الثالثاء 2017/8/29

4390

السنوار :أوراقنا بملف األسرى تجعلنا نُقدم
وحكمنا أتفه من أن يموت طفل
صفقة ُمشرفة ُ
المستشفيات بسبب الحصار أو إجراءات
في ُ
عباس العقابية
 ...ص 4

األحمد :أردوغان يسعى لحل أزمة السلطة مع حماس ...وسيرسل خمسة ماليين دوالر لوقود كهرباء غزة
نتنياهو :لن أسمح باقتالع أو إزالة أي مستوطنة من الضفة الغربية
سفير مصري :أطراف داخلية مصرية تسعى إلفشال التفاهمات األخيرة مع حماس
ليبرمان :حماس تضع شروطا غير واقعية تحول دون التوصل إلى صفقة تبادل جديدة
"إسرائيل" تمدد اعتقال الشيخ رائد صالح ومنظمات حقوقية تندد باعتقاله

السلطة:
 .2عباس يلتقي أردوغان ويؤكد التزامه واستعداده لعقد صفقة سالم تاريخية تحت رعاية ترامب
 .3األحمد :أردوغان يسعى لحل أزمة السلطة مع حماس ...وسيرسل خمسة ماليين دوالر لوقود كهرباء غزة
 .4أحمد بحر يحذر السلطة الفلسطينية من التساوق مع المشاريع األمريكية
" .5الخارجية الفلسطينية" تدعو لتحرك عاجل لوضع حد لمحاوالت "إسرائيل" إفشال جهود السالم
 .6تيسير خالد يدعو لتوبيخ أنطونيو غوتيريس في اللقاء المرتقب معه
 .7رسالة من الخضري لغوتيريس بشأن حصار غزة
 .8الحساينة يعلن االنتهاء من إعمار  %75من منازل قطاع غزة التي دمرت خالل حرب 2014
 .9شعث :أعطينا الوفد األمريكي كل الوقت الالزم الستكمال مشاوراته قبل تقديم أي مبادرة سالم
 .10عريقات يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السالم وعددا من الدبلوماسيين الدوليين
 .11غزة :اإلفراج عن  500سجين ضمن مشروع "فك الغارمين"
 .12بسيسو معلنا تأسيس المكتبة الوطنية :سنعمل على استرداد حقوقنا الثقافية التي سلبتها "إسرائيل"

7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
11

المقاومة:
 .13العالول :تقارب حماس مع اإلمارات يضعف دور تركيا كوسيط في المصالحة
 .14حماس تطالب بالتصدي لقرار االحتالل باقتحام األقصى
 .15أحمد يوسف :حماس قررت فعليا التوجه للمصالحة مع عباس وتطورات إيجابية خالل األيام القادمة
 .16جمال الطويل :األسرى يتوقون لصفقة مشرفة ويدركون أنها تأخذ وقتا
سريا القدس خالل التدريب
 .17غزة :استشهاد أحد عناصر ا
 .18لبنان :عناصر فتح تعتقل كل من يعود إلى حي الطيرة بعين الحلوة وتتهمه باإلرهاب
 .19االحتالل يوجه الئحة اتهام ضد منفذ عملية طعن في سوبرماركت في مدينة يافنيه
 .20االحتالل يمنع إقامة ندوة في القدس بحجة إقامتها من قبل حماس

12
13
13
14
15
15
15
16

الكيان اإلسرائيلي:
 .21نتنياهو :لن أسمح باقتالع أو إزالة أي مستوطنة من الضفة الغربية
 .22نتنياهو :األمم المتحدة ومؤسساتها تسمح للفلسطينيين بالتحريض على "إسرائيل"
 .23ليبرمان :حماس تضع شروطا غير واقعية تحول دون التوصل إلى صفقة تبادل جديدة
 .24االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية :ترسيخ التواجد اإليراني في سورية قد يؤدي إلى تصعيد
 .25جالنت :يجب إعادة كل جندي إلى "إسرائيل"
 .26لوتان :كان يجب على جيشنا أسر  200عنصر من حماس
" .27العليا اإلسرائيلية " تصادق على طرد طالبي لجوء وتحدد احتجازهم والحكومة تندد
 .28باسكين :الحكومة اإلسرائيلية لم تتخذ ق ار ار إلتمام صفقة تبادل جديدة
 .29رئيس لجنة المالية في الكنيست :اقتحام األقصى سيتسبب في انتفاضة جديدة
 .30جنرال إسرائيلي :حماس و"إسرائيل" تتجهزان للمعركة القادمة

16
17
18
19
19
19
20
21
21
22

التاريخ :الثالثاء 2017/8/29

العدد4390 :

ص

2

" .31هآرتس" :نتنياهو يربط حق اليهود بفلسطين بقطعة "أثرية" تبين أن عمرها  20عاما فقط

22

األرض ،الشعب:
 .32أعضاء كنيست يقتحمون المسجد األقصى على رأسهم المتطرف غليك
" .33إسرائيل" تمدد اعتقال الشيخ رائد صالح ومنظمات حقوقية تندد باعتقاله
 .34السجن لخمسة من أقارب فلسطيني قتل ثالثة مستوطنين
 .35عائلة قشطة :الجيش المصري اعتقل ابننا وال معلومات عنه
 .36هيئة شؤون األسرى :االحتالل يتعمد تجاهل األوضاع الصحية والحياتية لألسرى الفلسطينيين
 .37السلطات المصرية تمنع عبور ثالثة فلسطينيين من قطاع غزة إلى الحج
" .38مجموعة العمل" :استشهاد الجئ فلسطيني تحت التعذيب بسورية
 .39محتجزون في مطار القاهرة يناشدون السفارة الفلسطينية التدخل بعدم ترحيلهم
 .40مؤسسات حقوقية" :إسرائيل" تستمر بإغالق ملف التحقيق بمقتل أطفال عائلة بكر
 .41مئات المستوطنين اليهود يعتدون على عائلة أبو رجب في الخليل

23
24
24
25
25
26
26
26
27
28

ثقافة:

 .42حفل توقيع رواية "الترياق  -مؤامرة اغتيال خالد مشغل"

28

مصر:
 .43سفير مصري :أطراف داخلية مصرية تسعى إلفشال التفاهمات األخيرة مع حماس
 .44عشقي :قشطة في ضيافة الملك سلمان ويجب اإلفراج عنه
 .45كتاب جديد عن العالقات المصرية اإلسرائيلية بعد ثورة يناير

28
29
30

عربي ،إسالمي:
 .46أردوغان :على اإلدارة اإلسرائيلية وضع حد للمحاوالت الرامية لتقويض حل الدولتين
 .47الصادق المهدي" :إسرائيل" مارست الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين
 .48تقرير إسرائيلي :الرباط وتل أبيب حريصتان على بقاء العالقات االقتصادية سرية بينهما

31
32
32

دولي:

 .49األمين العام لألمم المتحدة يعد االستيطان أحد أهم العراقيل أمام حلم "السالم"

33

تطورات األزمة القطرية:
 .50موسكو مستعدة لحل أزمة قطر "من دون أن تنافس أحدا"
 .51السعودية :عدد الحجاج القطريين الذين وصلوا عبر منفذ سلوى البري بلغ  1,340حاجا
" .52فتيش" تخفض تصنيف قطر درجة واحدة إلى AA-

35
35
35

التاريخ :الثالثاء 2017/8/29

العدد4390 :

ص

3

حوارات ومقاالت:
 .53غوتيريش في غزة ،فما العمل ...د .فايز أبو شمالة
 .54إسرائيل عام  ..2040قراءة ديمغرافية ...نبيل السهلي
 .55غزة وكلفة الفراغ السياسي واألمني ...صالح النعامي
 .56ليبرمان في خدمة محمد دحالن ...رفيف دروكر
 .57ينبغي االستسالم لحماس من أجل إعادة األبناء ...شلومو بتركوفسكي

36
37
39
41
43

كاريكاتير:

44

***

وحكمنا أتفه من أن يموت طفل في
 .1السنوار :أوراقنا بملف األسرى تجعلنا ُنقدم صفقة ُمشرفة ُ
المستشفيات بسبب الحصار أو إجراءات عباس العقابية
ذكر المركز الفلسطيني لإلعالم ،2017/8/29 ،من غزة أن رئيس حركة حماس فيي طاياغ غيزة يحيي

السنوار ،طال يوم االثنين :إن أارافا عربية ودولية عدة تدخلت مؤخ ار إلجراء مفاوضيات صيف ة تبيادل
أسرى جديدة بين الحركة والكيان اإلسرائيلي.

وأك ييد الس يينوار ،خ ييالل ل يياء م ييل الص ييحافيين ف ييي مكتب ييا بمي يزة ،أن حم يياس متمس ييكة بش ييراها إلجي يراء

حرروا في صيف ة ووفياء ارحيرارو
مفاوضات صف ة تبادل جديدة بضرورة اإلفراج عن  54معت ال كانوا ّ
م ابييل الجنييدل وجلعيياد شييالياو التييي ع ييدت عييام  .2011وطييال إن حركتييا ليين تبييدأ مفاوضييات لصييف ة
تبادل جديدة طبل أن يفرج االحتالل عن أسرى صف ة وفاء ارحرار الذين أعاد اعت الهم.
وتييابل :ولييدينا ميين اروراا فييي ملييف ارسييرى مييا يجعلنييا واطفييين عل ي أر

صييلبة ،والتزامنييا ووعييدنا

لألسييرى جميعييا ب ننييا سيينفرج عيينهم فييي صييف ات مش يرفة ،ونتنيييااو يبيييل الييوام راييل الجنييود ارسييرى

اإلسرائيليين لديناو.

ونف السنوار سعي حركتا لخو

حرب في الوطت الحيالي ،وطيال :وال نرييد الحيرب ،ونبيذل كيل جهيد

لييدفعها للييوراء لكييي يلييت ا شييعبنا أنفاسيياو .فييي الوطييت ذاتييا أكييد وال نخش ي الحييرب ،اييائرات االحييتالل
تحوم فوا منزلي عل مدار الساعة ،واذا ال يخيفنيو.

وطييال :إن حميياس وراكمييت طييوة عسييكرية محترميية ،وستواصييل اإلعييداد بهييدف خدميية المشييروغ الييواني
الفلساينيو ،مضيفا أن وحماس ليست ادفا أو غاية ،وما يهمنا او المشروغ الوانيو.
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وشدد السنوار عل أن وحماس وضعت نصب أعينها ادفا استراتيجيا ب ن يعيش أال غزة حياة كريمة
دون أن يتخليوا عيين مشييروعهم الييواني ودعييم الم اومييةو ،مضيييفا وسيينارا كييل اربيواب باسييتثناء بيياب

االحتالل لحل مشاكل طااغ غزةو.
ورف

م ايضة احتياجات المواانين بالثوابت أو بمشروغ الم اومة ،وطيال :إن وحكيم حمياس أتفيا مين

أن يموت افل في أحد المستشفيات بسبب الحصار أو إجراءات عباس الع ابية ضد غزةو.

وحييول العالطيية مييل مصيير ،أكييد السيينوار وجييود طن يوات اتصييال دائميية مييل المص يريين ،مشييي ار إل ي أنهييم
وعييدوا بفييتح المعبيير لألفيراد والبضييائل خييالل الفت يرة الم بليية ،مؤكييداي حييدوع اختيراا ح ي ييي فييي العالطيية

معها.

وأوردت الحياة ،لندن ،2017/8/29 ،مين غيزة عين م ارسيلها فتحيي صيبا  ،أن يحيي السينوار ،أكيد أن

عالطيية «حميياس» مييل إي يران تاييورت كثي ي اير فييي ارونيية ارخي يرة وأن حركتييا تعمييل حالي ياي عل ي تشييكيل

«جيش التحرير الواني الفلسايني» من ارجنحة العسيكرية لفصيائل فلسياينية وأن العالطية ميل إييران
تي تي «فييي اييذا السييياا االسييتراتيجي» .وأضيياف أن العمييل جييار علي تاييوير ال ييدرات العسييكرية «ميين

أج ييل مش ييروغ التحري يير والع ييودة .وكش ييف ع يين العم ييل حاليي ياي علي ي تش ييكيل «ج يييش التحري يير ال ييواني
الفلسايني ،الذل يضم م ياتلين مين كتائيب ال سيام راليذراغ العسيكرية لحركية «حمياس») وسيرايا ال يدس

رال ييذراغ العس ييكرية لحرك يية الجه يياد اإلس ييالمي) وكتائ ييب أب ييو عل ييي مص يياف رال ييذراغ العس ييكرية للجبه يية

الشعبية) وكتائب ارطص رالذراغ العسكرية لحركة «فتح») وغيراا جنباي ال جنب».

وطال إن «اناك ارالف يعملون ليالي ونها اير .كل يوم نايور الصيواري  ،ونحفير ارنفياا ،ونيدرب طيوات

النخبيية ،ونييدرب الضييفادغ البش يرية ميين أجييل مشييروغ التحرييير والعييودة» .وشييدد عل ي أن «العالطيية مييل

إيران ،التي تاورت كثي اير في ارونة ارخيرة ،ت تي في اذا السياا ،ت تي في سياا استراتيجي».

وتعه ييد بمكافح يية الفس يياد ،ط ييائالي إن ييا «ال مك ييان لفاس ييد ف ييي طا يياغ غييزة ول يين نتس ييامح م ييل أل مس ييؤول،
وس يييكون الع يياب لم يين ا ييم ف ييي دائي يرة حم يياس أش ييد م يين الن يياس الع يياديين ر )...وس يينعل هم ف ييي مي ييدان

فلساين» وسا مدينة غزة.

وجاء في وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة ،2017/8/28 ،عين م ارسيلها مين غيزة ،ياسير البنيا ،أن يحييي
السيينوار ،طييال إن المشييروغ الييواني الفلسييايني ،فييي خايير محييدا ،ج يراء اسييتمرار االن سييام السياسييي

الحاصييل .وايير السيينوار ،خييالل ل يياء جمعييا مييل صييحفيين فييي مكتبييا بمدينيية غ يزة ،اييو ارول ميين
نوعييا ،وحضييره م ارسييل وكاليية ارناضييول ،رؤيتييين للخييروج ممييا سييماه والم ي زا الييذل يحيييا بالمشييروغ

الوانيو.
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وتتمثل الرؤية ارول بإعادة تشكيل المجلس الواني الفلسايني ،عبر االنتخاب أو أل اري ة أخرى،
ومن ثم تاوير منظمة التحرير الفلسايني كي تصبح إاا ار جامعا تمثل والكل الفلساينيو.

أمييا االطت ي ار الثيياني الييذل ارحييا السيينوار ،فيتمثييل فييي تشييكيل حكوميية وحييدة وانييية تمثييل الفصييائل
الفلساينية الرئيسية ،وتتحمل كافة المسؤوليات والصالحيات في الضفة وال ااغ.

وطيال:و ارمير المهيم اليذل يجييب أن نركيز علييا ،ايو الحفياظ علي المشيروغ اليواني الفلسيايني ،رنييا

فييي خايير كبييير ،وفييي اييذا اسييتمرار اييذا الوضييل ،ف ييد تضيييل ال ضييية الفلسيياينية برمتهيياو .وتييابل:و
مستعدون للمصالحة وسنكون مرنين للماية وربعد الحدودو.

وأكد استعداد حركتا لحل اللجنة اإلدارية التيي شيكلتها فيي طاياغ غيزة ،شيرياة و إنهياء المبيررات التيي

أدت لتشكيلهاو .وطال:و واللجنة اإلدارية جاءت لمنل الفراغ الذل أحدع غياب حكومة الحمد هللاو.

وأضياف إن اليرئيس الفلسييايني محميود عبيياس ،يسييتخدم اللجنية اإلدارييية ذريعيية لتشيديد الحصييار علي

طااغ غزة .وطال:و اللجنة اإلدارية ليست اي المشكلة ،عباس يستخدمها ك ميص عثمان ،ولو كانت
اي المشكلة فسوف نحلها فورا ،المشكلة أكبر من ذلك بكثيرو .وأضاف السنوار:و المشيكلة تتمثيل فيي
سعيهم إل سحبنا من مربل الم اومة والتخليي عين سيالحناو .وتيابل:و حيل اللجنية ارن بمثابية انتحيار،

رنا سيزيد المشاكل ويحدع فراغ في ال ااغو.

وأوضييح السيينوار ،أن التفاامييات التييي أجرتهييا الحركيية مييل ال يييادل المفص يول ميين حركيية فييتح ،محمييد

دحالن كانت تهدف إل حل مشاكل ال ااغ.

