفاع اعس ةرائيلي أفيضةةدور ليبرمةةان تهديةةد بةةالده بأنهةةا ال تعتةةزم
ضبط النفس حيال الوجود اعيراني في سورية ،وأنها لن تكتفي بلعب دور المتفرق الحيادي .وقةال فةي

تصة ةريحات أمة ةس« :تح ةةاول إية ةران م ةةن خ ةةالل ح ةةرس الث ةةورة أن تخل ةةق واقعة ةاً جدي ةةداً حولن ةةا م ةةع قواع ةةد
لس ةةالحي الج ةةو والبحري ةةة اعية ةرانيين ف ةةي س ةةورية ،وم ةةع ميليش ةةيات ش ةةيعية تتش ةةكل م ةةن آالف المرتزق ةةة

وتصنيع سالح دقيق في لبنان ،ودولة إسرائيل ال تعتزم التسليم بهذه المحاوالت».

الحياة ،لندن2017/8/25 ،

 .19بينيت" :داعش" مشكلة تكتيكية ومنع إمبراطورية إيرانية مصلحة استراتيجية
بةالل ضةةاهر :قةةال رئةةيس حةةزب "البيةةت اليهةةودي" المتطةةرف ووزيةةر التربيةةة والتعلةةيم اعسةرائيلي ،نفتةةالي
بينيةةت ،لموقةةع "يةةديعوت أحرونةةوت" االلكترونةةي ،إن إس ةرائيل لةةن تعتمةةد فقةةط علةةى الواليةةات المتحةةدة

وروسةةيا ،وأن "دولةةة إس ةرائيل تحةةتفظ لنفسةةها بةةالحق فةةي الةةدفاع عةةن نفسةةها حتةةى ضةةد اعي ةرانيين عنةةد
حدودنا .ونحن مطلعون طوال الوقت على الخطوات الجارية هنا ،وهةذا أحةد أكثةر األحةداث حساسةية،

واألكثر حيوية .وا ن ،فيما نحن نتحدث هناُ ،يدخل اعيرانيون ميليشيات شيعية وايرانية إلى سورية".
وأضاف بينيت أنه "سنحافظ على أنفسنا بقوانا الذاتية .ومناحيم بيضن لم يسمح في حينه (عام )1981
لتهديد المفاعل العراقي بأن ُيبنى وانما عمل ومنع ذلك وهو صضير .ويوجد لدينا شركاء وحلفاء دائما،
لكن لم ولن نستعين بمصادر خارجية من أجل األمن القومي اعسرائيلي وانما ندافع عن أنفسةنا بقوانةا
الذاتيةةة" .وهةةدد قةةائال "بكةةل وضةةوح ،كافةةة االحتمةةاالت موجةةودة علةةى الطاولةةة" فةةي إشةةارة إلةةى هجةةوم

عسكري محتمل ضد إيران.

وت ةةابع بيني ةةت "أنن ةةا نعتق ةةد أن داع ةةا ه ةةو مش ةةكلة تكتيكي ةةة ،مش ةةكلة كبية ةرة ولك ةةن تكتيكي ةةة .وال نض ةةحي

بمصلحة استراتيجية ،وهي منع نشوء إمبراطورية فارسية من طهران وحتى البحةر المتوسةط ،مةن أجةل
حل مشكلة تكتيكية".
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 .21استقالة المنسق اإلسرائيلي الستعادة األسرى لدى "حماس"
قةةدم منسةةق المفاوضةةات مةةع حركةةة "حمةةاس" السةةتعادة األسةةرى اعس ةرائيليين ،ليئةةور لةةوطين ،اسةةتقالته
بشكل رسمي ،أمس الخميس ،وذلك على ضوء تعثر المفاوضات واالتصاالت التي أجراها على مدار
السنوات الةثالث األخيةرة ،منةذ عةدوان "الجةرف الصةامد" ،وعةدم قدرتةه علةى التوصةل إلةى صةفقة تبةادل

مع الحركة.

وأعل ةةن دية ةوان رئ ةةيس الحكوم ةةة اعسة ةرائيلية ،بني ةةامين نتني ةةاهو ،أن األخي ةةر أوع ةةز لمستش ةةاره العس ةةكري،

البريضدير اليعزار توليدوانو بتولي الملف في الفترة القريبة.

ونقلت "هارتس" عن مصادر مقربة من لوطين ،أن األخير قرر االستقالة من منصبه بعد أن تبين لةه

تعثةةر المفاوضةةات مةةع "حمةةاس" ووصةةولها إلةةى طريةةق مسةةدود ،مقابةةل هةةاما المنةةاورات الضةةيق الةةذي
تمنحه إياه الحكومة في المفاوضات.

العربي الجديد ،لندن2017/8/25 ،

 .21عائلة الجندي غولدن تتهم الحكومة اإلسرائيلية بالعجز بعد استقالة منسق األسرى
هاشةةم حمةةدان :قالةةت عائلةةة هةةدار غولةةدين أن "اسةةتقالة منسةةق األسةةرى والمفقةةودين فةةي مكتةةب رئةةيس
الحكومة اعسرائيلية ،ليئور لوتن ،هي الئحة اتهةام ضةد عجةز رئةيس الحكومةة بنيةامين نتنيةاهو ووزيةر

األمن افيضدور ليبرمان عن إعادة أورون شاؤول وهدار غولدين إلى منزليهما".

وأضافت العائلة أنه بعد استقالة لوتن ،فضنها تشعر بأن الحكومة قد تخلةت عنهةا ،وأنةه بحسةب األمةور

التي حصلت في ا ونة األخيرة فضنه لم يتم فعل أي شيء الستعادة شاؤول وغولدين.

وطالب ةةت العائل ةةة نتني ةةاهو وليبرم ةةان بتعي ةةين ب ةةديل لل ةةوتن بس ةةرعة ،وتطبي ةةق قة ة اررات المجل ةةس ال ةةوزاري
المصةةضر التةةي صةةدرت فةةي كةةانون الثاني/ينةةاير الماضةةي ،والضةةضط علةةى حركةةة حمةةاس بكةةل الطةةرق
الممكنة والفعالة من أجل استعادة شاؤول وغولدين.

كما شكرت عائلة شاؤول بةدورها لةوتن "رغةم أن جهةوده لةم تثمةر" ،وطالبةت بتعيةين ممثةل آخةر بسةرعة
يعمل على تحقيق تقدم الستعادة أورون .وأضافت أن كل يوم تةأخير يؤكةد أن الحكومةة ال تضةع هةذه

القضية على رأس أولوياتها.
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 .22المحكمة المركزية اإلسرائيلية باللد تستأنف محاكمة قتلة عائلة دوابشة
القدس المحتلة :قررت المحكمة المركزية اعسرائيلية في اللد ،استئناف محكمة قتلةة عائلةة دوابشةة مةن
قرية دوما فةي مدينةة نةابلس شةمال الضةفة الضربيةة ،علةى يةد متطةرفين يهةود فةي الحةادي والثالثةين مةن

تموز /يوليو .2015

ووفقة ةةا للقنة ةةاة اعس ة ةرائيلية العاش ة ةرة ،فة ةةضن األسة ةةابيع المقبلة ةةة ستشة ةةهد النظة ةةر فة ةةي ادعة ةةاءات المحة ةةامين
اعسة ةرائيليين الم ةةدافعين ع ةةن القتل ةةة ب ةةأن االعت ارف ةةات انتزع ةةت م ةةنهم ب ةةالقوة ،وأن ةةه يج ةةب إع ةةادة القض ةةية

للمداوالت.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/8/24 ،

 .23المحكمة العليا اإلسرائيلية تسمح لـ 500شخص بالتظاهر قبالة منزل مندلبليت
محمةةد وتةةد :قضةةت المحكمةةة العليةةا اعس ةرائيلية عصةةر يةةوم الخمةةيس ،السةةماح بالتظةةاهر قبالةةة منةةزل
المستشةةار القضةةائي للحكومةةة أفيحةةاي منةةدلبليت ،فةةي مدينةةة بيةةتح تكفةةا ،علةةى أن يس ةةمح فقةةط ل ة ة500

شخص المشاركة بالمظاهرة واالنصياع إلى اعرشادات والتوجيهات التي ستحددها الشرطة.

قرار العليا أتى في أعقاب االلتماس الذي تقدم به العديةد مةن منظمةي المظةاهرة قبالةة منةزل منةدلبليت،
والتي تم منعهةا السةبت الماضةي ،مةن قبةل الشةرطة بذريعةة عةدم وجةود التةراخيص ،وذلةك بعةد األسةبوع

الة 38للمظاهرة التي يشارك بها األالف الذي يطالبونه المستشار القضةائي للحكومةة ،تعجيةل إجةراءات
التحقيق بملفات الفساد التي يخضع لها رئيس الحكومة اعسرائيلية ،بنيامين نتنياهو.

عرب 2017/8/24 ،48

 .24استطالع" :الليكود"  34مقعداً و"المشتركة"  10مقاعد

بةةالل ضةةاهر :أظهةةر اسةةتطالع جديةةد ُنشةةر يةةوم الخمةةيس ،زيةةادة شةةعبية حةةزب الليكةةود الحةةاكم ،رغةةم
التحقيقة ةةات الجنائية ةةة الجارية ةةة ضة ةةد زعيمة ةةه ورئة ةةيس الحكومة ةةة اعس ة ةرائيلية ،بنيةةةامين نتنية ةةاهو .كمة ةةا دل
االسةةتطالع علةةى زي ةةادة قةةوة أح ةزاب اليم ةةين ،قياسةةا باسةةتطالعات س ةةابقة .وبحسةةب االسةةتطالع ،ف ةةضن
شعبية القائمة المشتركة تراجعت بشكل كبير ،وعلى ما يبدو أن هذا الت ارجةع يةأتي علةى خلفيةة اسةتياء

الناخبين العرب من انشضال مركبات المشتركة بمسألة التناوب واالمتناع عن تنفيذها.

وبحسب االستطالع ،الذي نشةره موقةع صةحيفة "معةاريف" االلكترونةي ،وأجةراه معهةد "غيئوكارتوغرافيةا"

بةةين  500شةةخص ،فةةضن حةةزب الليكةةود سيحصةةل فيمةةا لةةو جةةرت االنتخابةةات اليةةوم علةةى  34مقعةةدا فةةي
الكنيست ،بينما هو ممثل اليوم بثالثين مقعدا ،وتوقعت استطالعات سابقة تراجعه.
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وفي المقابل ،تراجعةت شةعبية كتلةة "المعسةكر الصةهيوني" إلةى  13مقعةدا ،علمةا أن شةعبية هةذه الكتلةة
ارتفعت إلى  20و 21مقعدا في أعقاب انتخاب أفي غباي رئيسا لحزب العمل .لكن هذا التوجه ت ارجةع
في االستطالعات األخيرة .و"المعسكر الصهيوني" ممثل في الكنيست حاليا بة 24مقعدا.