ونف وجود أل توتر في عالطات حماس مل تيار دحالن ،حسبما طالت بع

وسائل اإلعالم.

وردا علي سيؤال حيول صيحة إصيدار حمياس طيرار بمنيل ل ياء أل مين طادتهيا بمحميد دحيالن شخصيييا،
طال السنوار:و أل ل اء من اذا ال بيل يحتاج بالابل ل رار من المكتب السياسي للحركةو.

وأشيياد السيينوار بالمشيياريل التييي طييدمتها دولتييا طايير وتركيييا فييي طايياغ غ يزة .وطييال:و عالطتنييا مييل طايير
وتركيا ممتازة واما طدمتا مشاريل ساامت في توفير حزام أمان حال دون س وا البلدو.

وبخصوص عالطات حركة حماس مل إيران ،أكد السنوار أنها وأكثر من جيدةو ،وأنها تاور.

وطال:و إييران أكثير مين دعيم الجنيا العسيكرل ركتائيب ال سيام) بالميال والسيال  ،وطيد تيوترت العالطيات

س يياب ا بس ييبب ارزم يية الس ييورية ،وا ييي تع ييود لس ييابا عه ييداا ،وس ييينعكس ا ييذا علي ي الم اوم يية وتا ييوير

برامجهاو.

وأكد السنوار أن حركتا ال تمانل من إعادة عالطاتها مل سوريا ،وطال:و ال جديد فيي ايذا ارمير حالييا،
لكن ال مشكلة لدينا فيي إعيادة العالطيات ميل الجمييل ،لكين المهيم ايو التوطييت حتي ال نيدخل فيي لعبية

التاريخ :الثالثاء 2017/8/29

العدد4390 :

ص

6

المحيياورو .وأضيياف:و انيياك نفيياا انف ارجيية فييي ارزميية السييورية واييذا سيييفتح ارفيياا لتييرميم العالطييات
وعودتهاو.
 .2عباس يلتقي أردوغان ويؤكد التزامه واستعداده لعقد صفقة سالم تاريخية تحت رعاية ترامب
أن يرة :طيال رئييس السيلاة الفلسياينية محميود عبياس وإننيا نسيع رن يعييش شيعبنا بك ارمية وسييادة فيي
دولتييا الفلسيياينية المسييت لة عل ي حييدود العييام  1967بعاصييمتها ال ييدس الش يرطيةو .وأضيياف فييي مييؤتمر

صييحفي مشييترك مييل نظي يره التركييي رجييب ايييب أردوغييان ،فييي العاصييمة أن يرة ،االثنييين ،2017/8/28
ونعييول علي دور تركيييا التييي تي اأرس الييدورة الحالييية لل ميية اإلسييالمية ،لتابيييا ط ارراتهييا الخاصيية بال ييدس
وبتصويت جميل دول منظمة التعاون اإلسالمي في المحافل الدولية لصالح فلساينو .وشكر اليرئيس

نظي ي يره والشي ييعب التركي ييي عل ي ي وطي ييوفهم بحي ييزم ضي ي ّيد اإلج ي يراءات اإلس ي يرائيلية في ييي المسي ييجد ارطص ي ي ،
واالتصاالت التي تعبر عن رف اذه اإلجراءات ،واعتباراا استف از ايز لمشاعر المسلمين.
وطال عباس وأجريت اليوم مباحثات مثمرة مل فخامة الرئيس أردوغان حول مختلف ال ضايا التيي تهيم

البل ييدين ،ووض ييعتا ف ييي ص ييورة نخ يير التا ييورات ف ييي منا تن ييا ،وبخاص يية نت ييائ الزي ييارة ارخي يير للوف ييد
ارمريكييي ،والجهييود ارمريكييية ب يييادة ال يرئيس ت ارمييب ميين أجييل صيينل السييالم بيننييا وبييين اإلس يرائيليين،
ونحن من جانبنا نؤكد عل التزامنا واستعدادنا لع د صف ة سالم تاريخية تحت رعاية الرئيس ترامبو.

وأشار إل جهوده لع د المجلس الواني الفلسايني ب سرغ وطت ممكن ،من وأجل حشد ااطيات شيعبنا
لمواجهة التحديات ال ادمة التي تواجا ال ضية الفلساينيةو.

وثمن عباس الدعم االطتصادل التركي للعديد من المشروعات مين مستشيفيات وميدارس ومسياكن فيي

أ ارضييي السييلاة الفلسيياينية ومشييروغ إطاميية المنا يية الصييناعية فييي جنييين .وأكييد عبيياس عزمييا عل ي
توحيد ارر

غزةو.

والشعب وانهاء االن سام ،وطال :وإنني أكرر ال ول ب نيا ال دولية فيي غيزة وال دولية بيدون
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/28 ،

 .3األحمد :أردوغان يسعى لحل أزمة السلطة مع حماس ...وسيرسل خمسة ماليين دوالر لوقود كهرباء غزة
الوكيياالت :أكييد ع يزام ارحمييد ،عضييو اللجنيية المركزييية لحركيية فييتح ،أن ال يرئيس التركييي رجييب ايييب

مهمة للخروج من ارزمة الداخلية بين السلاة وحركة حمياس خيالل ل ائيا بيرئيس
أردوغان ار أفكا اير ّ
السييلاة محمييود عبيياس فييي أن يرة .وكشييف ارحمييد ،فييي تص يريحات لييوبي بييي سيييو مسيياء االثنييين ،أن
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أردوغييان سيرسييل خمسيية ماليييين دوالر باالتفيياا مييل السييلاة الفلسيياينية ل ايياغ غيزة لسييداد ثميين وطييود
محاة توليد الكهرباء الوحيدة في ال ااغ.

فلسطين أون الين2017/8/28 ،

 .4أحمد بحر يحذر السلطة الفلسطينية من التساوق مع المشاريع األمريكية
غ يزة :حييذر النائييب ارول ل يرئيس المجلييس التش يريعي الفلسييايني أحمييد بحيير السييلاة الفلسيياينية ميين
التساوا مل الاروحيات والمشياريل ارمريكيية الهادفية إلي وتصيفية طضييتنا وتحوييل الكييان الصيهيوني
المس إل كيان شرعي م بول في المنا ةو .وطال بحر خيالل حفيل تخيري دورة ضيباا ل يوات ارمين

الوان التابعة لو ازرة الداخلية ،إن استمرار السلاة في التعيااي واسيت بال المبعيوثين والوفيود ارمريكيية
الت ييي تتبني ي مواط ييف متمااي يية م ييل مواط ييف االح ييتالل م يين شي ي نا أن يم يينح الما يياء لمزي ييد م يين الس ييعار

االستيااني في الضفة ومزيد من العدوان عل ارطص والم دسات.

وحييذر ميين خاييورة سييما حكوميية االحييتالل لعييدد ميين الييوزراء ومييا يسييم أعضيياء والكنيسييتو باطتحييام

ارطص ي يييوم الثالثيياء  ،2017/8/29فييي إاييار جييس النييب

وطييياس ردة فعييل شييعبنا وارميية العربييية.

ودعا الستمرار معركة الدفاغ عن ارطص في وجا الهجمة والعدوان الصهيوني المتواصل.

وأشيياد بحيير بييدور و ازرة الداخلييية فييي حفييظ ارميين ربنيياء شييعبنا وحماييية حييدوده وأرضييا ،مؤكييداي عل ي

ضرورة مواصلة مرحلة اإلعداد وال وة والتدريب.

فلسطين أون الين2017/8/28 ،

" .5الخارجية الفلسطينية" تدعو لتحرك عاجل لوضع حد لمحاوالت "إسرائيل" إفشال جهود السالم
رام هللا :طال ي ييت و ازرة الخارجي ي يية والممتيي يربين الفلس ي يياينية إن ط ي يرار رئ ي يييس ال ي ييوزراء اإلس ي يرائيلي الس ي ييما
رعضاء الكنيست واليوزراء باطتحيام المسيجد ارطصي المبيارك ،بعيد توطيف دام أكثير مين عيام ونصيف

العييام ،خاييوة اسييتف اززية تهييدف إلي تكيريس عمليييات االطتحييام المتواصييلة لألطصي وباحاتييا .وأضييافت
الخارجية في بيان صحفي اإلثنين  ،2017/8/28إن اذا ال يرار يظهير ح ي ية نواييا ومخاايات اليميين
لتميي يير الوض ييل ال ييائم الت يياريخي وال ييانوني ف ييي ارطصي ي  ،ويه ييدف إلي ي اختب ييار ردود الفع ييل العربي يية

واإلس ييالمية إزاء ا ييذا ال ي يرار ،تمهي ييداي إللحاط ييا ب ي ي اررات وجي يوالت تهويدي يية تص ييب ف ييي تكي يريس الت س يييم
الزماني للمسجد ريثما يتم ت سيما مكانياي.

وحملت الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياتا وتبعاتا ،واالبت اليدول الباحثية

عيين إعييادة إاييالا عملييية السييالم ،إلي الخييروج عيين صييمتها ،والتحييرك العاجييل لوضييل حييد للمحيياوالت
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اإلسي يرائيلية الرامي يية إلي ي إفش ييال جه ييود اس ييتئناف المفاوض ييات ،عب يير إجي يراءات وتي يدابير كفيل يية بت ييوتير
المناخات وارجواء ،وجر المنا ة إل مربعات الحرب الدينية وث افة التارف العنيف.

وتابعييت :وفييي اييذا السييياا ،ت ي تي الجوليية االسييتف اززية العنص يرية التييي طييام بهييا وزييير ارميين الييداخلي

اإلسرائيلي ،جلعاد أردان ،في ال دس المحتلةو.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/28 ،

 .6تيسير خالد يدعو لتوبيخ أنطونيو غوتيريس في اللقاء المرتقب معه
رام هللا :دعي ييا تيسي ييير خالي ييد ،عضي ييو اللجني يية التنفيذيي يية لمنظمي يية التحريي يير الفلسي يياينية ،عضي ييو المكتي ييب
السياسي للجبهة الديم رااية لتحرير فلسياين ،فيي مدونية ليا علي مواطيل التواصيل االجتمياعي لتيوبي

أناونيييو غييوتيريس ،ارمييين العييام لألمييم المتحييدة عل ي

خلفييية البييا فييي منتصييف نذار /مييارس 2017

سحب ت رير لمنظمة اإلسكو يتهم وإسرائيلو بممارسة التمييز العنصرل مل الفلساينيين.

وكالة معا اإلخبارية2017/8/28 ،

 .7رسالة من الخضري لغوتيريس بشأن حصار غزة
غيزة :وجييا النائييب جمييال الخضييرل رئيييس اللجنيية الشييعبية لمواجهيية الحصييار رسييالة إلي ارمييين العييام
لألمييم المتحييدة أناونيييو غييوتيريس بش ي ن الحصييار اإلس يرائيلي المفييرو

عل ي طايياغ غ يزة وارزمييات

اإلنسانية المتفاطمة .ودعا الخضرل لدور أمميي رئييس فيي رفيل الحصيار عين غيزة ،وجيدد دعيوة ارميم
المتحيدة لت سييس وصيندوا ايوارز غيزةو لتجياوز انهييار الخييدمات اإلنسيانية بسيبب الحصيار وارزمييات
المتفاطمة بعيداي عن أل مناكفات سياسية أو إجراءات احتاللية.

وشيير الخضييرل فييي رسييالتا واطييل الحصييار المتواصييل لعشيير سيينوات وت ي خر اإلعمييار وزيييادة ت ي ثير
ت ليص كمية الكهرباء الواردة من وإسرائيلو ،وت ثير ذلك عل كل مناحي الحيياة ،خاصية المستشيفيات

والم ارك ييز الص ييحية والخ ييدمات ارساس ييية وت ل يييص س يياعات وص ييول المي يياه للمي يواانين والتل ييوع البيئ ييي
الخاي يير للبح يير .وأش ييار إلي ي أن  %80م يين س ييكان ال ا يياغ يعيش ييون تح ييت خ ييا الف يير ،فيم ييا ارتفع ييت
معييدالت البااليية ركثيير ميين  ،%50وكييذلك بييين الشييباب تجيياوزت ال ي  ،%60إضييافة إلي أن أكثيير ميين

ربييل مليييون عامييل نمعاييل عيين العمييل .وطييال الخضييرل وكلنييا أمييل فييي مناصيرة حييا شييعبنا فييي الحرييية
وت رير المصير واطامة دولتا الفلساينية المست لة وعاصمتها ال دسو.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2017/8/28 ،
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 .8الحساينة يعلن االنتهاء من إعمار  %75من منازل قطاع غزة التي دمرت خالل حرب 2014

غزة :طال وزير ارشمال العامة واإلسيكان الفلسيايني مفييد محميد الحسياينة ،االثنيين  ،2017/8/28إنيا
ت ي ّيم إع ييادة إعم ييار  %75م يين المن ييازل الت ييي دم ييرت خ ييالل الح ييرب ارخيييرة علي ي طا يياغ غييزة .وأض يياف
الحسيياينة ،خييالل مييؤتمر صييحفي ع ييده فييي م يير الييو ازرة بم يزة ،أنييا وفييي حييال تييوفر مبل ي  150مليييون
دوالر ،فإننييا خييالل سييتة أشييهر سييننتهي بشييكل كامييل ميين ملييف إعمييار المنييازل المهدميية فييي العييدوان

ارخييير عل ي غ يزةو .وأعليين الحسيياينة أنييا تي ّيم ترشيييح  1,200مسييتفيد ضييمن منحيية الصييندوا السييعودل
للتنمية ب يمة  40مليون دوالر ،وسيجرل العمل عل تنفيذاا خالل اريام الم بلة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/28 ،

 .9شعث :أعطينا الوفد األمريكي كل الوقت الالزم الستكمال مشاوراته قبل تقديم أي مبادرة سالم
رام هللا  -محمد يونس :أخفا فريا المفاوضات ارمريكي المؤلف من مستشار اليرئيس ت ارميب صيهره
جاريد كوشنير ،ومبعوع الرئيس لالتفاطات الدولية ديفيد غرينبالت ونائبة مستشار ارمن ال يومي دينيا

بي يياول في ييي التوصي ييل إل ي ي اتفي يياا بيييين الجي ييانبين الفلسي ييايني واإلس ي يرائيلي عل ي ي إعي ييادة ااي ييالا العمليييية

التفاوضية ،ما حدا با إل الماالبة بفترة إضافية من الوطت تصل إل أربعة أشهر.

وكشييف د .نبيييل شييعع ،مستشييار اليرئيس محمييود عبيياس للشييؤون الخارجييية ،أن الوفييد ارمريكييي الييب
ميين ال يرئيس الفلسييايني فييي ل ائييا بييا الخميييس  2017/8/25إعايياءه مهليية إضييافية تت يراو بييين ثالثيية
وأربعة اشهر لت ديم المبادرة .وأضاف شعع في م ابلة مل إذاعة وصوت فلساينو :ونحين نرييد عمليية

سياسية ذات ممزى ت وم عل ح ّيل اليدولتين علي حيدود ال اربيل مين حزييران /يونييو عيام  ،1967ووطيف
االستياان ،وطد أعاينا الوفيد ارمريكيي كيل الوطيت اليذل يحتاجيا لتح ييا ذليكو .وأضياف :أل وعمليية
سياسييية ميين دون أسيياس طييائم عل ي حييل الييدولتين عل ي حييدود عييام  ،67ليين يكييون لهييا معن ي و .وطييال

شعع :ونحن ال نريد عملية سياسية تبدأ من الصفرو.

ياء بينييت أن الوفييد ارمريكييي أطييرب إل ي
وطييال مسييؤولون فلسيياينيون إن الل يياءات التييي بل ي عييدداا  21ل ي ي
رؤية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيااو ،وأن الجانب الفلسايني يفضل عدم وجود عملية سياسية

عل العودة إل عملية سياسية وفا اذا المفهوم .وطال مسيؤول رفييل المسيتوى :والوفيد ارمريكيي يتجنيب
اإلعالن عن حدود عام  67أساساي رل ح ّيل سياسيي م بيل ،متناغمياي فيي ذليك ميل موطيف حكومية اليميين
في إسرائيلو .وأضاف :وكما أن الوفد يرف تبني ماليب وطيف البنياء فيي المسيتوانات ويعتبير أن ذليك
نتيجة وليس سبباي للمفاوضات ،متماثالي في ذلك مل موطف الحكومة اإلسرائيليةو.

الحياة ،لندن2017/8/29 ،
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 .11عريقات يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السالم وعددا من الدبلوماسيين الدوليين
أريحا :الت

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلساينية صائب عري ات في أريحا ،االثنين

 ،2017/8/28المبعوع النرويجي لعملية السالم تور ونسلوند تراف ا ممثلة النروي في فلساين اايدل
اارلدسيت ،وممثيل اليابيان تاكاشيي اوكيابو ،وال يائم ب عميال ال نصيل ارمريكيي ،وال يائم ب عميال السيفير

الروسييي فييي فلسيياين كييال عل ي حييدة .وأكييد عري ييات أن مييا تحيياول الحكوميية اإلس يرائيلية فرضييا عل ي
ارر

لتدمير خيار الدولتين واستبدالا بمبدأ الدولة بنظامين راالبرثايد) ،مصييره الفشيل واليزوال ،وأن

الحل الواطعي او دولة فلسياين المسيت لة بعاصيمتها وال يدس الشيرطيةو لتعييش بي من وسيالم إلي جانيب
دولة إسرائيل عل حدود  ،1967واذا ما أسس لا ال انون الدولي والشرعية الدولية.

وشدد عري ات عل أن الضفة المربية وطااغ غزة وحدة جمرافيية واحيدة ،وأن علي حركية حمياس ح ّيل
اللجنيية اإلدارييية الحكومييية وتمكييين حكوميية الوفيياا الييواني ميين ممارسيية صييالحياتها ومسييؤولياتها فييي

طايياغ غ يزة اسييتناداي لل ييانون ارساسييي الفلسييايني ،وطبييول إج يراء االنتخابييات العاميية والعييودة إل ي إرادة
الشعب ،واذا سيمهد الاريا إلزالة أسباب االن سام وتح يا مصالحة ح ي ية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/28 ،

 .11غزة :اإلفراج عن  500سجين ضمن مشروع "فك الغارمين"
غيزة :أفرجيت الشييراة الفلسياينية فييي طاياغ غيزة صييبا االثنيين  2017/8/28عيين  500سيجين ضييمن
مش ييروغ ف ييك الم ييارمين  ،2017ب ييدعم م يين اللجن يية المصي يرية  -اإلماراتي يية إلغاث يية الش ييعب الفلس ييايني،
واش يراف اللجنيية الوانييية للتنمييية والتكافييل االجتميياعي وتكافييلو .وأل ي النائييب ماجييد أبييو شييمالة كلميية
اللجنة الوانية للتنمية والتكافل االجتماعي وتكافلو ،شكر فيها اإلمارات ومصر عل دعمهم المستمر

للشعب الفلسايني ودورام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسايني.

فلسطين أون الين2017/8/28 ،

 .12بسيسو معلنا تأسيس المكتبة الوطنية :سنعمل على استرداد حقوقنا الثقافية التي سلبتها "إسرائيل"
رام هللا – وديل عواودة :أعلن وزير الث افة الفلسايني إيهاب بسيسو أمس عن إاالا مشروغ المكتبية
الوانية الفلساينية من طصر الضيافة فيي رام هللا ،مشيدداي علي حيويية ايذه المبيادرة الث افيية الوانيية.
وفييي مييؤتمر صييحافي أمييس طييال إن مشييروغ المكتبيية الوانييية التييي دعييا لت سيسييها ال يرئيس الفلسييايني

محمود عباس داللة عل رؤية ث افية سياسية ال تستسلم ونتاج تفاعيل ميل م تضييات وحاجيات الواطيل
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والمست بل .الفتا رامية المكتبية كمركيز لحفيظ الميوروع الث يافي والفكيرل واإلبيداعي الفلسيايني الكليي
وصيانة الذاكرة الجماعية والتاري وأصالة الفلساينيين كشعب.

وكشييف الييوزير أن ميين بييين أاييداف المكتبيية الوانييية العمييل عل ي اسييتعادة ارمييالك والح ييوا الث افييية
الفلساينية التي نهبها االحتالل منذ  1948ومنها الكتب والوثائا والصحف الفلساينية.

وشدد عل أن المكتبة الوانية ستمول من جهات حكوميية وجهيات خاصية كيي تب ي وانيية ومسيت لة

وبعيدة عن التجاذبات السياسية.

القدس العربي ،لندن2017/8/29 ،

 .13العالول :تقارب حماس مع اإلمارات يضعف دور تركيا كوسيط في المصالحة
غزة  -أشرف الهور :طال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح ،في تصريحات لي «ال دس العربيي»،
إنييا ال يتوطييل أن يحييدع «اختيراا كبييير» فييي ملييف المصييالحة مييل حركيية حميياس ،خييالل زيييارة اليرئيس

محمييود عبيياس إل ي أن يرة ،بسييبب الت ييارب ارخييير الييذل حصييل بييين حميياس ودوليية اإلمييارات العربييية

المتحدة.

وأضيياف أن عبيياس سيييبحع فييي أن يرة عييدة ملفييات سياسييية مهميية .وأكييد أن الوفييد ارمريكييي الييذل زار

المنا ة طبل أيام ،الب من الجانب الفلسايني «االنتظار طليال» لوضل إفكار السالم الجديدة.

وردا عل سؤال عن سبب التحيرك التركيي الحيالي ،تجياه مليف المصيالحة الفلسياينية ،طيال إن حركتيا
لم تالب اذا التحرك ،الفتا إل أن فتح ترى أن مصر كونها المكلفة من جامعة الدول العربية برعاية

المصييالحة ،والجهيية اركثيير ااالعييا علي الملييف ،اييي الجهيية الوحيييدة المكلفيية بييإدارة اييذا الملييف ،لكين
نائب رئيس فتح ال يمانل أن تلعيب تركييا دور الوسييا فيي مليف إنهياء االن سيام السياسيي الفلسيايني،

ك ي ل اييرف نخيير يريييد إنهيياء المشييكلة .وأشييار إل ي تييدخالت سيياب ة ميين طبييل طايير وتركيييا وعييدد ميين
اراراف ارخرى ،جرت بهدف إتمام المصالحة الفلساينية الداخلية.

وفييي رده عل ي س يؤال حييول مييا يتييردد عيين أن تركيييا التييي تحركييت باتجيياه الوسييااة إلتمييام المصييالحة،
سييتكون ضييامنا ل يييام حميياس بحييل اللجنيية اإلدارييية محييل الخييالف الكبييير فييي السيياحة الفلسيياينية ،طييال

«حت ارن ال يوجد أل شيء من اذا ال بيل».

وشكك في طدرة تركيا في اذا الوطت باليذات علي التي ثير علي حمياس بسيبب «التميييرات التيي حيدثت

في طيادة حماس» ،مشي ار إل وجود «اتجااات جديدة» داخل حماس .وأرجل سبب ذلك إلي ميا سيماه

«دخول طوى إطليمية جديدة عل خا العالطة مل حماس».
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وبشييكل ص يريح طييال العييالول إن «الت ييارب بييين حميياس واإلمييارات ،اييو ميين يضييعف طييدرة تركيييا عل ي
الت ثير عل حماس من أجل إنهاء االن سام واتمام عملية المصالحة».

وتحييدع العييالول عيين الخا يوات التييي اتخييذاا ال يرئيس محمييود عبيياس ،ميين أجييل التخفيييف عيين سييكان

طايياغ غيزة ،ع ييب «اإلجيراءات الحاسييمة» التييي اتخييذت أخييرا ،واييدفها دفييل حميياس لل بييول بم ترحييات
المصالحة ،ال ائمة عل حل اللجنة اإلداريية وتمكيين حكومية التوافيا مين العميل ،وكيذلك تحدييد موعيد

لالنتخاب ييات .وط ييال إن خاي يوات الس ييما لم ييوظفي الص ييحة والتعل يييم ب ييالعودة للعم ييل ،تي ي تي ف ييي س ييياا
خايوات «حسيين النييية» .وأشيار إلي أنهييا تعتبيير «خايوات أولييية» فييي اييذا الشي ن .وأكييد أن فييتح لييديها
طرار ب ن ال تؤثر أل خايوات متخيذة ،علي الميواان فيي غيزة ،الفتيا إلي أن انياك «خايوات تخفيفيية

طادميية» .وعبيير عيين أملييا فييي أن تبييادر حميياس إل ي حييل اللجنيية اإلدارييية كي ي «خاييوة أول ي » ميين أجييل
تجنب وتجاوز اذه ارزمة

القدس العربي ،لندن2017/8/29 ،

 .14حماس تطالب بالتصدي لقرار االحتالل باقتحام األقصى
االبييت حركيية حميياس بالتصييدل ل يرار الحكوميية الصييهيونية بالسييما رسييميا باطتحييام المسييجد ارطصي
ب يادة وزراء وأعضاء كنيست صهاينة.

ودعا النااا باسم الحركة فوزل براوم في تصريح صحفي ارحد ،الجميل إلي االستبسيال فيي حمايية

الم دسات والدفاغ عنها وكسر معادالت االحتالل بكل طوة مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات.

وع ّيد برايوم الخايوة اإلسيرائيلية إمعانياي فيي سياسيية التيدنيس واالعتيداء علي الم دسيات ،محميالي حكوميية
االحيتالل كيل ميا يترتييب علي ايذا ال يرار الخاييير مين نتيائ وتبعيات ،ومحييذ اير مين االسيتمرار فيي اييذه

السياسة .وحيا صمود أالنا في ال دس وكل أبناء شعبنا الفلسايني في الداخل والخارج في الدفاغ عن
شعبنا وم دساتا وعن ح نا في ال دس والمسجد ارطص .

موقع حركة حماس ،غزة2017/8/28 ،

 .15أحمد يوسف :حماس قررت فعليا التوجه للمصالحة مع عباس وتطورات إيجابية خالل األيام القادمة
غ يزة  -خيياص سييما :أكييد ال يييادل فييي حركيية حميياس الييدكتور احمييد يوسييف  ،يييوم االحييد ،ان حركتييا
طييررت فعليييا التوجييا ال ي مصييالحة واتفيياا نهييائي مييل ال يرئيس الفلسييايني محمييود عبيياس وان تاييورات
ايجابية ستحدع خالل االيام ال ادمة ،مشي ار الي ان ارجيواء تيدفل إلي التفياؤل فيي امكانيية ان تتح يا

المصالحة الفلساينية وان ينتهي االن سام.
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وطال يوسف في تصيريحات خاصية لوكالية وسيماو :وانياك رغبية ح ي يية ليدى كيل ارايراف الفلسياينية
كالرئيس محمود عباس وحركة حماس والنائيب فيي المجليس التشيريعي محميد دحيالن كيي يلتيئم الجير
الفلسييايني ،الن الجميييل أصييبح يييدرك حجييم وخاييورة االن سييام الفلسييايني ،معتب ي ار دخييول تركيييا عل ي

اريا المصالحة ربما يعجل أكثر باتخاذ اذه الخاوة وت ارب المواطف بين االاراف المتنازعة.

وفييي سييياا فييتح معبيير رفييح والتفاامييات التييي ابرمتهييا حركيية حميياس ودحييالن ،أكييد يوسييف وان العالطيية

الوثي ة التي أطمنااا مل دحالن اي بمثابة سهم خير للتعجيل في ملف المصالحة مل الرئيس محميود
عباس .واعتبر يوسف ان تيار دحالن تيار مميز وطول ال يمكن التفريا با مال ا نظ ار الحتوائا عل

كييم كبييير ميين جيييل الشييباب الفلسييايني ،مشييي ار ال ي ان انيياك أكثيير ميين  %70ميين جيييل الشييباب فييي
حركة فتح بمزة ينتمون للتيار االصالحي ويؤيدونا طوال وفعال.

وح ييول ف ييتح معب يير رف ييح بص ييورة دائم يية وباشي يراف الس ييلاة الفلس يياينية ،ط ييال يوس ييف ،و ل يين نس ييجل أل

اعتي ي ار

علي ي ان تت ييول الس ييلاة الفلس يياينية ف ييتح معب يير رف ييح الب ييرل إذا م ييا ت ييم تح ي ييا المص ييالحة

الفلساينية.

وكالة سما اإلخبارية2017/8/27 ،

 .16جمال الطويل :األسرى يتوقون لصفقة مشرفة ويدركون أنها تأخذ وقتا
رام هللا – غي يزة  -يحيي ي اليع ييوبي :ط ييال ال ي ييادل ف ييي حرك يية وحم يياسو ارس ييير المح ييرر الش ييي جم ييال
الاويييل ،إن ارسييرى الفلسيياينيين فييي سييجون االحييتالل يعل ييون أميياال عل ي شييعبهم الفلسييايني وط يواه
الحية ،ويتوطون للحرية في صف ة تبادل مشرفة ،ونملين أن تكون طريبة ،إال أنهم يعلميون أن المهميات

الكبرى ت خذ وطتا.

وأفرجييت سييلاات االحييتالل عصيير أمييس عيين الشييي الاويييل ،بعييد أن اعت لييا فييي  30أكتييوبر /تش يرين

أول 2013م ،لترتفل عدد سنوات اعت الا إل  14عاما.

وطال الاويل في تصريحات لصحيفة وفلساينو ،ع ب اإلفراج عنا ،أنا لم يكين يتوطيل أن تايول ميدة

اعت الا ارخير والتي بدت مختلفة في ظروفها وأحداثها عن مرات ارسر الساب ة.

وازاء اروضاغ في سجون االحتالل ،طيال الاوييل :وشياادت فصيوال عظيمية مين المعانياة واالضياهاد
باالعت ال اإلدارل وتمديده أكثر من مرة وتحويل المحكيومين إلييا بعيد انتهياء ميدة أسيرام ،إضيافة إلي

ال سوة عل ارسرى الذين يحملون جوازات سفر أجنبية دون أل مبررو.

والتحييديات التييي يواجهه ييا ارسييرى ،وف ييا ال يييادل فييي حم يياس ،وعظيميية ومتنوع ييةو فييبخالف ص ييعوبة
اروضاغ داخل سجون االحتالل وافت اراا للحد اردن من اإلنسيانية فيي ظيروف المعيشية وح هيم فيي
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الزيييارات غي يير المتباع ييدة والتابي ييب وف ييا ال ييانون ال ييدولي اإلنس يياني وإال أن طا ييل الس ييلاة الفلس يياينية
وابتزازاا بمستح اتهم المالية مس كينونة ارسرى الذين ي سفون للحال الذل وصلنا إلياو.

فلسطين أون الين2017/8/28 ،

سريا القدس خالل التدريب
 .17غزة :استشهاد أحد عناصر ا
غ يزة :استشييهد م يياوم ميين وس يرايا ال ييدسو الجنييا العسييكرل لحركيية الجهيياد اإلسييالمي ،مسيياء االثنييين،

خالل تدريبات عسكرية في أحد مواطل الم اومة جنوب طااغ غزة.

وطاليت سيرايا ال يدس أن الشييهيد ايو صييامد حجيياج ر 25عاميا) ميين سيكان حييي الشيجاعية وطييد استشييهد

خالل التدريبات.

القدس ،القدس2017/8/29 ،

 .18لبنان :عناصر فتح تعتقل كل من يعود إلى حي الطيرة بعين الحلوة وتتهمه باإلرهاب
بيروت :طال المرصد اإلخبارل في مخيم عين الحلوة ،إنيا رغيم ميرور أسيبوغ علي وطيف إايالا النيار
فييي حييي الاييرة بييالمخيم ،فييإن عناصيير ارميين الييواني التييابل لحركيية فييتح تواصييل منييل دخييول اراييالي
إل الحي لتف د منازلهم ،وتعت ل كل الشباب من سكان الحي الذين يدخلون إل بيوتهم.

وت يوم عناصير ارمين اليواني باعت يال الميواانين ون لهيم إلي م يرات حركية فيتح فيي المخييم وتعييذيبهم
وتصويرام مل كمية من المخدرات ،ثم تسلمهم لألجهزة ارمنية اللبنانية.

وتتهم حركة فتح من تعت لهم باالنتماء إل مجموعة بالل بدر ومساعدة إراابيين.

وتعي ّيد اييذه ارفعييال تنفيييذا ميين حركيية فييتح لمخاييا منييل عييودة اراييالي إل ي حييي الاي يرة إلب يياء الحييي
مدمرا.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/29 ،

 .19االحتالل يوجه الئحة اتهام ضد منفذ عملية طعن في سوبرماركت في مدينة يافنيه
وجييا االدعيياء العييام فييي إس يرائيل ،يييوم االثنييين ،تهميية محاوليية طتييل إس يرائيلي للفلسييايني إسييماعيل أبييو
عرام ،البال من العمر  19عاما ،من الخليل ،بعد أن أطدم ،بداية الشهر الجارل ،عل اعن إسرائيلي
يعمل في سوبرماركت في مدينة يافنيا ،مما تسبب لا بجرو بليمة.
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وجيياء فييي الئحيية االتهييام أن الشيياب الفلسييايني اطتييرب ميين الييدين حييد التشييدد فييي الفت يرة التييي سييب ت
العملية ،وع د العزم عل الجهاد ضد االحتالل بعد أن أدى مناسك العمرة في السعودية ،وأمض بها

نحو  12يوما .وطرر بعد عودتا إل الخليل أن ينفذ عملية اعن.