كةةذلك أظهةةر االسةةتطالع الحةةالي ت ارجةةع شةةعبية حةةزب "يةةيا عتيةةد" برئاسةةة يةةائير لبيةةد ،إلةةى  14مقعةةدا،
بينما توقعت استطالعات سابقة بحصوله على  20مقعدا.

وارتفعةةت شةةعبية حةةزب "البيةةت اليهةةودي" اليمينةةي المتطةةرف برئاسةةة وزيةةر التربيةةة والتعلةةيم اعس ةرائيلي،

نفتةةالي بينيةةت ،إلةةى  13مقعةةدا .وتظهةةر االسةةتطالعات األخيةرة حفةةاظ هةةذا الحةةزب علةةى هةةذا االرتفةةاع،
علمةةا أنةةه ممثةةل اليةةوم بثمانيةةة مقاعةةد .وحةةافظ حةةزب "يس ةرائيل بيتينةةو" برئاسةةة وزيةةر األمةةن ،أفيضةةدور

ليبرمان ،على قوته ،وهي  6مقاعد.

وبعةةد ت ارجةةع حةةزب "كوالنةةو" برئاسةةة وزيةةر الماليةةة ،موشةةيه كحلةةون ،فةةي االس ةتطالعات السةةابقة ،فضنةةه

حص ةةل ف ةةي االس ةةتطالع الح ةةالي عل ةةى  10مقاع ةةد ،وه ةةو ع ةةدد المقاع ةةد نفس ةةه ال ةةذي يمث ةةل الح ةةزب ف ةةي
الكنيست الحالية.

وبحسب االستطالع فضن كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية ،الممثلةة بسةتة مقاعةد اليةوم ،ستحصةل علةى 9

مقاعد ،بينما حزب شاس الحريدي سيتراجع من سبعة مقاعد تمثله اليوم إلى  4مقاعد فقط ،ويبةدو أن

في خلفية ذلك شبهات الفساد التي التصقت بزعيمه أرييه درعي.

ويب ةةدو أن ح ةةزب مية ةرتس ه ةةو أح ةةد المس ةةتفيدين م ةةن ت ارج ةةع ش ةةعبية "المعس ةةكر الص ةةهيوني ،وبحس ةةب

االستطالع الحالي سيحصل على سبعة مقاعد.

أمةةا القائمةةة المشةةتركة ،التةةي تجمةةع األح ةزاب الناش ةطة فةةي المجتمةةع العربةةي ويمثلهةةا فةةي الكنيسةةت 13

نائبةةا ،فقةةد تراجعةةت فةةي االسةةتطالع الحةةالي إلةةى  10مقاعةةد ،ويبةةدو أن سةةبب ذلةةك أزمةةة التنةةاوب التةةي

تعصف بهذه القائمة.

ووفق ةةا لنت ةةائج ه ةةذا االس ةةتطالع ،ف ةةضن ق ةةوة معس ةةكر اليم ةةين ،ال ةةذي تش ةةارك أح ازب ةةه ف ةةي ائ ةةتالف حكوم ةةة

نتنياهو ،ارتفعت بعشرة مقاعد ،ويمثلها  76عضو كنيست ،بينما يمثلها اليوم  66عضةو كنيسةت ،وأن
اعسرائيليين ال يكترثون بالتحقيقات الجنائية ضد نتنياهو

عرب 2017/8/24 ،48

 .25الشرطة اإلسرائيلية تجند عناصر من مجموعة فتية التالل المتورطين في جرائم قومية
رام هللا :ذك ةةرت ص ةةحيفة “يسة ةرائيل هي ةةوم” ان الش ةةرطة االسة ةرائيلية تعم ةةل به ةةدوء ،عل ةةى تجني ةةد ش ةةبان
لصفوفها بالذات من صفوف مجموعة فتية الةتالل المتةورطين فةي جةرائم قوميةة .ويتسةنى تجنيةد هةؤالء
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من خالل مشروع مبتكر في و ازرة األمن الداخلي ،يحمل اسم “العين الجيدة” ،والذي يهدف الى تضيير
صورة الشرطة في عيون هذه الفئة.

وقد حقق هذا البرنامج حديثا إنجا از حين قرر أحد مركزي الفتية فةي إحةدى البةؤر التةي خةرق منهةا فةي
السنوات األخيرة شبان لتنفيذ جرائم قومية ،التجند للشرطة.

القدس ،القدس2017/8/25 ،

" .26يديعوت"" :إسرائيل" تقرر منع تحليق طائرات األباتشي
تل أبيب :قررت لجنة التحقيق الخاصة بتحطم مروحية أباتشي منةذ أسةابيع مةا أدى إلةى مقتةل ضةابط
واصابة آخر ،باستم اررية منع تحليق تلك الطائرات.

وبحسب صحيفة "يةديعوت أحرونةوت" العبريةة ،فةضن التحقيقةات أكةدت أن خلةال فنيةا أصةاب الطةائرة مةا

دفعها للهبوط بشكل اضطراري داخل قاعدة "رامون" وتحطمت على إثره.

وأشارت إلى أنه تقرر إبقاء الحظر المفروض على تحليق هذه النوعية من المروحيات.

القدس ،القدس2017/8/24 ،

 .72فلسطينيون يتظاهرون ضد الضغوط األميركية للعودة إلى المفاوضات
رام هللا  -محمود السعدي :تظاهر العشرات من الفلسطينيين ،ظهر يوم الخميس ،وسط مدينة رام

هللا ،ضد الضضوط واعمالءات األميركية للعودة إلى المفاوضات برعاية الواليات المتحدة ،قبيل لقاء
لعملية السالم والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
مرتقب ،يوم الخميس ،بين الوفد األميركي
ّ
وقال منسق القوى الوطنية واعسالمية في محافظة رام هللا والبيرة عصام بكر ،لة"العربي الجديد" ،إن

"هذه الوقفة والتظاهرة تؤكد على ضرورة التمسك بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ورفض
الضضوط واعمالءات األميركية بالعودة إلى المفاوضات برعاية الواليات المتحدة التي جربت على
مدى سنوات طويلة ولم ِ
تؤد إال إلى المزيد من االستيطان ونهب األراضي".
وشدد بكر على أن "أميركا تحاول التسويق للسالم االقتصادي والسالم اعقليمي المزعوم ،وهي
محاولة مرفوضة بكل معنى الكلمة ،وأن الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه المشروع لنيل حقوقه،

اع نزيه لتحقيق عملية سالم يمكن أن
ًا
نظر ألن الواليات المتحدة األميركية فقدت دورها كوسيط ور ٍ
تؤدي إلى تسويةن فهي تتبنى الرؤية اعسرائيلية القائمة على تكريس االستيطان وفصل الضفة الضربية

عن قطاع غزة.
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ويتجلى الموقف األميركي المنحاز عسرائيل من خالل القوانين األميركية في الكونضرس ضد
الفلسطينيين ،ومن خالل دعم االستيطان".

العربي الجديد ،لندن2017/8/24 ،

" .72الجيروزاليم بوست" 400 :عائلة يهودية ستستوطن الشيخ جراح
القدس :نقلت صحيفة "الجيروزاليم بوست" اعسرائيلية عن آرييه كين  ،مدير ما يسمى "صندوق أرض
إسرائيل" ،أنه خالل العقد القادم ،ستستوطن  400عائلة يهودية في حي الشي جراح بالقدس.

وقال كين إن حي الشي جراح "سيمر بمرحلة ثورة" ،مشي ار إلى أن مؤسسته تعمل حاليا على أربعة
تجمعات سكنية استيطانية ،وفي المرحلة القادمة يجري التخطيط عسكان عائالت يهودية في تجمعين

أخريين ،أحدهما يتكون من  300وحدة استيطانية وا خر من  200وحدة استيطانية.

واستبعد كين أن يثير االستيطان اليهودي في األحياء الفلسطينية حفيظة الرأي المحلي والدولي ،الفتا

إلى أنه "قبل  15عاما كان ذلك صحيحا ،أما حاليا فال أحد يهتم" ،على حد زعمه.

القدس ،القدس2017/8/25 ،

 .72االحتالل يحتجز  259شهيداً في "مقابر األرقام"

رام هللا – وكاالت :أكد رئيس الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء ،والكشف عن مصير

المفقودين ،سالم خلة ،يوم الخميس ،أن قوات االحتالل ما تزال تحتجز جثمان  249شهيدا في "مقابر
األرقام" إضافة إلى جثامين عشرة شهداء في ثالجاتها.

جاء ذلك خالل إعالن إطالق فعاليات اليوم الوطني لشهداء "مقابر األرقام" ،الذين تحتجزهم قوات

االحتالل ،والذي يصادف  27آب /أغسطس الحالي ،والذي أقيم في مقبرة رام هللا الجديدة ،والتي
يتواجد فيها ضريح يضم رفات  11شهيدا سلّمت جثامينهم منذ عدة سنوات.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/24 ،

 .03الشرطة اإلسرائيلية تمنع إدخال المنهاج الفلسطيني إلى مدارس المسجد األقصى
القدس  -عبد الرؤوف أرناؤوط :منعت الشرطة اعسرائيلية إدخال كتب المنهاق الدراسي الفلسطيني

إلى ثالث مدارس في المسجد األقصى في القدس ،واعتقلت مدرسين وطالبا فيها.
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وقال فراس الدبس ،مسؤول اععالم في إدارة األوقاف اعسالمية في القدس ،لوكالة األناضول إن
عناصر الشرطة اعس ارئيلية المتواجدين خارق باب األسباط ،في الجدار الشمالي للمسجد ،منعوا اليوم
وأمس إدخال الكتب إلى المدارس.

وأضاف ":جرى أمس توزيع الكتب على الطالبات خارق أسوار المسجد األقصى فيما تم الشروع اليوم

بتوزيع الكتب على الطالب قبل أن تصادر الشرطة السيارة التي تواجدت فيها الكتب وتالحق

الطالب الذين تسلموا كتبهم".

وأشار الدبس إلى أن الشرطة اعسرائيلية أوقفت مدير التعليم الشرعي في دائرة األوقاف اعسالمية في
القدس ،ناجح بكيرات ،ومدير مدرسة ثانوية األقصى الشرعية للبنين ،نادر األفضاني ،وسكرتير

المدرسة ،روبين محسن ،فيما تم اعتقال طالبين أيضا.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/8/24 ،

 .03محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الشيخ رائد صالح حتى يوم االثنين المقبل
القدس  -عبد الرؤوف أرناؤوط :قال المحامي خالد زبارقة ،محامي الشي

صالح ،لوكالة

األناضول ":قدمت النيابة العامة اعسرائيلية الئحة اتهام ضد الشي رائد صالح ،مع طلب تمديد

اعتقاله إلى حين انتهاء اعجراءات القانونية" .وأضاف زبارقة ":سنحضر ردنا على االتهامات
اعسرائيلية للشي رائد ،وسنطلب الحقا من المحكمة اعفراق عنه" .وقال" خالل جلسة المحكمة يوم

االثنين فضننا سنطلب منها اعفراق عن الشي صالح" .وأشار المحامي زبارقة الحقا لوكالة األناضول

إلى أن المحكمة مددت اعتقال الشي صالح حتى يوم االثنين المقبل.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/8/24 ،

 .07سلطات االحتالل تهدم قرية العراقيب للمرة 117

هدمت الجرافات وا ليات االحتالل بحماية قوات كبيرة من الشرطة ،يوم األربعاء ،قرية العراقيب
وذلك للمرة الة  117على التوالي.