وخاييا أبييو ع يرام طتييل مشييملا اإلس يرائيلي فييي السييابا ،لكنييا عييدل عيين ذلييك رنييا لييم يفلييح فييي العثييور
عليا ،ف رر طتل أول إسرائيلي يواجها .ف ام بدخول متجر إس ارئيلي ،وااجم عامل فيي المتجير بعيد أن

أخذ سكينا كانت معروضة للبيل .واعن المتهم العامل اإلسرائيلي عدة مرات في عن يا وصيدره مسيببا
لا جرو بليمة ،طبل أن تنكسر السكينة بيده.

المصدر ،إسرائيل2017/8/29 ،

 .21االحتالل يمنع إقامة ندوة في القدس بحجة إقامتها من قبل حماس
ال يدس المحتلية :منعيت شيراة االحييتالل اإلسيرائيلي ،مسياء ييوم االثنيين ،إطاميية نيدوة فيي مدينية ال ييدس
المحتلة ،بحجة أن حركة الم اومة اإلسالمية وحماسو ت ف خلفها.

وذكييرت م ارسييلة وطييدس بييرسو أن مركييز ويبييوسو الث ييافي بال ييدس ،كييان سيحتضيين نييدوة تننيياطش م اليية
بحثييية بعن يوان :والوصيياية عل ي المسييجد ارطص ي فييي ظييل إدارة االتفاطييياتو ،وذلييك بوجييود عييدد ميين

الشخصيات الم دسية .وأضافت أن عناصر من مخابرات وشراة االحتالل اطتحمت المركيز طبيل بيدء
الندوة ،وطامت بإغالطا كي ال تن ام الندوة بحجة وأن من خاّا إلطامتها من حركة حماسو.
وعلّييا عناصيير المخييابرات طيرار اإلغييالا حيييع جيياء فيييا ،أن وطائييد شييراة االحييتالل يييورام اليفييي أميير
بييإغالا المركييز ميين السيياعة الرابعيية وحت ي العاش يرة ميين يييوم اإلثنييين ،بعييد اطتناعييا ب ي ن النشيياا كانييت

ستن يما حركة حماسو ،بحسب البيان .وأضاف أن اذا النشاا ولن ي ام في ال دس وال ب ل مكان نخر
في دولة إسرائيل ،بهذا الموعد ،وفي غير موعد نخرو.

قدس برس2017/8/28 ،

 .21نتنياهو :لن أسمح باقتالع أو إزالة أي مستوطنة من الضفة الغربية
ااشم حمدان :في احتفال أجرتا دولة االحتالل اإلسرائيلي ،يوم اإلثنين ،بمناسبة مرور  50عاما عل

واالستياان فيي الضيفة المربييةو تحيت عنيوان وأضيواء اليوبييلو ،طيال رئييس الحكومية بنييامين نتنييااو،

إنا لن يكون اناك أل إخالء للمستوانين بعد اليوم.
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وطييال نتنيييااو فييي االحتفييال الييذل نظييم فييي المنا يية الصييناعية وبركييانو ،وحض يره نالف المسييتوانين
وعدد من السياسيين ونحين انياك لكيي نب ي لألبيد .لين يكيون انياك أل اطيتالغ لمسيتوانات فيي أر

إسرائيلو.

وطييال نتنيييااو واييذا مي يراع نبائنييا ،واييذه أرضيينا .عييدنا إل ي انييا كييي نب ي لألبييد .ليين يكييون انيياك أل

اط ييتالغ لمس ييتوانات ف ييي أر

إسي يرائيل .وط ييد ثب ييت أن ذل ييك ال يس يياعد ف ييي تح ي ييا الس ييالم .اطتلعن ييا

مستوانات ،وتل ينا صواري  .لن يتكرر ذلك .واناك سبب ثان لكي نحافظ عل اذا المكان .السيامرة

رالضفة المربية) اي ذخر إستراتيجي لدولية إسيرائيل .وايي مفتيا مسيت بلها ،رنيا مين ايذه المرتفعيات

العالية ،والمرتفعات العالية في جبل حتصور ،نشااد البالد من الارف إل الارفو.

وأضيياف نتنيييااو أنييا ي ييول للزعميياء ارجانييب الييذين يي تون إلي انييا وتخيليوا أن طيوات إسييالمية متارفية

تسيار عل اذه ال مم .فهذا سيعرضنا للخار ،وأيضا يعرضكم للخار ،وكل جيراننيا ،وكيل المنا ية

والشرا اروسا ب سره .وعل ضوء ما يحصل حولنا في الشرا اروسا ،فمن الممكن تتخيل النتائ ،
علينييا وعل ي شييارغ  6وعل ي ماييار اللييد .ولييذلك فيينحن ليين نتنييازل ،سيينحافظ عل ي السييامرة .وازاء ميين
ياالبنا باالطتالغ ،سن وم بتعميا الجذور ،ونبني ونم ّكن ونستوانو .عل حد تعبيره.

عرب 2017/8/28 ،48

 .22نتنياهو :األمم المتحدة ومؤسساتها تسمح للفلسطينيين بالتحريض على "إسرائيل"
غزة :است بل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيااو ارمين العام لألمم المتحدة أناونيو غوتيريش

الذل ي وم ب ول زيارة للمنا ة ،حيع طال ،إن «وظيفة ارمم المتحيدة وصيالحيتها تيتلخص فيي إحيالل
السالم ،بيد أن مؤسساتها تسمح للفلساينيين بالتحري

عل إسرائيل» .وأضاف ،إنها تل يت تفويضيا

لتعزيييز ح ييوا اإلنسييان ،ولكنهييا تسييمح فييي مختلييف مؤسسيياتها «لمنتهكييي ح ييوا اإلنسييان بإل يياء اللييوم

عل ي إس يرائيل» ،عل ي حييد زعمييا .وانت ييد رئيييس الحكوميية اإلس يرائيلية ال ي اررات التييي اتخييذتها منظميية
اليونيسكو وايئات دولية أخرى ضد إسرائيل وعالطة الشعب اليهودل بال دس وارطص .

ودعييا نتنيييااو أمييين عييام ارمييم المتحييدة أناونيييو غييوتيريش إل ي أخييذ دوره لتعزيييز االسييت رار وارميين

والسالم والحفاظ عل عالطات ايبة مل إسرائيل وتعزييز العالطيات مين جدييد .معربيا عين أمليا فيي أن
تكييون اييذه الزيييارة بداييية لفييتح صييفحة جديييدة فييي العالطييات مييل ارمييم المتحييدة ،طييائال« :أود أن أعمييل

معكم من أجل اذه المهمة المشتركة».

واته ييم رئ يييس نتني ييااو إيي يران بتحوي ييل س ييوريا ولبن ييان إلي ي جبه يية ض ييد إسي يرائيل لتح ي ييا ا ييدفها المعل يين
بت ييدميراا .وط ييال :له ييذا الس ييبب تري ييد اهي يران بن يياء مص ييانل صي يواري ف ييي لبن ييان .وأض يياف ،إن «ارم ييم
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المتحدة ،تفويضا بمنل وصول شحنات ارسلحة إل حزب هللا ،ولكن في الواطل ،ليم ييتم إبيالغ مجليس
ارميين بعش يرات ارالف ميين الحيياالت لتهريييب ارسييلحة لحييزب هللا فييي انتهيياك واضييح لل يرار .»1701
وأعرب عن رف

إسرائيل اذا ارمر ،واالب ارمم المتحدة بعدم طبولا أيضا.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/29 ،

 .23ليبرمان :حماس تضع شروطا غير واقعية تحول دون التوصل إلى صفقة تبادل جديدة
محمييد وتييد :حييذر وزييير ال يدفاغ اإلس يرائيلي ،أفيمييدور ليبرمييان خييالل الل يياء الييذل جمعييا ،يييوم اإلثنييين،
ب مين عام ارمم المتحدة أناونيو جوتيريش ،من والواطل الجديدو الذل تحاول إيران فرضا بسورية من

خييالل إطاميية مصييانل لتصيينيل ارسييلحة ،الفتييا إلي أن إسيرائيل تيرف

طبييول اييذا الواطييل وانهييا مصييممة

علي منييل أل تهديييدات علي أميين الميواانين اإلسيرائيليين ،مبينييا أن لل يوات الدولييية وظيفيية مهميية فييي
الحفاظ عل االست رار عل اول خا النار مل سورية.
أما بما يتعلا في لبنان ،استعر

ليبرمان أمام ضيفا صو ار توثا تمركز طيوات حيزب هللا فيي جنيوب

لبنان ،زاعما أنا بذلك ينتهك طرار وطف إاالا النار  1701الصادر عن ارمم المتحيدة ،طيائال :وحيزب
هللا يتحص يين داخ ييل ال ييرى وارحي يياء الس ييكنية وينش يير الصي يواري وال ييذائف والمع ييدات العس ييكرية داخ ييل

المنازل ،واي ارسلحة الموجهة صوب اإلسرائيليينو.

وطال وزير الدفاغ خالل اجتماعا بارمين العام لألم المتحدة :وحركة حماس تتمسك بجنديين ومدنيين
إسرائيليين ،وتضل شرواا غير واطعية طبالة الحكومة اإلسرائيلية والتي تحول دون التوصل إل صف ة

جديييدةو .وزعييم أن حميياس تحتجييز الجنييود والمييدنيين بشييكل ويتنيياف والمواثيييا الدولييية ،حيييع ت يرف

الكشييف عيين أل تفاصيييل عيين اإلس يرائيليين ،كمييا تمنييل ط يوات الصييليب ارحميير ميين زيييارتهم ،ماالبييا

المجتميل اليدولي ممارسيية الضيمواات علي حمياس لتعييدل عين مواطفهييا المتشيددة .لييم تتوطيف انت ييادات
ليبرم ييان عن ييد حم يياس ،ب ييل ص ييعد م يين تحريض ييا علي ي عب يياس واتهم ييا بالض ييلوغ ف ييي تف يياطم اروض يياغ
اإلنسانية في غزة واي اإلجراءات التي من ش نها أن تؤدل إل تداور اروضاغ والمواجهة العسكرية

بييين حميياس واسيرائيل ،الفتييا إلي أن عبيياس يوظييف الصيراعات الفلسيياينية الداخلييية لصييالحة ومسييتعد
لت ديم أاالي غزة لهذه الماية.
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 .24االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية :ترسيخ التواجد اإليراني في سورية قد يؤدي إلى تصعيد
ااشييم حمييدان :حييذر رئيييس شييعبة االسييتخبارات العسييكرية اإلس يرائيلية ارتسييي اليفييي ،فييي ل ائييا مييل
ارم ييين الع ييام لألم ييم المتح ييدة ،أناوني ييو غ ييوتيريش ،ال ييذل ي ييزور ال ييبالد ،م يين أن وترس ييي تواج ييد إيي يران
والمحور الشيعي في سورية ،وتعاظم طوة حزب هللا فيي لبنيان ،مين شي نهما أن يؤدييا إلي تصيعيد غيير

مرغوب عل الجبهة الشماليةو.

وبحسب الت ارير اإلسرائيلية فإن اليفي عير

أميام غيوتيرش صيورة الوضيل االسيتخبارية فيي جبهيات

مختلفة ،وتحدع عن ترسي تواجد إيران في سورية ،وبناء طوة حزب هللا في لبنان.

وطييال إن سييعي إي يران إل ي إنتيياج أسييلحة دطي يية لحييزب هللا عل ي أ ارضييي لبنييان ،والصييناعة العسييكرية
السورية ،اما تاوران خايران ال يمكن أن تب

إسرائيل المبالية حيالهما .عل حد تعبيره.

وأضاف أن وحزب هللا يعزز سيارتا في لبنان ،وأن اناك خروطات فظة ومتواصلة ل رار  1701اليذل

وضل حدا للحرب الثانية عل لبنانو.

وبحسييبا فييإن ط يوات الا يوارز الدولييية راليوينفيييل) اييي جييزء مهييم ميين الحييل ،وأن بإمكانهييا أن تمييارس

ضمواا وتجعل من الصعب علي حيزب هللا مواصيلة تعزييز طوتيا ،مشيي ار إلي أنيا يمكين فعيل المزييد،
وأنا يجب العمل من أجل السالم ومن أجل منل الحرب ال ادمة.

عرب 2017/8/28 ،48

 .25جالنت :يجب إعادة كل جندي إلى "إسرائيل"
أكييد الييوزير ييواف جالنييت ميين حييزب كلنييا معارضييتا لميينح اإلراييابيين فييي السييجون اإلسيرائيلية شييرواا
أكثيير ممييا تلييزم بهييا معااييدة جنيييف .واعتبيير فييي حييديع إذاعييي صييبا اليييوم أن التسييهيالت الممنوحيية
لهيؤالء ال تسيياعدنا وليييس أخالطييية .وأضيياف الييوزير جالنييت أن انيياك فرطييا كبي ي ار بييين جنييود وم يواانين

أحياء يحتجزون ك سرى وبين جثع يحتجزاا العدو مؤكيدا وجيوب إعيادة كيل جنيدل إلي دولية إسيرائيل
وبذل طصارى الجهود من اجل تح يا ذلك.

هيئة البث اإلسرائيلي مكان – إسرائيل2017/8/28 ،

 .26لوتان :كان يجب على جيشنا أسر  200عنصر من حماس
ارراضي المحتلية :طيال منسيا شيؤون ارسيرى والمف يودين اإلسيرائيليين المسيت بل مين منصيبا منيذ أييام
ليئييور لوتييان ،إنييا كييان يجييب علي الجيييش اإلسيرائيلي أسيير  200عنصيير ميين حميياس م ابييل كييل أسييير

إسرائيلي.
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وبثت إذاعة الجيش اإلسيرائيلي تسيجيالت لوتيان خيالل جلسية ممل ية بعيد أشيهر مين انتهياء حيرب غيزة
ارخي يرة ،ش ييدد فيه ييا علي ي ض ييرورة تميي يير المعادل يية وخل ييا رادغ لمن ييل وط ييوغ عملي ييات االختا يياف ض ييد
اإلسرائيليين .مشي ار إلي أنيا كيان مين المفتير

أن ي سير الجييش  200عنصير مين حمياس م ابيل كيل

أسير إسرائيلي.

وأضاف لوتان وكان يجب أن يكون اناك أسير ان يكون لدينا  ،200وان كان اناك أسيرين يجيب أن

يكون لدينا  ،400واذا كانوا ثالثة يكون لدينا  ..600اذا ال يعني حل المشكلة ولكنيا المعادلية سيتكون
مختلفةو.

وت ييابل وك ييان يج ييب أن ال تنته ييي ح ييرب  2014به ييذه النتيج يية  0-2باختا يياف اثن ييين م يين جنودن ييا دون

م ابلو.

فلسطين اآلن2017/8/28 ،

" .27العليا اإلسرائيلية" تصادق على طرد طالبي لجوء وتحدد احتجازهم والحكومة تندد
ااشم حمدان :ندد رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنيااو ،والوزراء أريا درعي وجلعاد إردان
وأييليت شاكيد ،يوم اإلثنين ،ب رار المحكمة العليا ،التي طررت أنا ال يمكن حبس االب لجوء أكثر

من  60يوما بسبب رفضهم ممادرة إسرائيل إل

دولة ثالثة ،ودعوا إل

تعديل طانوني يسمح بارد

االبي اللجوء إل أوغندا ورواندا.

وطييال وزييير الداخلييية ،أريييا درعييي ،إن وال يرار بع ييدم السييما للدوليية بييإخراج متسييللين خالفييا ل ييرغبتهم

إشكالي جداو.

وبحسبا فإن ذلك وينزغ أداة مهمة ،ويسمح لكيل متسيلل بالب ياء فيي اليبالدو .وأشيار إلي أنيا فيي أع ياب

طرار المحكمة العليا تحدع مل وزيرة ال ضاء ،أييليت شاكيد ،وأبلمها ب نا ييدرس تعيديل ال يانون بحييع
ويسمح للدولة بارد متسللين من البالد خالفا لرغبتهمو.

وانضم إليا وزير ارمن الداخلي ،جلعاد إردان ،وادع أن ال رار يفرغ سياسة الارد من أل مضمون.
ودعا إل تعديل ال انون لتجاوز طرار المحكمة العليا.

ميين جهتهييا طالييت شيياكيد إنهييا سييتعمل مييل درعييي علي تعييديل ال ييانون بحيييع يتيييح اييرد اييالبي اللجييوء

حت بدون مواف تهم.

وبحسييبها ،فييإن والمحكميية العليييا صييادطت اليييوم عل ي إمكانييية إبعيياد المتسييللين إل ي دوليية ثالثيية ،ولكنهييا

نزعت من يد الدولة رافعة الضما التي استخدمتها إلبعاد متسللين غير طانونيينو.

عرب 2017/8/28 ،48
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 .28باسكين :الحكومة اإلسرائيلية لم تتخذ ق ار ار إلتمام صفقة تبادل جديدة
محمد وتد :وجا الوسييا بيين الحكومية اإلسيرائيلية وحركية حمياس فيي صيفا الوفياء لألحيرار ،غرشيون
باسكين ،انت ادات شديدة اللهجية إلي الحكومية اإلسيرائيلية حييال تعاملهيا ميل مليف الجنيديين والميدنيين
الذل تحتجزام حماس في طااغ غزة ،الفتا إل أن الحكومة لم تتخذ ط ار ار بإتمام صف ة تبادل جديدة.

وأوضييح باسييكين أن الييب منسييا ارسييرى والمف ييودين فييي مكتييب رئيييس الحكوميية اإلس يرائيلية ،ليئييور

لييوتن ،ميين رئيييس الحكوميية ،بنيييامين نتنيييااو ،إعفيياءه ميين منص يبا ،يؤكييد أن الحكوميية غييير مسييتعدة

م يين

لصييف ة التبييادل به ييذه المرحليية وط ييد تنتظيير لس يينوات أخييرى وان لييوتن ل ييم يحصييل علي ي التفييوي
الحكومة لمفاوضات جديدة ومثمرة ،وعليا تنح من منصبا.

وكشف الن اب عن الدور الذل طام با وجهود الوسااة في إبرام صف ة جديدة مل حماس بالتشاور مل

المنسيا ليوتن إال أن الحكوميية ليم تمنحييا مجياال واسييعا للمنياورة ،حييع كلييف للتفياو

مييل طييادة حركيية

حماس في السجون إلبرام م ابل تحرير جثيامين الشيهداء إال أن حمياس رفضيت ذليك بشيدة واشيترات

تحرير أسرى.

عرب 2017/8/28 ،48

 .29رئيس لجنة المالية في الكنيست :اقتحام األقصى سيتسبب في انتفاضة جديدة
ال دس  -عبد الرؤوف أرناؤوا :ن لت ال ناة السيابعة التابعية للمسيتوانين عين رئييس لجنية الماليية فيي
ير ح ي يييا فيي
إن وانياك حظ يا
الكنيست رالبرلمان اإلسرائيلي) ،النائب موشيا غيافني طوليا ،ييوم اإلثنيينّ ،
ال انون اليهودل لزيارة جبل الهيكلو في إشارة إل المسجد ارطص .

أن رجبييل الهيكييل) اييو أطييدس مكييان فييي اليهودييية ،ولييذلك فييإن اليهييود ممنوعييون ميين
وأضيياف غييافني ّ
الييدخول إلييياو .وتييابل غييافني ،أن االطتحامييات وتخلييا مشيياكل تييؤدل إل ي خسييائر فييي ارروا وانييدالغ
انتفاضة ،كما حدع في الماضيو.

وتحول السكان المسلمين في جميل أنحاء العالم ضدنا ،بما في ذلك
وبالنسبة لا ،فإن اذه االطتحامات ّ
جميعا معادين رإلسرائيل) خشية من أن تتضيرر المواطيل
أولئك الذين ليسوا ضد إسرائيل ،مما يجعلهم
ي

اإلسالمية الم دسةو .ووصف غافني أولئك الذين ي فون خلف اطتحام المسجد بي والحم

و.

وطال :وأدين بشدة اذا ال رار المريل ،إنا دليل عل الحماطة والجهل وعدم المسؤولية المال ةو.

وكالة األناضول لألنباء2017/8/28 ،
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 .31جنرال إسرائيلي :حماس و"إسرائيل" تتجهزان للمعركة القادمة
وجا الجنرال إيلي سوخوليتسكي طائد المدرسة العسكرية للضباا بالجيش اإلسيرائيلي رسيالة إلي حركية
الم اوميية اإلسييالمية حميياس جيياء فيهييا أن والجيييش سيييكون أكثيير فتكييا فييي المعركيية ال ادميية ،ورغييم أن
الحركيية تظهيير تحييديا أكثيير أمييام إس يرائيل فييإن الجيييش سيييكون أكثيير اسييتعدادا لهييذه المواجهييةو ،حسييب

طولا.

ون لت مراسلة ال ناة السابعة التابعة للمستوانين عن سوخوليتسكي أن مهمتا اليوم تتلخص في ت ايل

المزيد من الجنود والضباا للمعركة ال ادمة ،واو ي ضي اليوم معظم أيام السنة عل الحيدود ميل غيزة
للحفاظ عل أاول فترة زمنية ممكنة من الهدوء ،والحرص علي تي مين الميوارد االسيتراتيجية إلسيرائيل

الموجودة في البحر المتوسا ،وال سيما منصات الماز.

وطييال طائييد المدرسيية العسييكرية للضييباا إن حييرب غ يزة ارخي يرة فييي عييام  2014أظهييرت طييدرات حميياس

العسييكرية ،خاصيية فييي المجييال البحييرل ،ممييا مكيين م اتليهييا ميين التسييلل عبيير البحيير ،وفييي السيينوات
الثالع الماضية التي أع بت الحرب تزايدت خاورة التهديدات عل إسرائيل ،ويضيف ووصيلنا ل ناعية

مفاداا أن ميزان ال وى الذل ساد بين إسرائيل وحماس طد تمير فعالو.

وأكييد سوخوليتسييكي أن م يياتلي حميياس يتييدربون علي ال تييال ،وتاييور الحركيية طييدراتها البحرييية ،وتجييرل

عملييات إاييالا صيواري تجريبيية السييتهداف منصييات المياز اإلسيرائيلية فييي عير

البحيير ،فييي حييين

اسييتفاد الجيييش ميين الحييرب السيياب ة اسييتعدادا للمعركيية ال ادميية ميين حيييع انت الييا ميين دائ يرة الييدفاغ إل ي

مرحلة الهجوم ،ويضيف وبات تركيز جيش االحتالل علي اسيتهداف ارايداف الثمينية للعيدو ،بميا فيي

ذلك االستعداد للشروغ في عملية بريةو.

وأوضييح المتحييدع نفسييا أن االسييتعداد للمعركيية ال ادميية يتالييب إجيراء التنسيييا العملييياتي بييين مختلييف

طااعي ييات الجي يييش البحريي يية والبريي يية والجويي يية المحياي يية ب اي يياغ غ ي يزة ،مشي ييي ار إل ي ي أن سي ييال البحريي يية
اإلسرائيلية يستعد كي يكون أكثر جاازية للمعركة ال ادمة في غزة.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/28 ،

" .31هآرتس" :نتنياهو يربط حق اليهود بفلسطين بقطعة "أثرية" تبين أن عمرها  20عاما فقط
رام هللا  -ترجميية :تعيير

اليهود بي ر

رئيييس الييوزراء اإلس يرائيلي بنيييامين نتنيييااو ،لصييفعة طوييية حييين حيياول ربييا

فلسياين بعيد العثيور علي طاعية ن ديية وأثرييةو لكنيا سيرعان ميا تبيين أن ال اعية الن ديية

وارثريةو المزعومة تعود ل ي  20عاميا ف يد .وبحسيب صيحيفة ايسرتس العبريية ،فيإن نتنييااو عير
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صفحتا عل فيسبوك طاعة وأثريةو تم اكتشافها ارسبوغ الماضي من طبل فتاة إسرائيلية في مستوانة
حلميش طرب رام هللا.

وطال نتنيااو وإنها عملة تاريخية من فترة الهيكل الثاني أل طبل أكثر من  2000عام ،وكانت تصيرف

ك نها نصف شيكل حالياو.

وأضاف نتنيااو واذه ال اعة تشير إل العالطة العمي ة بين شعب إسرائيل وأرضا في ال دس ومعبدنا
مرو ار بالمستوانات في يهودا والسامرةو.

ووف ييا للصييحيفة فييإن متحييف إسيرائيل اكتشييف أن ال اعيية التييي تييم العثييور عليهييا وليسييت عمليية طديميية،

وانما ايي باربليكيا حديثية منيذ نحيو  20عاميا وزعيت علي ارافيال كهيدايا بمبيادرة مين المتحيف ذاتياو.
وأشارت الصحيفة إل أن نتنيااو اضار لحذف المنشور من عل صفحتا عل فيسبوك.

القدس ،القدس2017/8/28 ،

 .23أعضاء كنيست يقتحمون المسجد األقصى على رأسهم المتطرف غليك
ال دس المحتلة :اطتحم أعضاء كنيست يهود عل رأسهم المتارف يهودا غليك من الليكود ،وشولي
معلم من البيت اليهودل صبا اليوم الثالثاء ،المسجد ارطص المبارك ،بحراسة من طوات االحتالل

الخاصة والضابا وأفراد شراة االحتالل.

وطامت شراة االحتالل وال وات الخاصة باالنتشار في ساحات المسجد ارطص

منذ ساعات

الصبا ارول  ،ثم فتحت باب المماربة ،الذل يتم من خاللا اطتحام المستوانين للمسجد ارطص ،
واطتحمت مجموعات المستوانين عل رأسهم غليك باحات ارطص .

وأوضحت مراسلة وكالة معا أن المتارف يهودا غليك برف ة مجموعة من المستوانين كانوا ضمن
مجموعة الثانية للمستوانين التي اطتحمت المسجد ،فيما كانت عضو الكنيست معلم عل

المجموعة الثالثة.

واطتحم غليك ومعلم ارطص

ب رار رسمي من رئيس حكومة االحتالل نتنيااو بالسما

رأس

رعضاء

الكنيست بالدخول إل المسجد ارطص المبارك اليوم الثالثاء ،ويعتبر اذا طرار استثنائي بعد منعهم
من اطتحاما لمدة عام ونصف.

وتجمل العشرات من نشااء حركة والسالم ارنو أمام مدخل المسجد ارطص

دخول أعضاء الكنيست اليهود إل

باحات المسجد ،ورفعوا يافاات كتب عليها ومجانين ،غادروا

المسجد ارطص و.
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" .22إسرائيل" تمدد اعتقال الشيخ رائد صالح ومنظمات حقوقية تندد باعتقاله

ذكرت وكالة األناضول لألنباء ،2017/8/28 ،عن مراسلها عبد الرؤوف أرناؤواَّ ،
أن محكمة الصلح
مددت ،يوم اإلثنين  ،2017/8/28اعت ال الشي رائد صال  ،رئيس الحركة اإلسالمية في
اإلسرائيلية ّ

الداخل الفلسايني ،حت  6أيلول /سبتمبر الم بل.

وطال المحامي خالد زبارطة ،محامي الشي صال  ،لألناضول إن ومحكمة الصلح اإلسرائيلية في
مدينة حيفا رشمال) انع دت ،يوم اإلثنين ،للنظر في الب النيابة العامة تمديد اعت ال الشي رائد

حت نهاية المحاكمةو.

وأضاف زبارطة ،أن والجلسة تمحورت حول الئحة االتهام التي تم توجيهها ،ارسبوغ الماضي ،للشي

رائد ،ونحن البنا اإلفراج عن الشي لحين نهاية اإلجراءاتو.

وأكد زبارطة ،أن والئحة االتهام التي تم ت ديمها ضد الشي رائد ،سياسية ،تنتهك الح وا ارساسية

للشي ك يادل ديني وشخصية سياسية بارزةو.

وأضافت الشرق ،الدوحة ،2017/8/29 ،عن مراسلها محمد جمال ،أن الشي رائد صال كشف من
داخل المحكمة ،عن سوء اروضاغ التي يعيشها داخل السجن ،وسوء معاملة السجان واإلسرائيليو

لا ،طائال :وأنا أعيش في السجن داخل الحمام ،وأصلي في الحمام وبالمرحا
بالمرحا

 ،بل أنام

و ..وتابل :وعندما س لت لماذا؟ طالوا لسنا نحن من ي رر في سجن الشارون ،وكذلك

نصبت كاميرتان لمراطبتي ،ما أمر با حت الحيوانات ال ت بلاو.

كما نددت منظمات ح وطية باعت ال الشي رائد صال  ،وطالت المنظمة العربية لح وا اإلنسان في
برياانيا :إن التهم التي وجهت للشي صال ال يدعمها أل دليل إنما ما تم ت ديما من أدلة يثبت

براءتا رنا يندرج في إاار الحا في حرية الع يدة وحرية الرأل والتعبير ،كما يؤكد أن مستويات عليا
في دولة االحتالل تريد التخلص من الشي صال إما بالتصفية الجسدية أو بإيداعا السجن أكثر

مدة ممكنا لدوره في الدفاغ عن المسجد ارطص ودعواتا إلنهاء احتالل مدينة ال دس.

وأكدت المنظمة أن أنشاة الشي رائد صال متف ة وصلب اإلعالن العالمي لح وا اإلنسان وكافة

ال وانين الدولية التي تحمي الحا في الع يدة والتظاار وحرية الرأل والتعبير.
 .23السجن لخمسة من أقارب فلسطيني قتل ثالثة مستوطنين

وأ.ف.بو :أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية أحكاماي بالسجن عل خمسة من أطارب شاب فلسايني
أطدم عل طتل ثالثة مستوانين إسرائيليين في تموز الماضي في مستوانة في الضفة المربية ،رنهم

لم يمنعوه من ال يام بذلك ،بحسب ما أعلن مصدر عسكرل أمس.
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وطررت المحكمة أول من أمس ،أن والد ووالدة وعم وأخا الشاب الفلسايني عمر العبد وكانوا يعرفون
بنيتا ارتكاب اجوم إراابي ولم ي وموا بفعل شيء لتحذير طوات ارمن ومنعاو.

ش ي ي وعم الشاب عمر العبد بالسجن لثمانية أشهر ،بينما حكم عل

وحكم عل

لشهرين ووالدتا بالسجن لشهر واحد .وأندينت والدة العبد أيضاي بيوالتحري
عن ما طام با ابنها في وسائل اإلعالم الفلساينية ،بحسب المصدر.

والده بالسجن

عل العنفو بسبب دفاعها

المستقبل ،بيروت2017/8/29 ،

 .23عائلة قشطة :الجيش المصري اعتقل ابننا وال معلومات عنه
غزة  -وخاصو :كشفت عائلة الحاج الفلسايني عبد ال ادر طشاة أحد حجاج مكرمة خادم الحرمين
الشريفين لعوائل الشهداء ،أن الجيش المصرل اعت ل ابنها خالل سفره رداء فريضة الح مل والدتا.

وطال خالد طشاة ش يا الحاج عبد ال ادر في تصريح ليوفلساين أون الينو :وإن الحافلة التي كانت
تن ل ش ي ي من معبر رفح تم توطيفها من طبل الجيش المصرل عل أحد حواجز مدينة الشي زويد،

واناك صعد ضابا مصرل برتبة ع يد إل الحافلة وطام بالنداء عل اسم ش ي يو.

وأضاف طشاة :والب الضابا من ش ي ي النزول معا وطام بام نة والدتي أن ابنها سيتم أخذه لمدة

ساعة واحدة وثم سيعود إل الحافلة ،وبعداا أمر الجيش سائا الحافلة بالتحرك والضما عليا من

أجل ذلكو .وتابل :والجيش يواصل اعت ال ش ي ي وال معلومات عنا حت ارنو.

فلسطين أون الين2017/8/28 ،

 .23هيئة شؤون األسرى :االحتالل يتعمد تجاهل األوضاع الصحية والحياتية لألسرى الفلسطينيين
رام هللا :كشفت ايئة شؤون ارسرى والمحررين الفلساينية ،يوم االثنين  ،2017/8/28أن ارسرى
المرض

فيما يسم مستشف

سجن الرملة اإلسرائيلي ،يعانون من أوضاغ صحية وحياتية صعبة

ومع دة وف ا لسياسة متعمدة تنتهجها إدارة السجن بتجاال ماالب ارسرى ،بهدف النيل من صمودام

وعزيمتهم.