ويشار إلى أن ذلك يأتي في مسعى من االحتالل لتشريد سكانها ومصادرة أراضي القرية ودفعهم إلى

اليأس واعحباط إلى جانب فرض غرامات باهظة عليهم مقابل تكاليف هدم المنازل.

وتهدف سلطات االحتالل من عمليات الهدم مصادرة أراضي السكان ،واحالل قطعان المستوطنين
مكانهم ،كما تطالب أهالي القرية بدفع ماليين الدوالرات أجرة عمليات الهدم المتكررة للقرية.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،غزة2017/8/24 ،
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 .00مخطط إسرائيلي لبناء ثالث مستوطنات لفصل القدس عن بيت لحم
القدس المحتلة :كشفت حكومة االحتالل عن مخطط «قوس الجنوب» لفصل بيت لحم وجنوب
الضفة عن القدس المحتلة ،ومخططات لبناء ثالث مستوطنات جديدة في منطقة التجمع االستيطاني

«غوا عتصيون» جنوب مدينة بيت لحم ،بتعاون وثيق بين شركة «تنمية وتعمير جبال الضفة
الضربية» ومجلس مستوطنات «غوا عتصيون» ومستثمرين من الخارق.

وكشف موقع صحيفة «معاريف» العبرية أمس الخميس أن هذه المخططات يجري إعدادها من قبل

حكومة بنامين نتانياهو ،والشركة اعسرائيلية العمالقة في مجال البناء ومجلس التجمع االستيطاني

في األراضي الفلسطينية المحتلة لبناء ثالث مستوطنات جديدة سيتم بناؤها على أراض تخضع اليوم
لسيطرة جيا االحتالل اعسرائيلي.

وقررت الحكومة اعسرائيلية مصادرة األراضي الفلسطينية التي أصبحت خلف جدار الفصل

العنصري غرب مدينة الخليل عقب استبدال السياق الحديدي بجدران إسمنتية ،فبعد ّأيام قليلة من
إعالن سلطات االحتالل اكتمال أعمال بناء الجدار اعسمنتي بالخليل ،كان س ّكان بلدة الظاهرية
الدونمات من أراضيهم ،الواقعة خارق
جنوب المحافظة على موعد مع عمليات مصادرة لعشرات ّ
المؤدي إلى مدينة
الجدار والمالصقة للجدران الجديدة في منطقة وادي الخليل ،بجوار معبر «ميتار»
ّ

السبع.
بئر ّ

الرأي ،عمان2017/8/25 ،

 .03دعوات إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى بعد السماح لنواب إسرائيليين بزيارته
القدس المحتلة  -أ ف ب :طالب عدد كبير من المقدسيين أمس بشد الرحال إلى المسجد األقصى
المبارك الثالثاء المقبل بعد إعالن مكتب رئيس الوزراء اعسرائيلي بنيامين نتانياهو أن األخير
سيسمح لنواب في الكنيست بزيارة األقصى الثالثاء ليوم واحد على سبيل االختبار.

وأهاب ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي بالفلسطينيين الضيورين على تراب هذا الوطن

بالتجمهر والوجود مبك اًر في المسجد صباح الثالثاء ،تزامناً مع السماح لنواب باقتحامه.

الحياة ،لندن2017/8/25 ،

" .03قدس برس" 20 :أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجون االحتالل
بحق أسرى فلسطينيين في
رام هللا :أصدرت سلطات االحتالل اعسرائيلي 20 ،أمر اعتقال إداري
ّ
المعتقالت اعسرائيلية ،خالل األيام األخيرة الماضية.
التاريخ :الجمعة 2017/8/25

العدد4386 :

ص

22

الصادرة ستة
وأوضحت "هيئة شؤون األسرى والمحررين" ،يوم الخميس ،أن من بين األوامر اعدارية ّ
بحق أسرى اعتقلوا ألول مرة أو أعاد االحتالل اعتقالهم بعد اعفراق عنهم.
صدرت ّ
وأشارت الهيئة الحقوقية الرسمية ،في بيان لها ،إلى أن أوامر االعتقال اعداري تراوحت بين 6-3

شهور ،قابلة للتجديد.

قدس برس2017/8/24 ،

 .03محلل فلسطيني :اقتحامات نواب الكنيست للمسجد األقصى "تصعيد خطير"
القدس المحتلة :رأى المحلّل السياسي الفلسطيني ،جمال عمرو ،أن مصادقة الحكومة اعسرائيلية

على قرار يسمح ألعضاء الة "كنيست" باستئناف اقتحاماتهم للمسجد األقصى ،من شأنه أن ُيلحق

أض ار ار بالقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وقال عمرو في حديث لة "قدس برس"" ،نتنياهو وعصابته يريدون من وراء هذا القرار جس نبض

المجتمع المقدسي في وقت يعيا فيه المقدسيون حالة من الصدمة بعدما تُركوا وحدهم في قضيتهم
خالل األحداث األخيرة في المسجد األقصى".
وقال الخبير المختص في شؤون القدس ،إن "الشعب الفلسطيني بات مثل حقل التجارب ،ما ينطوي
تهدد القدس واألقصى والقضية برمتها" ،مضيفا "يجب أن يكون هناك قرار وطني
عليه خطورة بالضة ّ
واضح بهذا الخصوص".
وقال "نحن أمام كارثة مكتملة األركان ،وال يجوز السكوت عنها ،خاصة وأن أعضاء الكنيست العرب

كان من حقهم الدخول للصالة في المسجد األقصى دون أن ينطبق عليهم القرار ،لكن االحتالل
منعهم وساواهم مع المتطرفين".

قدس برس2017/8/24 ،

 .37مجلة "يسرائيل ديفينس" :صدمة بـ"إسرائيل" لحجب معونة أميركية عن السيسي
قالت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية إن إسرائيل فوجئت بقرار اعدارة األميركية تقليص المساعدات

المقدمة إلى مصر ،وهو ما يفرض على تل أبيب سرعة العمل كي ال تدفع ثمن هذا القرار الجديد.

ورأت المجلة أن من الضريب صدور هذا القرار األميركي في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد

ترمب تحسين العالقات مع نظام عبد الفتاح السيسي ،بعد تدهورها في عهد إدارة باراك أوباما.
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ورأت "يسرائيل ديفينس" أن القرار األميركي لن يؤثر سلبا في العالقات اعسرائيلية المصرية "التي
شهدت تناميا ملحوظا في السنوات األخيرة على ضوء التهديد المشترك ضدهما في شبه جزيرة

سيناء" ،لكنه يطرح تساؤالت مشروعة عن كيفية تصرف السيسي إزاء هذا القرار.

وأكدت أن "أحد أعمدة العالقات القوية بين إسرائيل ومصر هو المال األميركي ،ولذلك فضن التهديد

بتقليصه أو وقفه ،إن حدث فعليا ،قد يدفع السيسي إلى الضضط على إسرائيل ،من أجل إرسال رسالة

إلى ترمب مفادها أن ق ارره هذا سيعمل على تهديد االستقرار األمني في الشرق األوسط".

وذكرت المجلة أن مصر تحصل سنويا على مساعدات أميركية بقيمة  3.1مليار دوالر على هيئة

دعم عسكري ،في حين تتلقى مساعدات اقتصادية سنوية بقيمة  150مليون دوالر ،وهذه المساعدات
تقدم ضمن أحد بنود اتفاقية السالم بين مصر واسرائيل الموقعة عام .1979

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/24 ،

 .38السيسي يؤكد إيالء مصر أهمية كبرى للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية
وكاالت :أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي األهمية التي توليها بالده للتوصل إلى حل عادل

وشامل للقضية الفلسطينية ،مشي اًر إلى االتصاالت والجهود المستمرة التي تبذلها مصر مع األطراف

المعنية من أجل الدفع قدم ًا بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني و«اعسرائيلي».
وكان السيسي استقبل مساء األربعاء وفداً أمريكياً معنياً بعملية السالم في الشرق األوسط.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عالء يوسف ،إن السيسي أكد للوفد األمريكي حرص
وقال ُ
مصر على مواصلة العمل لتعزيز العالقات ،والتشاور مع اعدارة األمريكية من أجل تطوير التعاون

الثنائي بين مصر والواليات المتحدة.

وأشار السيسي خالل اللقاء إلى أن تسوية القضية الفلسطينية ستساهم في توفير واقع جديد بالشرق

األوسط وتفنيد الحجج التي تستخدمها المنظمات اعرهابية بالمنطقة ،منوهاً باستعداد مصر للتفاعل
مع مختلف الجهود الدولية في هذا الملف خالل الفترة القادمة.

الخليج ،الشارقة2017/8/25 ،

 .39مواجهة باألمم المتحدة حول تفويض القوة المؤقتة جنوب لبنان
ا ف ب :األمم المتحدة :بدأت الواليات المتحدة مواجهة مع شركائها في مجلس األمن الدولي حول
تمديد مهمة قوة األمم المتحدة الموقتة في لبنان التي تنتهي في نهاية آب (أغسطس) الحالي وتريد
واشنطن تعزيزها خالفا لموقف باريس وموسكو.
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وعادة يرتدي تمديد مهمة هذه البعثة التي تضم عشرة آالف و 500رجل في جنوب لبنان ،سنويا
طابعا تقنيا .لكن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب تريد هذه السنة الحصول على "تحسينات كبيرة"

لمهمة القوة.

وقالت السفيرة األميركية في األمم المتحدة نيكي هايلي في بيان إن "مجلس األمن ال يمكنه أن يتبع

اعجراءات (التي يقرها) كالعادة نظ ار للرهانات" ،مشيرة إلى أن "الوضع األمني في جنوب لبنان

أصبح أكثر خطورة".

ولم تحضر نيكي هايلي الموجودة في فيينا لزيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل البحث في

مدى التزام إيران باالتفاق حول البرنامج النووي ،الجلسة .وقد نشرت بيانها في نهاية االجتماع في

نيويورك.

ودعت هايلي الدول األعضاء في مجلس األمن إلى "االنضمام إلينا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكي

نجعل من اليونيفيل بعثة أقوى لحفظ السالم وللوقوف ضد قوى اعرهاب في لبنان وفي المنطقة".