وأوضح محامي الهيئة ،معتز ش يرات ،في تصريح ،أنا زار السجن والت

بعدد من ارسرى ،وأن

اروضاغ بشكل عام سيئة ،حيع الحرمان من العالج واردوية وعدم التعامل مل الحاالت المرضية

بشكل جدل ،باإلضافة إل مستوى ا
متدن من النظافة وغذاء سيئ كماي ونوعاي ،لدرجة عزوف معظم

ارسرى عن تناولا.
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 .23السلطات المصرية تمنع عبور ثالثة فلسطينيين من قطاع غزة إلى الحج
منعت السلاات المصرية سفر ثالثة من أاالي الشهداء في طااغ غزة من السفر إل الح  ،خالل
معبر رفح الذل افتتح بشكل استثنائي في كال االتجااين.

وطد غادرت أمس ارحد المجموعة ارول من حجاج والمكرمة السعوديةو من أاالي الشهداء بال ااغ،

لكن السلاات ارمنية بالجانب المصرل أعادت امرأة ورجلين من الحجاج دون إبداء أسباب.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/8/28 ،

" .23مجموعة العمل" :استشهاد الجئ فلسطيني تحت التعذيب بسورية
دمشا :أكد ذوو الجئ فلسايني معت ل بسجون النظام السورل أن نجلهم استشهد تحت التعذيب في
سجن فرغ فلساين بدمشا التابل للنظام.

ون لت مجموعة العمل من أجل فلساينيي سورية ،يوم االثنين  ،2017/8/28عن العائلة أن ابنها

عاما) والبت عدم ذكر اسم ولداا الصريح خوفاي عل
وم.دو البال ر 32ي
الحياة في سجون النظام السورية بعد أربعة أعوام من اعت الا.

حياتها ،إن ولدام فارا

وأفادت مجموعة العمل أنا وبذلك يرتفل عدد ضحايا التعذيب من الفلساينيين ممن وث تهم إل

ر )469ضحية.

وفي سياا مختلف ،سادت حالة من االستياء والسخا بين الالجئين الفلساينيين النازحين جنوب

دمشا ،وذلك بعد توزيل اللجنة الوانية إلغاثة مخيم اليرموك حصص خبز فاسدة عليهم.
واتهم اراالي ،ال ائمين عل

التوزيل بتراجل جودة الخبز الذل يتم إدخالا إل

ومخيم اليرموك ،معل اي بعضهم عل

المنا ة الجنوبية

الحادثة أن الخبز الموزغ ال يصلح للبشر بل كعلف للماشية

والحيوانات.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2017/8/28 ،

 .23محتجزون في مطار القاهرة يناشدون السفارة الفلسطينية التدخل بعدم ترحيلهم
ال اارة :ناشد  15شابا فلساينياي محتجزين في ماار ال اارة السفارة الفلساينية بالتدخل العاجل لدى
السلاات المصرية لعدم ترحيلهم من حيع أتوا ومساعدتهم دخول طااغ غزة.

واالب أحد المحتجزين في الماار السفير الفلسايني جمال الشوبكي بالتواصل مل الجهات
المصرية ،إلي اف ترحيلهم من الماار إل

ليتمكنوا من العودة ل ااغ غزة.
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وأشار إل أن عدد المحتجزين في ماار ال اارة  15فلساينياي محجوزين في ماار ال اارة معظمهم
من ماليزيا ،وتم إمهالهم ساعات معدودة لكي يعودوا من حيع أتوا.

وأكد المحتجز أن السفارة الفلساينية في ال اارة حت ارن لم تتواصل معهم ولم ت م بدوراا في مراعاة
شؤونهم.

في سياا متصل ،كشف السفير الفلسايني في مصر جمال الشوبكي ،عن اتصاالت جرت مل

الجانب المصرل إلنهاء أزمة المحتجزين في ماار ال اارة.

وذكر الشوبكي أنا وال يوجد احتجاز رل من الشبان في الماار ،وانما ام بانتظار إعادة فتح معبر

رفح أو العودة مجددا للمكان الذل طدموا مناو.

وكالة سما اإلخبارية2017/8/27 ،

 .34مؤسسات حقوقية" :إسرائيل" تستمر بإغالق ملف التحقيق بمقتل أطفال عائلة بكر
غزة :طال بيان صحفي ح وطي مشترك لمؤسسات ح وطية ،يوم االثنين  ،2017/8/28إن المستشار

وطية
الرد ،لعامين متواصلين ،عل
ال ضائي للحكومة اإلسرائيلية يمتنل عن ّ
توجهات المنظمات الح ّ
ّ
غزة عام .2014
ضد إغالا ملف التح يا في م تل أافال عائلة بكر إبان العدوان اإلسر
ائيلي عل ّ
ّ
غزة خالل العدوان اإلسرائيلي
ائيلية طتلت أربعة أافال كانوا يلعبون عل شاائ ّ
وكانت ال ذائف اإلسر ّ
ّ
عام .2014

ووفا البيان ف د بعع مركز عدالة ،ومركز الميزان لح وا اإلنسان في غزة ،والمركز الفلسايني
ّ
ضائية العليا في
لح وا اإلنسان في غزة ،يوم  20أغساس/نب  ،2017برسالة إل الجهات ال
ّ
توجهات ساب ة طنِّّدمت ضد إغالا ملفّات التح يا بم تل
إسرائيل ،واالبت اذه الرسائل بالتجاوب مل ّ
ارافال ارربعة عل شاائ بحر ّغزة إبان العدوان اإلسرائيلي عام  ،2014كما االبت بإلزام الجيش
ّ
بكشف مواد التح يا.
وطية عل أن ابيعة جهاز التح يا اإلسرائيلي غير الناجعة تمنح عل أر
ّ
وشددت المؤسسات الح ّ
ّ
الواطل حصانة للشخصيات العسكرّية المرتباة بهذا الحدع ،وطالت وإن فشل التح يا والت خيرات غير

بحا المسؤولين عن طتل المدنيين وانتهاك ال انون
المبررة تهدد بإحباا أل فرصة لتح يا العدالة
ّ
ّ
الدولي اإلنساني.و
ّ
ّ
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/28 ،
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 .34مئات المستوطنين اليهود يعتدون على عائلة أبو رجب في الخليل
الخليل :أفادت مصادر فلساينية ،ب ن مستوانين يهود اعتدوا الليلة الماضية ،عل عائلة وأبو رجبو
بمدينة الخليل ،بعد أن كانوا طد استولوا عل منزل العائلة الفلساينية.

ار بإخالء المستوانين من منزل عائلة أبو رجب ،وتنفيذ طرار سابا
وأصدرت نيابة االحتالل أمس طريا
من محكمة االحتالل بإب اء اروضاغ عل حالها في البناية الفلساينية التي ادع المستوانون أنها

لهم.

وطالت لجنة وإعمار الخليلو ،إنها نجحت في انتزاغ طرار بإخالء المستوانين من مبن أبو رجب ،بعد

إثبات عدم طانونية دخولهم للمبن .

وذكر أبو رجب في حديع لي وطدس برسو ،أن طرابة  300مستوان اعتدوا أمس عل أفراد العائلة؛

مسنة في الي  60من عمراا واصابتها برضو
بينهم ّ
العائلة الفلساينية بالاابا ارسفل بعد صدور ال رار.

 ،وطاموا بارا أبواب المنزل الذل تتواجد فيا
قدس برس2017/8/28 ،

 .33حفل توقيع رواية "الترياق  -مؤامرة اغتيال خالد مشغل"
عمان  -عزيزة علي :وطل الروائي د .محي الدين طندور أول من أمس في منتدى الرواد الكبار روايتا
ّ
والترياا -مؤامرة اغتيال خالد مشملو ،الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسة والنشر -بيروت.
وتتحدع الرواية بحسب مؤلفها عن محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي ارسبا لحركة حماس

خالد مشعل التي جرت في العام  ،1997وكيف ينظر المرب لهذه العملية.

بيَّن مترجم الرواية محمد أزوطة في الحفل الذل شارك فيا الكاتب توطا ،وأدارتا ال اصة سحر ملص
انا عندما عرف أن الرواية كتبت باللمة اإلنجليزية ،اعت د أنها موجهة إل المرب الداعم إلسرائيل،
وان المؤلف يحابي اذا الكيان الماصب ،ليفاجئ بعد ال راءة بشيء مختلفا تماما عما كان يتوطل،

واو توضيح لصورة خالد مشمل.

الغد ،عمان2017/8/29 ،

 .43سفير مصري :أطراف داخلية مصرية تسعى إلفشال التفاهمات األخيرة مع حماس
الرسالة نت – محمود انية :انت د السفير المصرل محمود فهمي كريم أول سفير مصرل لدى السلاة
الفلساينية ،سلوك بالده تجاه طااغ غزة مؤخ اير وخاصة في ملف معبر رفح ،وخاف المواان عبد

اانا نخرين من ت دية عبادة الح  ،كما طال.
ال ادر طشاة أثناء توجها للح ومنل  17مو ي
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وأضاف فهمي في تصريح خاص بيوالرسالة نتو ،يوم االثنين :واختااف مواان عل

ارراضي

أن اذه اإلساءة طد
المصرية يسيء لجيشنا ،ويظهر أنا غير طادر عل حماية طافلة حجاج ،كما ّ
جرت طبل ذلك مل الشبان ارربعة الذين جرى اختاافهم عل ارراضي المصريةو.
واعتبر اذا السلوك إساءة للعالطة مل غزة ،وال تصب في مصلحة مصر في تحسين العالطة ،ووتضل

عالمة استفهام حول وجود أاراف داخلية ال ترغب في تنفيذ التواف ات ارخيرة وتسع لتخريبها ،كما

أن أاراف خارجية ال ترغب بهاو.
وأضاف :والبع

يريد التذرغ ب ن إغالا المعبر بسبب عدم ضمان سالمة العابرين فيا ،واذه أكبر

إساءة ب ن جيشنا الكبير ال يستايل أن يؤمن ن ل المسافرين حت ماار ال اارةو.

وأضاف :وأتمن أن يكون كل ما جرى أخبار غير صحيحة ..ال أستوعب فكرة اإلاانة واإلساءة التي
تحصل لنا طبل غزة ،وأتمن أن تمضي االتفاطات في اري ها التي يرغب با الجميل وأال تتوطف عند

اذه المحاات السيئةو.

يوما ف ا خالل العام المنصرم ،وطال :واناك العديد من
وأشار إل ّ
أن معبر رفح لم يفتح سوى  20ي
أصحاب الحاالت اإلنسانية والمرض والالبة وأصحاب اإلطامات ح ّول المعبر حياتهم لجحيمو،

متابعا :ولألسف كثير في مصر ال يدركوا وجود المئات من المصريين يعيشون داخل طااغ غزةو،
ي
وفا طولا.
أكد أن مصلحة مصر مساعدة حماس بدالي من التضييا عليها ،وفعندما ساعدنااا تصدت لإلرااب،
و ّ
واناك من يعت د أن الحركة طوة خارطة وفي الح ي ة اي تنجح بمساعدة مصر ،دون ذلك لن ننجح

معبر في الوطت ذاتا عن أملا أن تسود إرادة طوة العالطة ورن اذه مصلحة ال يمكن رحد
في شيءو ،يا
أن يتجاوزااو.
الرسالة نت2017/8/28 ،

 .44عشقي :قشطة في ضيافة الملك سلمان ويجب اإلفراج عنه
أكد أنور عش ي رئيس مركز دراسات الشرا اروسا الم رب من الديوان
الرسالة نت – محمود انيةّ :
أن الملك السعودل سلمان بن عبد العزيز لن يتوان عن التدخل لدى السلاات
الملكي السعودلّ ،
المصرية من أجل اإلفراج عن المختاف عبد ال ادر طشاة.
وكان طشاة طد اختاف عل

أحد حواجز الجيش المصرل ليلة االثنين ،أثناء سفره إل

ارراضي

الحجازية ضمن وفد مكرمة ذول الشهداء ،وفا رواية والدتا والمراف ين معا في الباص.
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وطال عش ي ليوالرسالة نتو :وال أتوطل أن يكون ارمن المصرل من اختافا ،فارجهزة ارمنية ال تلج
للثام مثل اللصوص ،وفي كل ارحوال أتوطل أن ت دم السلاات المصرية باإلفراج عنا سواء اي من

احتجزتا أو عصاباتو.
وذكر أن سما

السلاات المصرية ل شاة بعبور البالد واعتباره واحد من مكرمة الشهداء ،فهذا

ويعني أنا ضيف لدى الملك سلمان وارخير سوف يتدخل بكل ت كيد لإلفراج عناو.

ودعا عش ي إل التريع ووالتحلي بالصبرو لمعرفة أسباب اختاافا من السلاات المصرية ،وونثا أن
المسؤولين اناك سيعاملوه بكثير من العدل وال ساو ،عل حد طولا.

للخاف عل

يد الجيش المصرل،

أكدت أن نجلها الحاج عبد ال ادر تعر
وكانت عائلة طشاة ّ
مناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نل سعود بالكشف عن مصير ابنها الحاج عبدال ادر

حمدان طشاة ،واإلفراج عنا والتحاطا بفوج الحجاج.

وطال ش يا الحاج طشاة ليوالرسالة نتو أن أخيا اختاف من الحافلة رطم  5التي كانت ت ل عددا من
الحجاج الفلساينيين من ال ااغو .متابعا و الحافلة تعرضت لكمين من طبل الجيش المصرل داخل

الحدود المصرية بعد تجاوزاا للمعبرو.

الرسالة نت2017/8/28 ،

 .45كتاب جديد عن العالقات المصرية اإلسرائيلية بعد ثورة يناير
أصدر مركز الجزيرة للدراسات كتابا جديدا بعنوان والعالطات المصرية اإلسرائيلية بعد ثورة  25ينايرو،

من ت ليف الباحع المختص في الش ن اإلسرائيلي صالح النعامي.

يتتبل الكتاب تاور العالطات المصرية اإلسرائيلية ،ويسلّا مزيدا من الضوء عل تلك العالطة ّإبان

فترة حكم الرئيس ارسبا محمد حسني مبارك ،مرو ار بحكم المجلس العسكرل والرئيس المعزول محمد
مرسي ،وانتهاء بحكم الرئيس الحالي عبد الفتا

السيسي .ويع د الكتاب م ارنة بين ابيعة اذه

العالطة خالل أنظمة ال حكم الساب ة ،ويرصد التحوالت التي ارأت عليها ،ويربا ذلك بصناعة ال رار

داخل مؤسسات الحكم المصرل.
ويشتمل الكتاب عل

أربعة فصول وخاتمة ،حيع يناطش الفصل ارول محددات وبيئة وسمات

العالطات المصرية اإلسرائيلية طبل ثورة  25يناير/كانون الثاني  .2011ويتناول الفصل الثاني
التحوالت التي ارأت عل اذه العالطات بعد الثورة وحت انتخاب محمد مرسي ،والتعرف عل بيئة
ومحددات العالطة في اذه الفترة ،إل جانب رصد مسوغات ال لا اإلسرائيلي من الثورة وتداعياتها،

واإلحااة بسليات التحرك اإلسرائيلي إلحباا الثورة واالستعداد لمواجهة تبعاتها.
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ويرصد الفصل أيضا مواطف النخب السياسية المصرية من إسرائيل خالل اذه الفترة ،ويتتبل
التحوالت التي ارأت عل العالطات الثنائية.

ويتارا الفصل الثالع للعالطات المصرية اإلسرائيلية في عهد محمد مرسي ،وابيعة المحددات التي

ضباتها والتحوالت التي ارأت عليها ،وت ثيرات رئاسة مرسي للدولة عل

الصراغ الفلسايني

اإلسرائيلي ،ومسوغات ال لا اإلسرائيلي من اإلجراءات التي أطدم عليها مرسي عل الصعيد الداخلي

والخارجي .ويعر

الفصل لميكانيزمات التحرك اإلسرائيلي في التعااي مل اذه المرحلة.

ويناطش الفصل الرابل محددات العالطة بين إسرائيل ومصر في عهد السيسي وسماتها ومسوغات
اابل اذه العالطة ،إل

جانب رصد تحوالت تلك العالطة ومظاار التعاون بين الجانبين في اذه

المرحلة وتداعياتها ،السيما الشراكة في مواجهة الم اومة الفلساينية .كما يتوطف اذا الفصل عند

الت ييم اإلسرائيلي لعوائد التعاون االستراتيجي مل نظام السيسي.

تصدت لدراسة العالطات
وت تي أامية الكتاب -بحسب المؤلف -من طلة اردبيات العربية التي
ّ
المصرية اإلسرائيلية بعد ثورة يناير/كانون الثاني  ،2011وال صور البادل عل اذه اردبيات في

اإلحااة باابل التحوالت التي ارأت عليها ،واو ما نيكسبا أامية خاصة.
الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/28 ،
 .46أردوغان :على اإلدارة اإلسرائيلية وضع حد للمحاوالت الرامية لتقويض حل الدولتين
أن رة  -ارناضول :طال الرئيس التركي رجب ايب أردوغان ،االثنين ،إنا ينبمي عل
اإلسرائيلية وضل حد للمحاوالت الرامية لت وي

حل الدولتين.

اإلدارة

جاء ذلك في مؤتمر صحفي ع ده أردوغان ،مل الرئيس الفلسايني محمود عباس في المجمل
الرئاسي بالعاصمة أن رة.

وأكد الرئيس التركي ،أن اريا السالم الدائم في المنا ة يمر من خالل إطامة دولة فلساين مست لة

ذات سيادة .وأضاف في اذا اإلاار :واريا السالم الدائم في المنا ة بارز ،واو إطامة دولة

فلساين مستل ة ذات سيادة وعاصمتها ال دس الشرطيةو .وشدد عل

تاريخية يتحملها المجتمل الدولي تجاه الشعب الفلسايني.

أن حل الدولتين ،مسؤولية

وذكر أن وحل ارزمة في المنا ة وارساء السالم يصب في صالح اإلسرائيليين فضال عن إخوتنا

الفلساينيينو .وطال :وضمان ح وا الشعب الفلسايني يشكل مفتاحا للسالم في اذه المنا ةو.
وأشار إل

أنا اعتبا ار من أكتوبر /تشرين ارول الم بل ستتيح بالده منح الت شيرة اإللكترونية

للفلساينيين للدخول إليها.
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ودعا أردوغان إل

ضرورة تح يا الوحدة بين صفوف الفلساينيين ،من أجل تحسين الظروف

المعيش ية اليومية لهم ،ودعم ال ضية الفلساينية ،ماالبا جميل اراراف الفلساينية في اذا اإلاار
باالستجابة لنداء تركيا من موطعها كرئيس لدورة ال مة اإلسالمية.

ولفت إل أنا بحع مل الرئيس محمود عباس ،الوضل الراان في فلساين ،مؤكدا أن تركيا تواصل

ت ديم المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسايني ،من خالل مؤسساتها الرسمية.

ونوه في اذا اإلاار إل تشييد بالده مستشف بمدينة اوباس الفلساينية بالضفة المربية ،ومستشف

نخر ب ااغ غزة ،إل جانب مشروغ إنشاء  320وحدة سكنية في ال ااغ.

وكالة األناضول لألنباء2017/8/28 ،

 .47الصادق المهدي" :إسرائيل" مارست الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين
الخراوم /بهرام عبد المنعم /ارناضول :طال الصادا المهدل ،زعيم حزب ارمة ال ومي ،أكبر
يدا ،تجاه
فصال عنصرييا،
أحزاب المعارضة في السودان ،اإلثنين ،إن وإسرائيل مارست
ي
وظلما وتشر ي
ي
الشعب الفلسايني منذ العام 1948و.
جاء ذلك في ندوة أل ااا المهدل ،في م ر حزبا بمدينة أم درمان غربي الخراوم ،حملت عنوان:

“التابيل مل إسرائيل بين المصالح االستراتيجية والمواطف الراانة”.
وأضاف المعار

السوداني :إن “إسرائيل حولت طااغ غزة لمعت ل كبير الضاهاد أال فلساينر)..

لم يعد اناك شخص سول ال يعترف بح ي ة الظلم والمعاناة الواطعة عل الشعب الفلسايني”.

حاليا ،وال يمكن أن
وتابل :إن “اإلرااب اإلسرائيلي سبب أساسي في تجنيد اإلراابيين الموجودين ي
نحارب اإلرااب ،في ظل وجود مصدر حاضن لا بهذا الشكل”.
أن  11فرعا

أيضا المكتب التنفيذل للمنتدى العالمي للوساية ،إل
وأشار المهدل ،الذل يرأس ي
للمنتدى في دول عربية واسالمية وافري ية ستعمل ،بعد عالة عيد ارضح ربداية الشهر الم بل)،
عل تعبئة الحشود الشعبية لفضح جرائم إسرائيل وتجريم من يدعو لتابيل العالطات معها.

رأي اليوم ،لندن2017/8/28 ،

 .48تقرير إسرائيلي :الرباط وتل أبيب حريصتان على بقاء العالقات االقتصادية سرية بينهما
الرباا  -وال دس العربيو :طال ت رير إسرائيلي إن اناك حرصا ممربيا – إسرائيليا عل ب اء العالطات
االطتصادية بينهما سرية وبعيدا عن ارضواء ،نظ ار لرف

العبرية.
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واعتبر الموطل اإللكتروني اإلسرائيلي وإزراييل فاليو أن العالطات االطتصادية بين الممرب والدولة
العبرية وظلت تتسم دائما بيوالسريةو ،ويابعها والممو

و بسبب رف

الرأل العام الممربي لهذه

ارشكال من التابيل ،وأنا ومن شبا المستحيل معرفة تفاصيل ارمور بخصوص وضعية ميدان
ارعمال بين البلدينو.

وجاء في الت رير أن وجميل الفاعلين في اذا المجال حريصون عل السرية التامة ،ومن وطت إل

نخر تتم إمااة اللثام عن بع

الح ائاو ،حيع أن الممرب ويصنف ضمن الئحة أبرز  5زبائن

أفارطة بالنسبة إلسرائيلو.

ون ل الموطل عن ومصادر عليمةو أن الممرب يحل في المرتبة الثانية مباشرة بعد مصر في ما يتعلا

بالتعاون االطتصادل والتبادل التجارل بين البلدين ،مت دما عل كل من موريتانيا واثيوبيا وأوغندا ثم
غانا ،واي معايات وتفيد ب ن الممرب اختار أن يكون شريكا اطتصاديا بالنسبة إلسرائيلو.

القدس العربي ،لندن2017/8/29 ،

 .49األمين العام لألمم المتحدة يعد االستيطان أحد أهم العراقيل أمام حلم "السالم"

ذكرت القدس العربي ،لندن ،2017/8/29 ،من ال دس ،عن وأ ف بو ،أن ارمين العام لألمم
المتحدة أناونيو غوتيريش ،أجرى االثنين محادثات مل المسؤولين اإلسرائيليين في ااار زيارتا
ارول

إل

الشرا اروسا منذ توليا منصبا ،ودعا إل

إطرار حل الدولتين متحدثا عن “حلما”

بالسالم ،معتب ار االستياان أحد اام العراطيل التي ت ف أمام إتماما.

وبينما ركز غوتيريش عل محادثات السالم مل الفلساينيين ،وجا المسؤولون اإلسرائيليون انت ادات

الذعة ل وة ارمم المتحدة المنشرة في جنوب لبنان راليونيفيل) والتي يتهمونها بم
وصول ارسلحة اإليرانية لحزب هللا الشيعي اللبناني.

النظر عن

وتحدع غوتيريش الذل تول منصبا في يناير/كانون الثاني الماضي عن أحد أطدم الصراعات في

العالم ،مشددا عل ضرورة إطامة دولة فلساينية رغم “العراطيل” خالل ل ائا رئيس وزراء االحتالل
اإلسرائيلي بنيامين نتانيااو.

وطال غوتيريش في تصريحات صحافية في مكتب نتانيااو “احلم ب ن يكون لدل الفرصة لرؤية

دولتين في ارر

الم دسة تعيشان معا في اعتراف متبادل وأي

في سالم وأمن”.

واعتبر ارمين العام لألمم المتحدة أن اناك “عددا من العراطيل” أمام عملية السالم موضحا “أعربت
عل

سبيل المثال عن معارضتي لألنشاة االستياانية” اإلسرائيلية في الضفة المربية وال دس

الشرطية المحتلتين.
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ولكنا تحدع أيضا عن ضرورة إدانة ما وصفا “باإلرااب والعنف والتحري

عل

الكرااية” في

إشارة إل الفلساينيين.
وكان غوتيريش الت

صبا االثنين بالرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين وسيتوجا الثالثاء إل رام هللا

لل اء رئيس الوزراء الفلسايني رامي الحمد هللا ،علما أن الرئيس الفلسايني محمود عباس يجرل زيارة

إل تركيا حاليا .ومن الم رر أن ي وم غوتيريش ارربعاء بزيارة إل طااغ غزة المحاصر.

وأضافت الحياة ،لندن ،2017/8/29 ،من الناصرة ،عن أسعد تلحمي ،أن غوتيريش االب بالعمل
عل

تحسين االطتصاد الفلسايني كجزء من الجهود الستئناف العملية السياسية ،وويجب أن ت ود

العملية إل تحسين االطتصاد واالحتياجات االجتماعية للفلساينيين لي تنعوا ب ن السالم جدير رب ن

يتح ا) ...الفلساينيون يحتاجون أيضاي لتحسين اطتصادامو.

وأفادت ت ارير إسرائيلية ب ن غوتيريش سيضما عل إسرائيل لت ديم تسهيالت لسكان ال ااغ تخفف

من معاناتهم مثل تمكين مرض

التي يتم إدخالها إل ال ااغ.

من ال ااغ من تل ي العالج في إسرائيل وزيادة كميات البضائل

وكشف أنا كان شريكاي طبل  13عاماي في اتصاالت سرية بين إسرائيل والسلاة الفلساينية حين كان
اء بين نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية في حينا
رئيساي لحكومة البرتمال وأن مكتبا استضاف ل ي
شمعون بيريز والرئيس الفلسايني الراحل ياسر عرفات استمر أربل ساعات ،ووتمنيت أن تسنح
الفرصة لي ب ن أرى دولتين تعيشان جنباي إل جنب باعتراف متبادل لكن أيضاي بسالم وأمنو.
فور وصولا تل أبيب مساء أول من أمس الموفد ارميركي إل

وكان ارمين العام الت

الشرا

اروسا جيسون غرينبالت وبحع معا في تداور اروضاغ اإلنسانية في طااغ غزة واحتماالت دفل

عملية السالم بين إسرائيل والفلساينيين.
وتارا غوتيريش إل

طوات حفظ السالم الدولية في جنوب لبنان وادعاءات إسرائيل ب نها تم

الارف عن انتهاك حزب هللا ال رار ارممي  ،1701وطال إنا سيعمل طدر استااعتا عل

تعزيز

نشاا ال وات وللمساعدة في حماية مصالح إسرائيل ارمنية وأن تؤدل ال وات الدور المناا بهاو.

وأردف أنا يتفهم مخاوف إسرائيل ارمنية ،معتب اير أن الدعوة إل ال ضاء عل إسرائيل وليست م بولة

لدلو.

كما الت

غوتيريش أمس وزير الدفاغ اإلسرائيلي أفيمدور ليبرمان وعدداي من كبار مسؤولي الجيش

الذين استعرضوا أماما والخار الكامن في تثبيت طوات عسكرية إيرانية وجوداا في سورية ومعارضة

إسرائيل الشديدة ذلكو.
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 .51موسكو مستعدة لحل أزمة قطر "من دون أن تنافس أحدا"
جدة  -من

المنجومي « -الحياة» ،رويترز :أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،أن

موسكو مستعدة للمساعدة في تجاوز أزمة طار «من دون أن تنافس أحداي في ذلك» ،معرباي عن

دعما مبادرة الكويت في اذا الش ن.

وأجرى الفروف محادثات أمس في الكويت مل ارمير الشي صبا ارحمد الجابر الصبا  ،ورئيس

الوزراء جابر مبارك الحمد الصبا  ،ونظيره الكويتي صبا الخالد الحمد الصبا  .وطال إن لموسكو

والكويت مواطف مت اربة ،أو حت

متااب ة في ش ن أام ال ضايا اإلطليمية المتعل ة بسورية وليبيا

واليمن والوضل المتعلا ب زمة طار ،وأضاف« :نحن مستعدون للمساامة في ذلك بنشاا وفي شكل

يناسب جميل اراراف» .وأضاف« :ندعم مبادرة الكويت ،وال نريد أن ننافس أحداي ،ولدينا عالطات

جيدة مل كل الدول التي باتت في اذا الوضل الصعب» .وتشمل جولة الفروف إضافة ال الكويت،

كالي من اإلمارات وطار.

الحياة ،لندن2017/8/29 ،

 .51السعودية :عدد الحجاج القطريين الذين وصلوا عبر منفذ سلوى البري بلغ  1,340حاجا
جدة  -من

المنجومي « -الحياة» ،رويترز :كشف المدير العام للجوازات في السعودية ،اللواء

سليمان اليحي  ،أن عدد الحجاج ال اريين ،الذين وصلوا السعودية عبر منفذ سلوى الحدودل البرل

بل  1,340حاجاي .ويعد اذا الرطم أكبر من الحصة المخصصة ل ار ،البالمة  1,200حاج .كما ي تي
ذلك بعد أمر الملك سلمان بتمكين الحجاج ال اريين من دخول السعودية من دون تراخيص

إلكترونية ،والح عل نف تا الخاصة ،بعد أن أطفلت و ازرة اروطاف ال ارية التسجيل عبر موطعها.
ال ذلك ،طالت وكالة «فيتش» للتصنيف االئتماني أمس ،إن حكومة طار طد تخف

إنفاطها عل

المشاريل االطتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذل لحا باطتصاداا نتيجة ارزمة ارخيرة.

الحياة ،لندن2017/8/29 ،

" .52فتيش" تخفض تصنيف قطر درجة واحدة إلى AA-

جدة  -من المنجومي « -الحياة» ،رويترز :خفضت «فيتش» تصنيف طار درجة واحدة إل

AA-

مل نظرة مست بلية سلبية .ويضل تصنيف الوكالة اذا طار عند مستويات تصنيف وكالتين أخريين

رئيسيتين ،اما «موديز» و «ستاندرد نند بورز» ،واللتين أعاتا طار أيضاي نظرة مست بلية سلبية.
وأشارت «فيتش» إل

أنا حت
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و 2024إل  130بليون دوالر من  180بليوناي في ظل ابوا أسعار النفا والماز .وتوطعت الوكالة
انخفا

صافي ارصول ارجنبية ل ار إل  146في المئة من النات المحلي اإلجمالي اذا العام

م ارنة مل  185في المئة العام الماضي ،مل ض الحكومة أمواالي في البنوك المحلية لتعوي

ارموال النازحة بسبب الع وبات .وطالت إن من المرجح تبااؤ وتيرة نزو ارموال في ارشهر الم بلة

رن جزءاي كبي اير من ودائل السعودية واإلمارات والبحرين التي فرضت ع وبات عل طار تم سحبا

بالفعل.

وطالت الوكالة إن الع وبات ستضر طااعي السياحة والن ل في طار عل وجا الخصوص ،وطدرت

أن «الخاوا الجوية ال ارية» ستف د نحو عشرة في المئة من ركابها .وأضافت أنا إذا استمرت
ارزمة الخليجية لفترة اويلة فإن ذلك طد ي و

نفاا كثير من استثمارات ال ااغ الخاص في طار.

الحياة ،لندن2017/8/29 ،

 .53غوتيريش في غزة ،فما العمل؟
د .فايز أبو شمالة
أناونيو غوتيريش ارمين العام لألم المتحدة يصل إل ارراضي الفلساينية المحتلة بش يها ،بعد أن

استمل إل

التحري

الفلساينيين بالتحري

اإلسرائيلي عل

كل الفلساينيين في غزة والضفة المربية ،وبعد أن اتهم

ضد رإسرائيل) من خالل مؤسسات ارمم المتحدة.

غوتيريش سيلت ي أويال مل السيد محمود عباس لبحع م ساة طال الكهرباء عن غزة ،ومن وجهة نظر

عباس فإ ن رإسرائيل) بريئة من تهمة طال الكهرباء عن غزة ،والمتهم الرئيس اي حركة حماس،
واإلرااب الفلسايني الذل ي تنص الضرائب ،ويعكر صفو حياة الناس البسااء.
إنا المناا المملوا الذل يضل غزة تحت مارطة التحري

مرتين؛ مرة من نتنيااو الذل يتهمها

باإلرااب ،ومرة أخرى من عباس الذل سيتهم حركة حماس ،ليبرز نفسا من مسؤولية الع اب

الجماعي لسكان طااغ غزة.