وتريد الواليات المتحدة الداعم األول عسرائيل ،أن يملك جنود حفظ السالم تفويضا أوضح لمكافحة

عمليات تهريب األسلحة التي تنسبها واشنطن إلى حزب هللا اللبناني الشيعي.

وخالفا للواليات المتحدة ،ال تريد روسيا وفرنسا الحديث عن تعديل جوهري لتفويض القوة وعبرتا عن

هذا الموقف في اجتماع مضلق لمجلس األمن الدولي.

الغد ،عمان2017/8/25 ،

 .41الصادق المهدي يستنكر دعوة وزير سوداني إلى التطبيع مع "إسرائيل"
الخرطوم  /عادل عبد الرحيم :استنكر زعيم حزب "األمة" السوداني (قومي معارض) الصادق
المهدي ،الخميس ،تصريحات لوزير سوداني أعرب فيها عن عدم ممانعته تطبيع عالقات بالده مع

إسرائيل .جاء ذلك في تصريحات لة "المهدي" ،خالل لقائه بمقر حزبه في الخرطوم ،وفدا من جمعية
"األخوة السودانية ة الفلسطينية" ،والجالية الفلسطينية في السودان ،بحسب بيان صادر عن مكتب

زعيم الحزب ،اطلعت عليه األناضول.

وأعرب "المهدي" عن أسفه واستهجانه لتصريحات نائب رئيس الوزراء ،وزير االستثمار السوداني

مبارك الفاضل ،التي وصفها بة "التحريضية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد أن الخالف مع إسرائيل "مصيري" ،مشددا على أنه "لن يكون هناك أي تطبيع معها إال بعد رد

الحقوق ألصحابها".
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كان الوزير السوداني أبدى في لقاء تلفزيوني مساء األحد الماضي عدم ممانعته تطبيع بالده عالقتها
مع إسرائيل ،قائال إنه "ال توجد مشكلة في التطبيع ،والفلسطينيون طبعوا مع إسرائيل حتى حركة

حماس".

وكالة األناضول لألنباء2017/8/24 ،

 .41نائب الرئيس السوري :الحرب على سورية لتصفية القضية الفلسطينية
عمان :قالت نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية السورية خالل لقائها يوم الخميس وفدا أردنيا ترأسه

المحامي سميح خريس ،وضم أعضاء من اتحاد المحامين العرب وأساتذة جامعيين ونوابا سابقين

واعالم يين وفعاليات سياسية أردنية ،إن ما وصفتها بة"الدول المتامرة على سورية" شنت "حربا كونية
عليها لتصفية القضية الفلسطينية التي ستبقى قضية العرب المركزية وفي قلوب كل األحرار والشرفاء

والمقاومين في المنطقة والعالم" ،وفق ما ذكرت وكالت األنباء السورية "سانا".

وقالت إن "العديد من الشعوب العربية ليست مع سياسات حكامها الذين ارتدوا عن العروبة والقضايا
العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومدوا أيديهم إلى كيان االحتالل الصهيوني ووجهوا سالح
جيوشهم إلى صدور الشعوب العربية ومنها الشعب اليمني الشقيق الذي يقتل على يد النظام

السعودي" ،مشيرة إلى “ما يحصل في السعودية من حاالت جوع وبؤس بينما يقوم النظام السعودي
بدفع مليارات الدوالرات لجهات أجنبية كي يحافظ على عرشه" ،على حد قولها.

الغد ،عمان2017/8/24 ،

 .42المغرب وثالثة بلدان مغاربية أخرى تصعد تحركاتها إلفشال القمة األفريقية  -اإلسرائيلية المرتقبة
الرباط –نبيل بكاني :أبلضت عدد من البلدان األفريقية التي تربطها عالقات صداقة مع المضرب،
الرباط عزمها مقاطعة القمة األفريقية اعسرائيلية المرتقبة ،وذلك على خلفية تحركات الحكومة

اعسرائيلية األخيرة.

وفيما صعدت الرباط تحركاتها على إثر مشاو ارت مسؤولين مضاربة مع نظرائهم من فلسطين حذروا

من الجهود التي تبذلها إسرائيل في سبيل تطبيع عالقاتها مع الدول األفريقية ،فلسطينيون حسب
مصادر مطلعة ،طالبوا الرباط العمل على عرقلة نفوذ الحكومة اعسرائيلية في القارة األفريقية بعد

تمكنها من فتح سفارات لها في عدد من الدول األفريقية.

وجاء في جريدة “المساء” المضربية أن تل أبيب مستاءة من دخول المضرب على خط الجهود التي
تبذلها أطراف مناوئة لتوسع الكيان الصهيوني في أفريقيا ،لعرقلة القمة األفريقية اعسرائيلية.

التاريخ :الجمعة 2017/8/25

العدد4386 :

ص

26

وقال تقرير أعده خبراء إسرائيليون إن الرباط ترى في التوسع اعس ارئيلي في القارة السمراء منافسة لها
عقب عودة المضرب إلى حضن االتحاد اعفريقي وتركيز سياسته على القارة.

رأي اليوم ،لندن2017/8/24 ،

 .43وزير االقتصاد اإلماراتي يؤكد دعم بالده لالقتصاد الفلسطيني
القاهرة "وام" :أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير االقتصاد حرص اعمارات دائما على دعم
االقتصاد الفلسطيني ولها رؤية بأن االحتالل اعسرائيلي أثر سلبا على االقتصاد الفلسطيني.

وأضاف في اجتماعات الدورة الو ازرية المائة للمجلس االقتصادي واالجتماعي العربي التي عقدت

أمس في مقر األمانة العامة للجامعة العربية ،أنه مطلوب من الجانب الفلسطيني في هذا الشأن أن
يأتي بمقترحات أو مشاريع استثمارية تطرح على مستوى االجتماعات البينية بين الجانب الفلسطيني

ودول عربية أخرى من ضمنها دولة اعمارات ليتم من خاللها توجيه الكثير من االستثمارات من
خالل الخبرات المتوفرة لدينا إلى جزيئات معينة في االقتصاد الفلسطيني.

وشدد على أهمية تحويل االقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد مصدر وليس مستورد فقط في مجاالت

الصناعة والزراعة والتكنولوجيا نستطيع من خاللها التعاون معها وتصبح فلسطين أيضا مصدرة لهذه
القطاعات االقتصادية.

االتحاد ،أبو ظبي2017/8/25 ،

 .44كوشنر يتجاهل مشروع حل الدولتين ويركز على "العالقات السلمية بين بلدان المنطقة"
لندن ة علي الصالح :وسط أجواء جدية ،كما قال مصدر فلسطيني لة «القدس العربي» ،استقبل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام هللا ،مساء أمس ،مبعوثي الرئيس دونالد

ترامب ،صهره جاريد كوشنر ،وجيسون غرينبالت .وقال لدى استقبالهما ،نرحب بالوفد األمريكي
برئاسة كوشنر من أجل صنع السالم بين الفلسطينيين واعسرائيليين.

وقال كوشنر إنه يحمل معه أفضل تقديرات الرئيس ترامب وآماله الكبيرة للرئيس عباس .وأضاف

«بعثنا اليوم (أمس) للحديث عن الموضوع المهم بالنسبة له… وهي العالقات السلمية بين مجمل
بلدان المنطقة .وهو متفائل جدا ويحدوه األمل في مستقبل أفضل للشعبين الفلسطيني واعسرائيلي.

ونأمل أن يستطيعا العمل سويا والعيا معا لسنوات طوال في حياة أفضل» .واختتم بالقول «إن
الرئيس ترامب يأمل ويقدر كل الجهود التي بذلتها حتى ا ن».
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وخلت كلمة كوشنر كما كان متوقعا من أي مضمون أو إشارة إلى تسوية سلمية قائمة على أساس
حل الدولتين ،كما يريد الفلسطينيون ويضضطون من أجل ذلك .ويفهم من تصريحه أن اعدارة تتجه
نحو الحل اعقليمي واالقتصادي .وهذا ينسجم مع ما قالته صحيفة «جيروزاليم بوست» إن و ازرة

الخارجية األمريكية وادارة ترامب بالمجمل ال تلزمان نفسيهما بحل الدولتين .وتقاومان الضضوط ،لدفع
اعدارة إلى توضيح موقفها بشأن حل الدولتين ،وسط تحذيرات من القادة الفلسطينيين من أن صبرهم

قد نفد.

وأجرى جاريد كوشنر صهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه ،الخميس ،محادثات

حول النزاع اعسرائيلي الفلسطيني بهدف إعادة إطالق عملية السالم المتوقفة منذ فترة ،وسط أجواء

من التشاؤم.

وكان كوشنر قد قال بعد لقائه مع رئيس الوزراء اعسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «الرئيس ملتزم جدا

بالتوصل إلى حل هنا يجلب االزدهار والسالم لجميع سكان هذه المنطقة» .واستطرد «لكن ليست
هناك آفاق واضحة».

القدس العربي ،لندن2017/8/25 ،

 .45الوزير البريطاني أليستر لـ "القدس" :الوضع في قطاع غزة كارثي والحل السلمي صعب
القدس  -محمد ابو خضير :صرح وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق األوسط والتعاون الدولي
أليستر بيرت أن الوضع في قطاع غزة المحاصر كارثي ،فمن الصعب على أي شخص من الخارق

أن يستوعب الطريقة التي يعيشها الضزيون وأن يتفهم كيف يتدبرون أمورهم في ظل هذا الحصار

الخانق.

واكد بيرت في لقاء خاص بة "القدس" بعد زيارة خاطفة لقطاع غزة والخليل ورام هللا" :أنه يمكن

تخفيف األ لم في غزة بالتفاوض حول مستقبل المنطقة بيد انه أمر صعب إحراز التقدم فيه ،وعليه
فضن األوضاع تبقى صعبة".

وقال بيرت إن االنقسام بين السلطة وحماس يساهم في استفحال مأساة الشعب الفلسطيني في غزة
الذين يعيشون بدون كهرباء لفترات طويلة ،ما يترك تأثيراته السلبية على األعمال التجارية والحياة

اليومية إضافة إلى األوضاع الصحية والصرف الصحي والتعليم وكافة جوانب الحياة.

وأضاف" :نحن غير ملزمين بالعمل في غزة من خالل حماس أو حكومتها ،فنحن نعمل من خالل
األمم المتحدة ووكالة الضوث ،فخالل العام  ،2016منحت الحكومة البريطانية  33مليون جنيه

إسترليني لمنظمة األمم المتحدة عغاثة وتشضيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،من أجل تقديم
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المساعدة والحماية والمناصرة لما يقارب خمسة ماليين الجئ فلسطيني 12 ،مليون جنيه إسترليني
ُخصصت لدعم الالجئين في قطاع غزة المحاصر ،وليس لدينا مشكلة في مواصلة تقديم الدعم دون
الحاجة إلى أن يمر ذلك عبر حماس وادارته للقطاع.

القدس ،القدس2017/8/24 ،

 .46صندوق أممي يخصص  2.5مليون دوالر للتخفيف من آثار الحصار في قطاع غزة
منسق األمم المتحدة للمساعدات اعنسانية واعنمائية ،روبرت بايبر ،اليوم الخميس ،مبلضا
غزة :أطلق ّ
المخصص
إضافيا قدره  2.5مليون دوالر من صندوق التبرع اعنساني لةرض الفلسطينية المحتلة
ّ
لتضطية االحتياجات العاجلة في قطاع غزة.

وأوضح بايبر في بيان له ،أن جزًءا من هذه المخصصات سيدعم عملية توزيع الوقود في حاالت
تزود المولدات الكهربائية في المقام األول للمحافظة على
الطوارئ التي تنفذها األمم المتحدة ،التي ّ
استمرار عملها في حوالي  190منشأة حرجة في مجاالت الصحة والمياه والصرف الصحي ،ويستفيد
منها تقريبا مليونا فلسطيني يعيشون في القطاع.

ووفق البيان ،سيوفّر التمويل أيضا المعدات واللوازم الطبية األساسية المنقذة للحياة ،إلى جانب توفير
األلواح الشمسية والمساعدات النقدية واعمدادات الزراعية بهدف الحد من انعدام األمن الضذائي
وخفض تكاليف إنتاق األغذية لة  2,200من صضار المزارعين الذين يروون أراضيهم عن طريق ض

المياه من ا بار الصضيرة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/24 ،

 .47حاخامات أمريكيون يلغون مؤتم ارً عبر الهاتف مع ترامب

واشنطن( -أ ف ب) :ألضى تجمع لحاخامات أمريكيين مؤتم ار سنويا عبر الهاتف مع الرئيس
األمريكي قبل األعياد اليهودية الرئيسية ،واتهموا دونالد ترامب “بتشجيع أصوات الكراهية” في تعليقاته

التي تلت تظاهرة النازيين الجدد هذا الشهر.

وأعلنت العديد من المنظمات الحاخامية العليا أنها لن تشارك في المؤتمر عبر الهاتف مع ترامب في

ضوء تصريحاته الضامضة المتعلقة باألحداث الدامية األخيرة في بلدة شارلوتسفيل في فيرجينيا خالل

تظاهرة نظمها أنصار تفوق العرق األبيض والنازيون الجدد.

واعتاد الرئيس السابق باراك اوباما أن يجري هذا اللقاء الذي يعتبر تقليدا غير حزبي كل عام مع

الحاخامات عبر الهاتف قبل رأس السنة اليهودية ويوم الضفران.
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وصرحت الحاخامة أليز وانشتيرمان ،المديرة التنفيذية لة”المؤسسة الحاخامية ععادة البناء” ،لشبكة
“سي ان ان” أن تجمعا للحاخامات ألضى االتصال هذا العام بسبب “موضوع القيادة األخالقية”.

وقالت “معاداة السامية التي شهدناها في شارلوتسفيل كانت مرعبة ومخيفة” ،مضيفة أنه “منذ انتخاب
الرئيس ترامب هناك طفرة في هذا النوع من النشاطات”.

وأشارت إلى أنه “منذ حملته االنتخابية رفض (ترامب) اعيضاح وابعاد نفسه عن المعادين للسامية

والعنصريين من كل نوع".

القدس العربي ،لندن2017/8/25 ،

 .48يهود ألمانيا مستاؤون من غالف عدد مجلة "شتيرن" الجديد بسبب تلميحات نازية عن ترامب
هامبورغ -برلين( -د ب أ) :انتقد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا غالف العدد الجديد لمجلة

“شتيرن” األلمانية ،انتقادا الذعا لتصويره الرئيس األمريكي دونالد ترامب مؤديا التحية النازية.

وقال رئيس المجلس يوسف شوستر ،في تصريحات لصحيفة “تاجيسشبيجل” التي تصدر غدا

الجمعة في برلين “ :عرض الرئيس ترامب بوصفه هتلر جديدا أمر يخلو من الذوق ،وفي غير محله
تماما”.

وحمل غال ف المجلة في عددها األخير صورة ترامب وهو يؤدي تحية هتلر ويحمل علم الواليات

المتحدة ،وكتبت تحته“ :كفاحه – النازية الجديدة ،عصابة كلو كالكس ،العنصرية :كيف يثير دونالد
ترامب الكراهية في أمريكا”.

من جانبه ،صرح مدير تحرير “شتيرن” ،كريستيان كروق ،الخميس في هامبورغ ،ردا على سؤال وجه
إليه ،أن هيئة تحرير المجلة ال تقصد مطلقا التهوين من فظائع النازيين.

وقال شوستر ،رئيس المجلس المركزي اليهودي ،إن تعامل ترامب مع المظاهرات المعادية للسامية

والمتسمة بالعنصرية في شارلوتسفيل مثير لالنتقاد حقا.

رأي اليوم ،لندن2017/8/24 ،

 .49واشنطن :خالف دول المقاطعة مع قطر استمر أكثر من الالزم
واشنطن-أثير كاكان-األناضول :أعربت المتحدثة باسم الخارجية األمريكية ،هيذر نويرت ،عن قلقها

جدا أكثر من الالزم" ،داعية
"العميق" حيال استمرار خالف دول المقاطعة مع قطر لمدة "طويلة ً
األطراف المعنية إلى "تقليل التحريض".
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جاء ذلك خالل الموجز الصحفي الذي عقدته نويرت من مقر الو ازرة في العاصمة واشنطن ،يوم
الخميس.

وقالت المتحدثة "نظل قلقين بشكل كبير من وضع الخالف (بين دول المقاطعة وقطر)".

واستطردت "لقد استمر (الخالف) أكثر من الالزم ،هو بالفعل كذلك".

ودعت متحدثة الخارجية "جميع األطراف إلى تقليل الخطاب التحريضي" ،مؤكدة أن بالدها ستواصل

الحوار مع الحكومة القطرية ،دون مزيد من التفاصيل.

وكالة األناضول لألنباء2017/8/25 ،

 .51قرقاش :إدارة قطر لألزمة تميزت بالتخبط وسوء التدبير
جدة :أكد وزير الدولة اعماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاا أن أزمة قطر محنة متوقعة
هبت على الخليج ،قائالً في تضريدات على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس (الخميس) «إن

حتميتها كانت واضحة وان اختلف تقدير التوقيت».

وأضاف قرقاا أن األزمة سببتها توجهات الدوحة ،وأن سوء إدارة وتدبير الدوحة لةزمة يطيلها

ويعمقها.

المعرفة بة«أزمة قطر» ،ال نجد في
وأشار قرقاا إلى أننا بالبحث عن أية إيجابية في هذه النكبة
ّ
الركام إال الوضوح ،مبيناً أن النوايا أصبحت تصريحات واضحة وسياسات موجهة جامحة .وأوضح
قرقاا أن إدارة قطر ألزمتها تميزت بالتخبط وسوء التدبير ،وغلب عليها التكتيك والبحث عن

المكسب اععالمي ،وغاب عنها البعد االستراتيجي ومصلحة قطر وشعبها.

وشدد قرقاا على أن إدارة قطر ألزمتها كان يجب أن توازن بين طموح الدوحة وواقعها ،وموقعها

الجضرافي كدولة خليجية ونظامها الوراثي ،موضحاً أن تلك أساسيات غابت تماماً في المأزق الحالي.

عكاظ ،جدة2017/8/25 ،

 .51دراسة إسرائيلية :حصار قطر أضر بالسعودية واإلمارات
صالح النعامي :خلصت دراسة إسرائيلية إلى أن الحصار الذي تفرضه السعودية واعمارات والبحرين

يمس بالمصالح االقتصادية والسياسية لهذه الدول .وحسب
على قطر تحول إلى "سيف ذي حدين" ّ
الدراسة الصادرة عن "مركز أبحاث األمن القومي" اعسرائيلي ،والتي نشرها على موقعه على
اعنترنت ،فضن المصالح السياسية واالقتصادية للسعودية تحديداً تعرضت ألضرار كبيرة ،مشيرة إلى
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أن األزمة الخليجية مست بمكانة السعودية كدولة قائدة للخليج "لفشلها في إخضاع دولة تعد صضيرة"،
على وصف الدراسة.

وأشارت الدراسة ،التي أعدها الباحثان نيتسان فيلدمان ويوئيل جوزينسكي ،إلى أنه بدالً من أن
"تفضي العقوبات إلى حصار قطر فضنها أسفرت بشكل واضح عن تضرر شبكة التحالفات والعالقات

الخارجية للسعودية" .وضربت الدراسة مثالً التوتر الذي ط أر على العالقات السعودية الباكستانية في
أعقاب إصرار إسالم أباد على تبني موقف محايد من األزمة.

في المقابل ،نوهت الدراسة إلى أن األزمة منحت الفرصة لقطر لتعزيز عالقاتها مع قوى إقليمية
كبيرة ،مثل تركيا ،إذ لم يعد تعزيز العالقة بين الجانبين ينحصر في تطور العالقات االقتصادية

فقط ،بل تمثل أيضاً في تعاظم مستوى التعاون العسكري ،مشيرة إلى المناورات المشتركة التي تجريها
القوات التركية والقطرية في الخليج.

ولفتت الدراسة النظر إلى أن األزمة أفضت أيضاً إلى تعزيز العالقات القطرية اعيرانية ،متوقعة أن
تترك التحوالت التي رافقت األزمة الخليجية آثا اًر بعيدة المدى على خارطة التحالفات في المنطقة.

وحسب الدراسة ،فضن العقوبات االقتصادية على قطر أفضت إلى نتائج عكسية ،مشيرة إلى أن هناك

مؤشرات على تعرض البنوك والقطاعات المصرفية في كل من السعودية ودولة اعمارات ،التي كانت

مرتبطة بقطر ،لخسائر كبيرة ،منوهة إلى أن هذه البنوك تمارس حالياً ضضوطاً على حكومتي

الرياض وأبو ظبي لتخفيف العقوبات على الدوحة.

وأشارت الدراسة إلى أن أحد مظاهر فشل اعجراءات ضد قطر يتمثل في حرص جهات تجارية في

كل من السعودية واعمارات على تصدير بضائع لقطر عبر دولة ثالثة.

العربي الجديد ،لندن2017/8/25 ،

 .52قطر تأمر بإغالق سفارة تشاد وتمهل الديبلوماسيين  72ساعة للمغادرة
اشارت و ازرة الخارجية القطرية إلى أن قطر أمرت بضغالق السفارة التشادية وأمهلت الديبلوماسيين بها

 72ساعة للمضادرة واتهمت الدولة اعفريقية باالنضمام إلى "حملة ابتزاز سياسي" بقرارها إغالق
السفارة القطرية.

وقالت تشاد أمس األربعاء إنها أمهلت الديبلوماسيين القطريين عشرة أيام لمضادرة البالد واتهمت قطر

بالعمل على زعزعة استقرارها من خالل جارتها الشمالية ليبيا.
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وقال مدير المكتب اععالمي بو ازرة الخارجية القطرية إن توقيت القرار التشادي "يكشف بجالء أن
هذا القرار يأتي ضمن حملة االبتزاز السياسي ضد دولة قطر بقصد االنضمام إلى دول الحصار

وذلك ألسباب مفهومة للقاصي والداني".

النهار ،بيروت2017/8/25 ،

 .53التعليم حق تنتهكه إسرائيل
حنا عيسى

يعتبر الحق في التعليم من حقوق اعنسان بل من أهم الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي

يجب توفيرها لإلنسان من أجل التمتع بجميع حقوقه األخرى ،حيث إن الحق في التعليم ورد في

العديد من اععالنات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلته لكل فرد في المجتمع ومنها :اععالن

العالمي لحقوق اعنسان سنة  ،1948والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لعام  ،1966واتفاقية حقوق الطفل لعام  ،1989واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لعام  ،1981واالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام .1952

ومن تلك المعاهدات والمواثيق الدولية نستخلص أهم المعايير فيما يتعلق بالحق في التعليم وهي:

إلزامية التعليم ،ومجانية التعليم ،وأن يكون التعليم في متناول الجميع دون أي نوع من التمييز ،ومحو
األمية التزام واجب على الدولة ،وجعل التعليم العالي ممكنا بقدر من العدالة والمساواة ،وأن تكون

نوعية التعليم جيدة ،وتوفير وانماء الشبكة المدرسية ،وحرية أولياء األمور في اختيار نوعية التعليم

التي تالئم أبناءهم.

التشريعات الفلسطينية
أما في التشريعات الفلسطينية ،فضن الحق في التعليم ورد في :القانون األساسي المعدل لعام 2003

وتعديالته ،وقانون التعليم العالي رقم  11لسنة  ،1998والقانون األردني رقم  16لسنة  1946وتعديالته
المطبق في الضفة الضربية ،وقانون المعارف لعام  1933وتعديالته المطبق في قطاع غزة.

وكما هو معلوم تولت السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة في و ازرة التربية والتعليم العالي منذ عام

 1994العملية التعليمية في األراضي الفلسطينية حيث حددت أهدافها ومهماتها بالعمل على تنمية
رؤى مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيني تتجاوز الماضي وتعمل على إعادة بناء ما أحدثته سلطة
االحتالل من تخلف إلى التطلع إلى مستقبل يعيد ارتباط األجيال الجديدة بتاريخها وينير طريقها إلى

المستقبل.

التاريخ :الجمعة 2017/8/25

العدد4386 :

ص

33

أما في القدس المحتلة فضن االحتالل مصدر كل الشرور الواقعة على الفلسطينيين بالقدس ،فقد
هاجمت القوات العسكرية اعسرائيلية القدس الشريف واحتلته في حرب حزيران  ،1967وحيث إن

القدس منذ ذلك التاري مدينة ُمحتلة ،فضنه ينطبق عليها القانون الدولي اعنساني ،إذ تنطبق القواعد
(األحكام) الواردة في اتفاقيات جنيف األربع سنة  1949والبروتوكول اعضافي األول.
البروتوكول اعضافي األول التفاقيات جنيف  1977والخاص بالنزاعات
وقد أكد تلك األحكام
ُ
المسلحة ذات الطابع الدولي ،حيث تضمنت مادته األولى في فقرتها الثالثة والرابعة األوضاع

"المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنبي وضد
األنظمة العنصرية ،وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير ،كما كرسه ميثاق األمم
المتحدة واععالن المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول طبقا

للميثاق" .وبذلك أمكن اعتبار حروب التحرير نزاعات مسلحة دولية.

وبناء على ذلك ،ولضاية حماية المدنيين الفلسطينيين بالقدس ،فضنه تنطبق عليهم قواعد القانون الدولي

اعنساني المعروف بة "قانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة" حيث تعتبر تلك المصطلحات

مترادفة في المعنى ،فالمصطلح التقليدي الذي كان سائدا قبل إبرام ميثاق األمم المتحدة  1945كان
"قانون الحرب" .ولما أصبحت الحرب غير مشروعة وفقا للميثاق تم استخدام "قانون النزاعات
المسلحة" .وفي بداية السبعينيات شاع استخدام مصطلح "القانون الدولي اعنساني" الذي ينطبق في

زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخلية.

ويعتبر القانون الدولي اعنساني قسما رئيسيا من أقسام القانون الدولي العام .ويتكون من مجموعة
من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة ألسباب إنسانية ،وهو يحمي كل من

ليس له صلة أو كانت له صلة فيما سبق بة األعمال العدائية كما يقيد وسائل وأساليب الحرب.
أما المعاهدات التي يتكون منها القانون الدولي اإلنساني فهي:
 - 1قانون جنيف :لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ،وتشكل اتفاقيات جنيف األربع 1949

وبروتوكوالها اعضافيان  1977المصادر األساسية له.

 - 2قانون الهاي :الذي ينظم استخدام القوة ووسائل وأساليب القتال ،وتشكل اتفاقية الهاي الرابعة
 1907واالتفاقيات المعنية بحظر األسلحة مصادره األساسية.

 - 3االتفاقيات الالحقة :والتي من أهمها االتفاقيات الخاصة بحظر استخدام األسلحة والنظام
األساسي لة المحكمة الجنائية الدولية.
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حق التعليم
وبخصوص موضوع التعليمُ ،يالحظ أنه على امتداد التسعينيات كان القانون الدولي اعنساني غائبا
إلى حد بعيد عن الخطاب الدولي بشأن التعليم األساسي ،سواء في سياق التنمية أو أوضاع الطوارئ

واعادة التعمير التالية للحرب .لكن التسليم بأهمية توفير تعليم مستمر في أوضاع النزاع المسلح أخذ
يكتسب تأييدا مطردا ،فقد نجحت "الدورة اعستراتيجية الموازية المعنية بالتعليم في أوضاع الطوارئ
واألزمات" التي نظمت ضمن فعاليات "المنتدى العالمي للتعليم" لدى انعقاده في دكار (أبريل/نيسان

 )2000في إدراق هذه القضية في نص "إطار دكار للعمل".

وهناك مجموعة واسعة من الصكوك القانونية يشار إليها عادة في معرض تأييد حق األطفال

والشباب من الالجئين ،وممن يواجهون ظروف الطوارئ ،في أن تُكفل لهم فرصة الحصول على
تعليم أساسي جيد.
فكون التعليم يمثل أوال وقبل كل شيء "حقا من حقوق اعنسان غير القابلة للتصرف" .ومن هنا،

كحق يجب كفالته في جميع الظروف وحمايته في جميع األوضاع بما
ُينظر إلى الحق في التعليم
ّ
في ذلك أوضاع األزمات والطوارئ الناجمة عن الحروب األهلية والنزاعات المسلحة.
إن القانون الدولي اعنساني ال يعزز فحسب اعطار القانوني لحماية التعليم أثناء النزاعات المسلحة،

وانما ُي ِ
تتضمن أحكاما لحماية
ورُد أيضا أحكاما لمواجهة األوضاع الخاصة .فهناك عدد من المواد
ُ
البنى األساسية المدنية ولكفالة حق المدنيين وغير المقاتلين في إشباع احتياجاتهم االجتماعية
والثقافية األساسية ،بما فيها التعليم ،أثناء النزاع المسلح أو تحت االحتالل العسكري أو في أوضاع

الطوارئ.

وكجزء من الحماية العامة للسكان المدنيين في سياق النزاعات المسلحة ،يتضمن القانون الدولي
اعنساني األحكام التالية لحماية الحق في التعليم أثناء تلك الظروف:

تعليم اليتامى واألطفال المفترقين عن أسرهم:

"على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال األطفال دون الخامسة عشرة من
العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائالتهم بسبب الحرب ،وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم

ٍ
أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها"
ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى
في جميع األحوالُ ،
(المةادة  24من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في
 12أغسطس/آب .)1949
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التعليم تحت االحتالل
"تكفل دولة االحتالل ،باالستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية ُحسن تشضيل المنشات المخصصة
لرعاية األطفال وتعليمهم ( )....فضذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة ،وجب على دولة االحتالل أن
تتخذ إج ارءات لتأمين إعالة وتعليم األطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة

عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم ،على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من

جنسيتهم ولضتهم ودينهم" (المةادة  50من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في

وقت الحرب المؤرخة في 12أغسطس/آب .)1949

وهكذا ،فضن المادة  50من االتفاقية توجب على دولة االحتالل المبادرة التخاذ اعجراءات التي تكفل
تعليم األطفال وتضطية النقص الحاصل في مجال التعليم ،بواسطة توفير الكادر التعليمي والحاجيات

الالزمة لتمكين األطفال من ممارسة تعليمهم .وتحظر على دولة االحتالل التدخل في مناهج التعليم
بتضييرها أو استبدالها بمناهج جديدة عندما تقول "بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولضتهم ودينهم".

تعليم األطفال والشباب المحتجزين:

كفل تعليم
"تُمنح للمعتقلين جميع التسهيالت الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسات جديدةُ .
وي ُ
األطفال والشباب ،ويجوز لهم االنتظام بالمدارس ،سواء داخل أماكن االعتقال أو خارجها" (المادة 94
من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12

أغسطس/آب .)1949

المحتوى الجوهري للتعليم األساسي:
إن القانون الدولي اعنساني ،فضال عن تعزيزه لةحكام القانونية الرامية لضمان الحصول على
التعليم في أوضاع النزاع المسلح ،فضن له دور يؤديه في تحديد محتوى التعليم األساسي.

فمن المؤكد أن القانون اعنساني يمكن أن ُيسهم إسهاما فريدا في المعارف والمهارات والمواقف التي
شكل المحتوي التعليمي الضروري للتعليم األساسي .وقد عرف المؤتمر العالمي للتعليم للجميع،
تُ ُ

تعليم يشمل في ٍ
آن معا "أدوات التعليم الضرورية (مثل
الذي انعقد عام  ،1990التعليم األساسي بأنه ُ
معرفة القراءة والكتابة ،والتعبير الشفاهي ،واعلمام بمبادئ الرياضيات وحل المسائل) .والمحتوى
التعليمي األساسي (مثل المعارف والمهارات والقيم والمواقف) الذي يحتاجه البشر ليكونوا قادرين على
البقاء ولتنمية كامل قدراتهم بما يؤهلهم للعيا والعمل بكرامة ،والمشاركة الكاملة في التنمية ،وتحسين

تبصر ،واالستمرار في التعليم".
نوعية حياتهم ،واتخاذ ق ارراتهم عن ُّ
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وهكذا ،فضنه ُيحظر على دولة االحتالل تطبيق منهاق تهويدي يفرض ا راء واألفكار اعسرائيلية على
الشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل.
بناء على كل ما تقدم ،فضننا نوصي بضرورة بذل جهود دبلوماسية والضضط من خالل وسائل اععالم
ً
من أجل توفير الحماية للطالب والمعلمين والمناهج والمدارس من اعتداءات قوات االحتالل وقطعان

المستوطنين ،من خالل االتصال والتواصل مع األمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة كة

"اليونسكو" و "األلسكو" إضافة إلى مخاطبة الدول الصديقة والداعمة عحالل السالم.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/24 ،

 .54الوقف المسيحي في فلسطين أرض ووطن
جواد بولس

الفعاليات العربية المسيحية تواجه لوحدها تقر ًيبا آثار ما يتهافت علينا
ما زالت مجموعات صضيرة من ّ
من أخبار صفقات بيع عقارات للكنيسة األرثوذكسية ،تمتد من طبريا فقيساريا ويافا وبيت شيما ،وال
تنتهي في بيت جاال وجاراتها .وقد يكون أخطر هذه البيوعات ما نفذ وينفذ في القدس ،وهو ما سميته

سابقًا «بمذبحة األرض العربية المسيحية في فلسطين».
معظم المؤسسات التمثيلية العربية األرثوذكسية في إسرائيل وفلسطين واألردن شجبت ببيانات صريحة
عمليات التسريب الخطيرة التي نفذها المسؤولون اليونانيون المتحكمون في رقبة «أم الكنائس» ،وفي
مقدمتهم البطرك ثيوفيلوس ومجمع مطارنته وبمساعدة عدد من المخططين ومستشاريه القانونيين

العرب وغيرهم .وقد ال نجد اليوم من «يجرؤ» على الدفاع عن ثيوفيلوس ورجاالته بشكل علنيّ ،إال

نفر قليل ممن أطعمت أفواههم فاستحت عيونهم وطأطأت جباههم ،أو من الطامعين في «مكرمة»

بطريركية هنا أو منفعة هناك ،أو من الموظفين «الكبار» عند أصحاب النفوذ والقوة والمدفوعين

بضرائز «العبيد» مسلوبي اعرادة والرأي القويم .منذ سنوات يقوم عدد من الناشطين الضيورين برصد ما
يقترفه هؤالء اليونانيون وأعوانهم بحق أرض الوطن ومكانة الكنيسة المشرقية ورعاياها العرب،

ويجمعون ،بشقاء النمل واص ارره ،الوثائق والمعلومات وينشرونها كي تصبح ملك البشر وفي عهدة
َ
التاري  .في الماضي كانت مهام هؤالء أشبه بمن يفتشون عن ذاك «األبلق العقوق» ،فكل المتورطين
والشركاء في صفقات اعحكار أو البيع تضافروا على ضرورة إخفاء الحقيقة والوقائع ،وعملت إلى
جانبهم طواقم إسناد مدربة تكفلت بضحكام المؤامرة وبث وتثبيت ما يخالف الرواية الصحيحة ،وقد

نجحوا في مخططاتهم على الرغم مما كشف من معطيات مأساوية ودالئل دامضة على بشاعة

الخسارة وخطورتها الوطنية والكنسية .فلماذا وكيف كان لهم ذلك؟
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األسود ال يليق بهم
لسنوات حاولت كتائب الدفاع البطركية َمضمضة ما جرى ويجري بحق أوقاف الكنيسة ،ومن أشهر
ذرائعهم أنهم يقومون بتأجير العقارات بضجارات طويلة األمد ،وال يبرمون عقود بيع ،ولذلك ال يمكن

مهربين لتلك العقارات.
مسربين أو ّ
مفرطين أو ّ
اعتبارهم ّ
سوقت من قبل «سحيجة» البطرك وبعض ضعاف/
لقد انطلت هذه البدعة على كثيرين ،خاصةً أنها ّ

طيبي النفوس الذين أعماهم إيمانهم وافتتنوا بلبسة «األسود» ،وكذلك بمساعدة عدة مؤثرات وعوامل
وظفت في سبيل تمريرها ،وقد أتينا على ذكرها في مقاالت سابقة .لم تكن تلك االدعاءات وغيرها

سوى حجج واهية ومحاوالت تجميل رخيصة ،لواحد من أخطر مشاريع اعجهاز على أكبر مخزون
عقاري تملكه ،في فلسطين الكبرى ،مؤسسة خاصة ،هي الكنيسة األرثوذكسية المقدسية ،مشروع
سيفضي في نهايته إلى نقل تلك العقارات لصالح جمعيات استيطانية يمينية أو مؤسسات صهيونية

عنصرية ،أو شركات تجارية إسرائيليةن ومن لم يستوعب تداعيات افتعال أزمة البطريركية عام 2005

مضفال أو
غافال أو
ومضزى «برشتة « ثيوفيلوس واجالسه على سدة الكرسي البطريركي ،كان
ً
ً

مستضفال ،فالحقائق كشفت في حينه والضايات فضحت والمخاطر وضعت أمام أصحاب الرأي والقرار
ً
في فلسطين واألردن والمؤسسات الوطنية والمسيحية.

إن نجاح ثيوفيلوس ورجاالته بترميد العيون وتطييب النفوس طيلة أكثر من عقد ،دفعه إلى اعسراف

في أفعاله وتعجيل إنجاز مشروعه ،وأوصله إلى درجة من «الثقة» بقوة ثوبه اليوناني األسود التي ال

تقر بحقوق عربية وال بواجبات مسيحية مستقيمة .لقد مضت سنوات حكمه بسالسة رغم تفاقم عالقته
مع أبناء الكنيسة العرب .ومع أنه لم يف بما تعهد به للقيادة الفلسطينية واألردنية ،لم تسائله جهة

مسؤولة ولم تضمز هذه جانبه ،حتى عندما نشرت أخبار صفقات بيع عقارات الوقف ،بل على العكس
من ذلك ،فف ي كثير من األحيان كان بعض المسؤولين يجدون له األعذار والمبررات ،كما حصل

ار من خالل مواقف وبيانات «اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس» .وعندما بدأت الصحافة
مرًا
مستهتر بعقول أحفاد
ًا
العبرية بكشف خبايا صفقات البيع وتفاصيلها ،اعترف وجاهر بفعالته وبررها

حاكما ،والفلسطينيين ،أصحاب البالد،
سيدا
«يوحنا» العرب ،ربما ألنه يعتبر نفسه سليل «الشمس»ً ،
ً
ليسوا أكثر من رعايا ال كرامة لهم وال عدد .وحين توالت أخبار الصفقات وأوجعت القاصين والدانين،
ونجما في المناسبات وفي االحتفاالت
حبا به على موائد الكبار
بقي ثيوفيلوس ضيفًا
مبتسما ومر ً
ً
ً
الوطنية الرسمية .وعلى الرغم من معرفة الجميع أنه لم يكن لينجح بتنفيذ «مهمته» من غير وقوف
معاونيه ومستشاريه القانونيين معه ،كان هؤالء يستقبلون في الستر والعلن ،وكما يليق بضصحاب

«القرمزي» الناثرين رذاذهم في غمائم من بخور وسحب من طيب ومن عسل.
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القضية ليست مجرد مسألة كنسية ،بل هي جزء من وطن
في الواقع وعلى الرغم من ضعف ردود الفعل على ما نشر من صفقات بيع خطيرة ،بدأنا في ا ونة

األخيرة نلحظ تبرعم وعي يشي بتذويت جهات مسيحية واسالمية جديدة ألبعاد القضية ،واقرارها بأن
مسألة بيع عقارات الكنيسة األرثوذكسية هي قضية وطنية خطيرة ويتوجب على جميع القوى والجهات

وجديا .كثيرون تنبهوا بشكل خاص إلى أن سيطرة
اهتماما فورًيا
الرسمية والسياسية أن توليها
ً
ً
جمعيات استيطانية يهودية يمينية على عقارات استراتيجية في «باب الخليل» و»باب حطة» ،كما
مؤخرا ،إضافة إلى سيطرتهم على عقارات أخرى داخل األسوار ،سيفرغ من مضمونه الفعلي
جرى
ً
االدعاء حول حق إحالل السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وبضمنها على منطقة البلدة
القديمة ،وسيجهض ،في الوقت نفسه ،المكاسب التي حققها المقدسيون في معركتهم األخيرة ،ألن

السيطرة اليهودية على ذينك البابين ستحكم الخناق على منطقة المسجد األقصى.

في ندوة دعى إليها المجلس المركزي األرثوذكسي والشباب العربي األرثوذكسي يوم االثنين الفائت في
رام هللا ،وشارك فيها حضور واسع ،برزت من بينه ،بشكل الفت ،قيادات فصائل وطنية فلسطينية

وشخصيات قيادية واعالمية مهمة ،أجمع المنتدون على أن قضية الوقف األرثوذكسي هي قضية
مهما قال فيه إن «حماية
وطنيةن وتحت هذا العنوان كتب بعدها الصحافي عمر حلمي الضول ً
مقاال ً
أراضي الوقف األرثوذكسي هي مصلحة استراتيجية فلسطينية وهي معركة وطنية بامتياز» .كما أكد
من خالل رؤية وطنية شاملة على ضرورة «مالحقة كل من ساهم في تسريب أو بيع عقار من

شعبيا ورسميا ،على عزل
عقارات الكنيسة عبر القضاء الفلسطيني ..والعمل من قبل الكل الوطني،
ً
شعور بأن القوى الوطنية ال تقبل
ًا
البطريرك ثيوفيلوس» .تركت هذه الندوة بحضورها المتنوع والمميز

ما يقوم به ثيوفيلوس ورجاله ،وأن هنالك بشائر خير وأمل على أن العتمة السائدة في «أم الكنائس»

قد تنقشع قر ًيبا .وفي تزامن مع تلك الندوة وبما يدعم تلك البشائر ،كتب قبل أيام غبطة البطريرك
جدا بعنوان «بقاء المسيحية في القدس ..والتصرف بالوقف» شرح فيها
ميشيل صباح مقالة مهمة ً
معنى وجود الكنيسة والوقف وعالقة ذلك بأبناء الكنيسة ،لكنه أكد بشكل واضح على أن «في يومنا
هذا يسمع المؤمنون عن صفقات بيع وتأجير من قبل الكنيسة لها تبعات سياسية خطيرة عليهم وعلى

الكنيسة ..بعض األوقاف في باب الخليل وضعت في أيدي جماعات متطرفة من أهدافها إقصاء

الفلسطيني المسيحي أو المسلم على السواء».

ثيوفيلوس ورجاله ليسوا أقوياء كما يشعر البعض ،بل هم يعرفون أن من يقف في وجههم ضعفاء

وعاجزون ،ألن المسيحيين العرب قلة قليلة غارقة في تيهها ويأسها ،وقيادات «عرب الداخل» تلهث

وراء «كرسي» ومنحة وندى ومطر ،وفي فلسطين فقدت فصائل وحركات كثيرة بريقها والبصيرة
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والبصر ،ويعيا شعبها في حيرة وضيق ويعاني من ذاكرة هرمة مشوشة ،ومن سوء الطالع وقسوة
القدر ،وبين «العامة» تبقى قضية أوقاف المسيحيين ليست أكثر من حرب بين الفرنجة والفرنجة،

ولذلك ال شي يستنفر العباد وال إمام يستمطر حجارة السجيل وال خطيب يستشفع برب السماوات

وليرع «بطرس بقره في حقول ديرهم» .أهي قضية دير ورعية وبشر؟

ال أبل  ،لإلجابة على ذلك ،مما كتبه ابن فلسطين ،غبطة البطريرك ميشيل صباح ،قبل أيام حين

قال« :فالوقف هنا في فلسطين؟ الوقف أرض واألرض في فلسطين هي موضوع صراع .والوقف
أرض فلسطينية ،وتمريرها إلى شعب آخر في حالة حرب هو عمل حرب .هو خروق على الشعب،
وعلى المؤمنين ،وخروق على الكنيسة التي رسالتها رسالة عدل وسالم .تبديل ملكية الوقف ،أي

أرض الكنيسة هو عمل حربي ،هو تجريد الكنيسة وتجريد المؤمنين وتجريد فلسطين جزء منها».

اسمعوا يا أبناء فلسطين نداء «الصباح» ،وعوا أن القضية ضياع للوطن .والوقف أرض .واألرض
في فلسطين هي أوردة ووجع .وأنتم تقفون على رؤوسكم ،كأعمدة من ملح ،وتتابعون كيف يقيم الضزاة

والئمهم في شرايينكم و»المجدليات» يبكين على أبواب الهزيمة .أما من قصيدة أما من راع وعلم؟

القدس العربي ،لندن2017/8/25 ،

 .55يجب أن تتخلى إسرائيل عن نظرية "ضبط النفس" تجاه "حزب هللا" و"حماس"
إسرائيل هرئيل
في الذكرى الحادية عشرة لما اعتبر في نظر «حزب هللا» «نص اًر إلهياً» عاد حسن نصر هللا لتحديد
األهداف .فلم تعد حيفا وصفد هي الهدف ،بل ديمونة .توجد لديه صواري متقدمة يمكنها ضرب

المفاعل ،وبكثرة ،زودته بها إيران – تسلم إسرائيل بذلك فعليا – وهي تنوي إنشاء مصنع عنتاق
الصواري في لبنان.

في هذه الحالة سنقوم بضبط أنفسنا .وسيستمر مواطنو إسرائيل في أن يكونوا رهائن في أيدي

طهران .ايران و»حزب هللا» جسم واحد ،وخالل ذلك تتمركز ايران في سوريا أيضا ،ويسعى الحرس

الثوري اعيراني إلى الوصول إلى الحدود السورية -األردنية .ورد إسرائيل هو :وفد أمني رفيع
المستوى عبر عن قلقه أمام قادة المؤسسة األمنية في واشنطن .نبث حزننا لهذه اعدارة الهستيرية.

في السنوات الخمس األخيرة ،حسب أقوال الجنرال امير ايشل ،نفذ سالح الجو في سورية حوالي مئة
هجوم ضد قوافل السالح ،التي كانت في طريقها لة «حزب هللا» .لكن لم ننجح في منع تهريب حوالي

 150ألف صاروخ .ايشل ومن استبدل به في قيادة سالح الجو ،عميكام نوركن ،يؤكدان على أنه إذا
قام نصر هللا بتنفيذ تهديده فسيكون لنا رد حاسم.
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لكن الهجوم األول ه و الحاسم ،حيث من شأنه أن ينتهي باالف الضحايا في أوساط المدنيين
وبضرر كبير للمنشات األمنية واالقتصادية .من المحظور على إسرائيل االستمرار في التسليم

بالتضييرات االستراتيجية الكبيرة مثل تمركز الحرس الثوري على الحدود اعسرائيلية ،في سورية وفي

لبنان ،وفيما بعد في غزة ،وربما حتى في األردن – كي ال يكون األمر متأخ ار جدا ،حيث ال توجد
حدود لمرونة نظرية ضبط النفس اعسرائيلية.

من المعقول االفتراض أنه في هذه المرحلة لن يتم إطالق أي صاروخ من إيران نحو إسرائيل .وهذا

ليس بسبب تهديد نفتالي بينيت («سنقوم بتدمير لبنان») ،وتهديد إسرائيل كاتس («سنعيد لبنان إلى

العصر الحجري») .إيران توجد ا ن في سباق للسيطرة االقليمية – إسرائيل والواليات المتحدة ال
تعمالن على صدها – واطالق الصواري على إسرائيل قبل إنهاء هذا السباق سيشوا المسيرة .هذا

األمر ،وليس الردع الذي حققته إسرائيل كما يبدو في حرب لبنان الثانية الفاشلة ،هو السبب الرئيس
في ضبط النفس المؤقت لة «حزب هللا» وايران.

عندما ستقوم إيران و»حزب هللا» بضطالق آالف الصواري التي تم تجميعها على المناطق المأهولة
في إسرائيل ،فمن المشكوك فيه أن تقرر الحكومة اعسرائيلية أن تقوم بقصف السكان المدنيين ،حتى

كرد – هذا الحق محفوظ فقط ألعدائها – أو أن تدمر البنى التحتية .الردود اعشكالية للسكان في
المنطقة الشمالية بسبب إطالق الصواري في حرب لبنان الثانية والهروب الجماعي للسكان في
النقب بسبب قصف «حماس» في عملية «الجرف الصامد» (ليس هذا فقط) ،أثبتت أن للجبهة
الداخلية اعسرائيلية قدرة متدنية ومقلقة على المواجهة .قدرة التحمل المتدنية للسكان يجب عليها إقناع
متخذي الق اررات على نبذ نظرية ضبط النفس والعودة إلى نظرية الهجوم المضاد السابقة ،التي تم

هجرها منذ حرب «األيام الستة».

يحيى السنوار ،رئيس «حماس» الجديد في غزة ،أعلن أنه «في المواجهة القادمة سنقوم بتدمير

إسرائيل» .واسرائيل من ناحيتها ،بدل أن تقوم بتحييد قدرته على تنفيذ تهديده ،تقوم بالدفاع كعادتها
من خالل إقامة عائق تحت ارضي سلبي ،بتكلفة باهظة ونجاعة مشكوك فيها .هذه هي العقلية.

في يوم ما ،عندما تقوم كل هذه القوات بتنفيذ هجوم صاروخي من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب

سنجد أنفسنا مرة أخرى في معارك دفاعية كبيرة ،سننتصر فيها نص ار ساحقا ،كما هو معروف .ولكن
ثمن الضربة االستباقية للعدو سيدفعه السكان المدنيون ،عشرات آالف المدنيين.

«هآرتس»

األيام ،رام هللا2017/8/25 ،
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 .56مصر واسرائيل :المصالح تحمي السالم
اسحق ليفنون
في النقاا الذي جرى مؤخ ار في اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية قيل ،حسب ما نشر في صحيفة

«هارتس» :إنه أهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المواصلة السليمة للعالقات األمنية من إعادة ملء
الشواغر في السفارة في القاهرة .ال يوجد خطأ أكبر من هذا.

إن العالقات التي تقوم على أساس الساق األمنية ة االستخبارية فقط بين الدول هي بالتعريف محدودة

الزمن .فمثل هذه العالقات توجد عندما تكون مشكلة أو عدو مشترك للدولتين .هذا الوضع ينقضي
مع انتهاء المشكلة أو الخطر من العدو .هذا هو الوضع اليوم بيننا وبين مصر .ومقابل هذا الوضع،
فضن العالقات التي تقوم على جملة واسعة من المصالح ،كالمصلحة االقتصادية ،التجارية ،الثقافية،

السياسية وغيرها ،هي ضمانة على طول حياة هذه العالقات .هذا ما ليس لنا اليوم مع مصر.

كل دولة تنظر جيدا في ما هي تخسره من مصالحها عند اتخاذ خطوة حادة في العالقات الثنائية.

هذا اعتبار نظرت فيه مصر قبل مواجهتها مع قطر .أية مصلحة ستكون عسرائيل إذا ما قررت

مصر ألي سبب كان أن تقلص العالقات أكثر؟ فالجميع رأى بأي خفة ال يسمح فيها عبدهللا ملك

األردن بعودة سفيرتنا في األردن هي وطاقمها .لو كانت هناك مصالح أوسع ،لكان الملك فكر في
األمر بعناية شديدة.

منذ عهد الرئيس مبارك تقلصت العالقات الثنائية لمصر مع إسرائيل .فبعد اغتيال السادات بحث

أما إسرائيل فصمتت ولم
مبارك عن سكك للعودة إلى العالم العربي ،ودفع لقاء ذلك بعملة إسرائيليةّ .
أما اليوم فما تبقى من العالقات الثنائية مع مصر هو Qualified industial zones
تفعل شيئاّ .

الشهير بة  ،QUIZاالتفاق الثالثي بين الواليات المتحدة ،إسرائيل ومصر الذي يعطي رزقا لمئات

العائالت المصرية .لقد مست مصر باتفاق الضاز ،قلصت عمل السفارة ولكنها لم تمس بة ،QUIZ

ألن هذه مصلحة مصرية صرفة .أما اليوم فال يوجد على المستوى الثنائي مع مصر .أكثر من ذلك،
ال يوجد سفير وال توجد سفارة .والتفكير عندنا بأن الساق األمنية أهم من تكثيف العالقات الثنائية

يشكل مدخال لمشاكل في المستقبل في عالقاتنا مع مصر .ال توجد لنا مصالح مشتركة تحمي

السالم .من هنا الخطأ في تفضيل الوجه األمني الذي هو كما أسلفنا مؤقت ،على الوجه الثنائي مع
مصر .على رئيس الوزراء وقادة الدولة المبادرة إلى قمة مع زعماء مصر ،بعيدا عن عيون وسائل

اععالم ،من أجل وضع خطة عمل سريعة تعيد السفير ،فريقه والسفارة إلى القاهرة والعمل على

تكثيف العالقات الثنائية في المجاالت كلها ،بالضبط مثلما نسمح بذلك للسفارة المصرية في إسرائيل.
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إن التنازل من جانب إسرائيل عن هذا واالكتفاء بالعالقة األمنية ة االستخبارية من شأنهما أن يعرضا
اتفاق السالم مع مصر للخطر.

معاريف2017/8/24 ،

القدس العربي ،لندن2017/8/25 ،

 .57كاريكاتير:

الغد ،عمان2017/8/25 ،

التاريخ :الجمعة 2017/8/25

العدد4386 :

ص

43