فما العمل إليصال صوت أال غزة الح ي ي إل أمين عام ارمم المتحدة؟ وكيف يوظف الفلساينيون

الزيارة للحصول عل دعم ارمم المتحدة بش ن ن

كمية الكهرباء في غزة؟

أزعم أن الفرصة ما زالت طائمة لتشكيل وفد يضم أعضاء لجنة التكافل االجتماعي ،اللجنة التي
تشارك فيها معظم التنظيمات الفلساينية ،إضافة إل

رؤساء البلديات ،والفنيين العارفين بشؤون

فور إل م ر ارونروا في غزة ،والماالبة بترتيب ل اء مل ارمين العام ،لشر موطف
الااطة ،والتوجا يا
غزة بكافة مستوياتها السياسية والوانية واالجتماعية.
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زيارة غوتيريش يجب أن تحرك لجان الالجئين ،للعمل عل

خروج جمااير الالجئين واالب

المدارس ،بمظاارة حضارية ،تعكس حاجة الفلساينيين إل ارمن والسالم الذل حاصرتا إسرائيل،

وحاجة الفلساينيين إل استمرار خدمات ارونروا ،مل الماالبة بعدم ت ليص خدمات ارونروا التي
تمثل شريان الحياة لمئات نالف الالجئين في غزة.

ومل بال ارسف ،حين ي وم غوتيريش بجولتا المرتبة عل الحدود بين إسرائيل وطااغ غزة ،سيستمل
من اإلسرائيليين عن خار ارنفاا الفلساينية ،وعن ال لا الذل يعيش فيا اإلسرائيليون من وجود

الفلساينيين عل الحدود ،في تلك اللحظات اإلعالمية لن يسمل غوتيريش عن معاناة الفلساينيين

الممتصبة أرضهم ،رنا لن يرى عشرات نالف الفلساينيين الذين لم يفكر أل ارف مسؤول بحشدام
عل الحدود ،ليمثلوا الرد الجماايرل عل اركاذيب اإلسرائيلية.

فلسطين أون الين2017/8/28 ،

 .54إسرائيل عام  ..2040قراءة ديمغرافية
نبيل السهلي

رسم ت رير أصدره أخي اير المجلس الواني لالطتصاد في إسرائيل ،واو ايئة تابعة لمكتب رئيس
الحكومة ،صورة إسرائيل الديممرافية المحتملة وفا إس ااات سكانية حت

عام  ،2040ووفا

الت ديرات ،من المتوطل أن تا أر زيادة عل مجموغ س ّكان إسرائيل حت عام  ،2040نسبتها %52.2
حيع سيصل عدد السكان الذل او حاليا نحو ثمانية ماليين نسمة إل  12مليون نسمة عل ارطل،

وال  14مليونا عل اركثر ،لكن الت رير أغفل ،بشكل جلي ،العوامل الابيعية ،أل المواليد والوفيات،
وغير الابيعية ،وخصوصا اجرة اليهود إل

فلساين المحتلة من دول العالم ،واي الهجرة التي

تساام ،بشكل مباشر وجوارل ،في زيادة السكان والتركيبة العمرية أيضاي.

الالفت ،حسب الت رير ،أن تركيبة السكان في إسرائيل في العام  2040ستكون مختلفة عما اي عليا

اليوم ،حيع يشكل السكان اليهود غير المتدينين في إسرائيل ارن  ،%8ونحو  %11من السكان

متدينون ،و %20اي نسبة العرب في داخل إسرائيل .ولكن في العام  ،2040من
ارخرين يهود ّ
المتوطل أن تصل نسبة السكان الحريديين  .%20في م ابل ذلك ،ستصل نسبة العرب إل %21.3
من سكان إسرائيل .ويرى الت رير أن مرد التمييرات في التركيبة السكانية اإلسرائيلية مضاعفة عدد

السكان اليهود المتدينين ت ريبا ،وارتفاغ نسب الوالدة العالية غير المتجانسة بين المجموعات

المختلفة ،فضالي عن ارتفاغ مستوى متوسا العمر المتوطل للفرد ،حيع تجاوز ،وفا ت ارير التنمية
البشرية الصادرة عن ارمم المتحدة  75عاماي في السنوات ال ليلة الماضية .وباررطام المال ة ،سيصل
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مجموغ العرب في إسرائيل في العام  2040إل ما بين  2.3إل ثالثة ماليين عربي ،م ارنة بنحو
 1.7مليون في العام .2015

طدر التاورات الديممرافية في إسرائيل
غيب الت رير الجديد الذل ّ
مثل غيره من الت ارير اإلسرائيليةّ ،
حت عام  2040مؤشرات ومعايات عديدة بش ن ظاارة الشيخوخة الزاحفة في المجتمل اإلسرائيلي
التي باتت تؤرا أصحاب ال رار والمخااين االستراتيجيين في إسرائيل ،حيع ال يشكل ارافال

سوى  %29من التجمل االستيااني اليهودل في فلساين .وفي م ابل

وسعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاطبة إل الحد من الهواجس اإلسرائيلية الديممرافية ،عبر محاوالت

حثيثة لتهيئة الظروف ،من أجل جذب عدد كبير من يهود أفري يا ونسياو ذلك ،وصلت نسبة الشيوخ

ر 65سنة وما فوا) إل

الدولية ،ومرد ذلك انخفا

 .%10وبذلك يعتبر التجمل االستيااني ارماي وفا المعايير الديممرافية
الزيادة الابيعية بين أفراد التجمل اليهودل االستيااني ،النات

في

ارساس عن ضعف الخصوبة لدى المرأة اليهودية الذل ال يتجاوز مولودين اوال حياتها اإلنجابية،

في حين يتجاوز أربعة مواليد للعربية الفلساينية في فلساين المحتلة.

ولهذا ،سعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاطبة إل

الحد من الهواجس اإلسرائيلية الديممرافية ،عبر

محاوالت حثيثة لتهيئة الظروف ،من أجل جذب عدد كبير من يهود أفري يا ونسيا ،نظ اير إل ارتفاغ
نسب المواليد بينهم .وليس ارمر بهذه السهولة ،نظ اير إل أن عوامل دفل اؤالء اليهود من بلدانهم

ارصل ية باتجاه إسرائيل غير ناضجة ،ناايك عن أن النسبة الكبرى من يهود العالم يتمركزون في
ا
دول تتمتل بعوامل جذب اطتصادل مرتفعة ،مثل الواليات المتحدة ،حيع يصل مجموغ اليهود فيها
إل  5.5ماليين يهودل من أصل  13مليونا ومائة ألف يهودل خالل العام الحالي  .2017وحت لو

يعزز فكرة اتساغ طاعدة الهرم
استااعت إسرائيل دفل نالف اليهود من تلك الدول إليها ،فذلك لن ّ
السكاني التي تمثل ارافال ،خصوصاي أن الخصوبة بين اليهود ارشكيناز أساساي ،والذين يشكلون
نحو  %40من اليهود في إسرائيل ،ال تزال منخفضة ،وال تتعدى مولودين للمرأة كما أشير أعاله،

اوال حياتها اإلنجابية .وتبعاي لذلك ،تشير االحتماالت إل عدم طدرة أصحاب ال رار في إسرائيل عل

الحد من تفاطم ظاارة الشيخوخة التي تالحا التجمل االستيااني اإلسرائيلي ،خصوصاي وأن لها أبعاداي
متشعبة ،تتعدى ال رار السياسي الداعي إل اجرة مز ايد من يهود العالم إل فلساين المحتلة ،بمية
اإلخالل في التوازن الديممرافي أوالي ،وصوالي إل طلب المعادلة الديممرافية لصالح التجمل االستيااني

اليهودل في المدى البعيد.

عل الرغم من التفاؤل في ت ديرات الت رير اإلسرائيلي الجديد لجهة مجموغ السكان اليهود في إسرائيل

عام  ،2040فإن ال راءة الديممرافية تشي بعكس ذلك ،نظ اير إل أن اناك  400ألف يهودل إسرائيلي
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لن يعودوا إل

إسرائيل ،السيما أن أغلبيتهم يحملون جنسيات دول أخرى ،وخصوصا ارميركية

واروروبية منها ،ناايك عن ميزان الهجرة السلبي إل إسرائيل خالل السنوات ارخيرة ،بفعل تراجل

العوامل الجاذبة .ولهذا ستسع إسرائيل ،بالتعاون والتنسيا مل الوكالة اليهودية ،إل تمويل حمالت
كبيرة ومنظمة في المست بل ،لجذب نحو  200ألف من اررجنتين ،وعدة نالف من يهود الفالشا في

إثيوبيا ،فضالي عن محاوالت حثيثة الجتذاب نحو  80ألفاي من يهود الهند وجنوب أفري يا .وطد
أصبحت أبواب اجرة يهود أوروبا وأميركا الشمالية في حدوداا الدنيا ،بسبب انعدام عوامل الارد

منها ،خصوصا أن يهود العالم يتمركزون بشكل رئيسي في الواليات المتحدة ،فمن بين  13مليونا

ثمة  5.5ماليين منهم في الواليات المتحدة .ولهذا ،لن تكون
ومائة ألف يهودل في العالم حاليايّ ،
الت ديرات لصورة إسرائيل الديممرافية لعام  2040دطي ة وصائبة ،وفا طراءة ديممرافية مت نية للت رير

اإلسرائيلي المشار إليا.

العربي الجديد ،لندن2017/8/29 ،

 .55غزة وكلفة الفراغ السياسي واألمني
صالح النعامي
لو كانت اعتبارات وارمن ال وميو ح ا اي التي تحكم السياسات التي يتبنااا نظام عبد الفتا

السيسي ،لكان من المنا ي أن يحدع تحول جذرل عل عالطتا بحركة الم اومة اإلسالمية رحماس)
التي دللت ،بدماء أبنائها ،عل عما التزامها بالحفاظ عل

أمن سيناء ،واحترامها التفاامات التي

توصلت إليها معا ،ف د كان استشهاد أحد عناصر أمن الحركة ،وجر نخر بشكل بال  ،الثمن الذل
دفعتا وحماسو طبل ثالثة أسابيل ،لكي تحبا تسلل إحدى خاليا السلفية الجهادية إل سيناء ،طام أحد

عناصراا بتفجير نفسا في دورية ارمن التي اعترضت اري ها .ولو كان اناك إنصاف وموضوعية،

روعز نظام السيسي ربواطا اإلعالمية بإبراز الحادثة ،واإلشادة بسلوك وحماسو التي االما شيانتها.
وبدال من أن يفي بتعهداتا في التفاامات مل الحركة ،ويخفف الحصار الذل يسهم في فرضا عل

ال ااغ ،وكاف و نظام السيسي وحماسو بالتضييا بشكل غير مسبوا عل الفلساينيين الذين حاولوا

ممادرة ال ااغ أو العودة إليا ،عندما فتح معبر رفح رول مرة ،بعد الحادثة ،مل العلم أن جميل الذين
توجهوا إل المعبر ام ممن لديهم وثائا تدلل عل أنهم يمادرون ال ااغ لدواغ إنسانية.

دلل سلوك نظام السيسي تجاه ال ااغ أيضا عل تهاول الراانات عل تفاامات وحماسو مل ال يادل

المفصول من حركة ف تح ،محمد دحالن؛ حيع أن االلتزام بتخفيف مظاار الحصار عل غزة ،سيما
تحسين ظروف عمل معبر رفح ،او البند المشترك في تفاامات الحركة مل كل من دحالن ومصر.
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جديتها في ت مين
واذا كان سلوك ال اارة تجاه ال ااغ طد بدا مفاجئا ،سيما بعدما دللت وحماسو عل
ّ
الحدود مل سيناء ،فإن اناك ما يدلل عل أن س ف توطعات الحركة من التفاامات الثالثية كان
متدنيا ،حت طبل أن يتم اختبار مدى احترام نظام السيسي لها .فت كيد الحركة أن طيادتها السياسية

تدرس توصية جهازاا العسكرل ،كتائب عز الدين ال سام ،بإحداع فراغ سياسي وأمني في ال ااغ،

والتخلي عمليا عن حكم غزة يشي بعدم ث ة الحركة في عوائد اذه التفاامات ،واال فما مسوغ مناطشة
إحداع الفراغ السياسي وارمني ،إن كانت وحماسو تؤمن ح ا ب ن التفاامات مل مصر ودحالن

ستفضي إل إحداع تحول إيجابي عل الحياة في ال ااغ.

تعت د وحماسو المحباة من نتائ التفاامات مل مصر ودحالن ،واليائسة من فرص إنهاء االن سام

الداخلي مل السلاة الفلساينية ،أن تهديداا بإحداع الفراغ السياسي وارمني؛ والذل يعني عمليا منح
الفصائل الفلساينية ارخرى حرية ا
عمل ضد الكيان الصهيوني؛ يحمل في اياتا رسالة إل تل أبيب
والسلاة وال وى اإلطليمية والدولية ،مفاداا ب نها مستعدة ل لب الااولة ،في حال تواصل الحصار عل

ال ااغ عل اذا النحو.

لكن ،إن كانت وحماسو جادة في تبني خيار إحداع الفراغ السياسي وارمني ردا عل

تهاول

الراانات عل التفاامات مل مصر ودحالن ،وتعبي ار عن اطتناعها بتالشي فرص إنهاء االن سام مل

السلاة ،فإنها ترتكب خايئة كبرى ،فإعالن حالة الفراغ السياسي وارمني في ال ااغ لن يعفي
وحماسو من مسؤوليتها ،باعتباراا عنوانا سلاويا وحيدا أمام إسرائيل التي ستظل ترى في الحركة
الجهة التي ستجبي منها الثمن ،ردا عل أل عمل عسكرل ينالا من طااغ غزة .من انا ،سترد

إسرائيل عل كل عمل ت وم با أية جهة فلساينية ،اناالطا من ال ااغ بضرب أاداف حماس .وان
ردت وحماسو عل إسرائيل ،فان اذا سيمنح ارخيرة الذريعة لشن ا
حرب أكثر ضراوة من الحرب التي
شنتها عل

ال ااغ في صيف  ،2014فتوفير المسوغات لشن الحرب عل

ال ااغ سيكون بمثابة

ادية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنيااو ،المعني بتمليب أجندة أمنية عل الجدل العام ،للفت

تورا فيها ،وانتهت بتوصية الشراة والنيابة العامة
أنظار الجمهور اإلسرائيلي عن طضايا الفساد التي ّ
بت ديم لوائح اتهام ضده.
وبخالف ما كانت عليا في صيف  ،2014فإن أية حرب طادمة عل

ال ااغ ستكون أكثر تدمي ار

وفتكا؛ حيع أن ت رير ومراطب الدولةو الصهيوني الذل ح ا في مسار حرب  2014انت د صناغ ال رار

في تل أبيب ،رنهم سمحوا ب ن تمتد تلك الحرب إل أكثر من  50يوما ،ماالبا ب ن يتم تصميم أل

حرب م بلة بحيع تكون أطصر بكثير ،للحيلولة دون شلل العما المدني الصهيوني مدة اويلة .ومن

أجل ضمان أن تكون الحرب طصيرة ،فإن اذا يعني استخدام طوة نيران اائلة ،لحسم المواجهة في
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أطصر وطت .وال حاجة للتذكير ب نا ،في حال اندلعت مواجهة جديدة؛ فإنها ستندلل في ظروف
إطليمية توسل من اامش المناورة المتا

أمام إسرائيل ،لتح يا أغراضها من الحرب .وال حاجة

الستشراف سبل التعااي مل نتائ الحرب ،وما يسفر عنها من دمار؛ حيع أنا ،بخالف طار التي

تولت تمويل مشاريل إعادة اإلعمار وتنفيذاا بعد حرب  ،2014بدون أية اشترااات سياسية ،فإن

اراراف العربية ارخرى ،وبالتنسيا مل إسرائيل ،ستحرص عل م ايضة مشاريل إعادة اإلعمار في
أع اب أية حرب ،باستعداد وحماسو للتنازل عن طوتها العسكرية ،إل جانب ت ديم تناز ا
الت سياسية
أخرى.

من انا ،سيزيد إحداع الفراغ السياسي وارمني ارمور تع يدا ،وسي لص ف ا من مكانة حركة حماس

في مواجهة اراراف ارخرى .وبدال من ذاابها إل

خيار الفراغ السياسي وارمني المكلف ،عل

التي يستند إليها في تبرير تعايل المصالحة ،وفر

مزيد من اإلجراءات الع ابية ضد ال ااغ؛ من

وحماسو محاولة العمل عل ت ليص اامش المناورة أمام رئيس السلاة محمود عباس ،ونزغ الذرائل

خالل طبول شراا بحل اللجنة التي تدير شؤون ال ااغ؛ سيما وأن الجميل يعلم أن وجود اللجنة من

عدما ال يؤثر عمليا عل إدارة ال ااعات الخدمية في ال ااغ.
طد يلج عباس إل فر

مزيد من الشروا ،لكن وحماسو ب بولها اذا الشرا تكون طد دللت ب نها

طامت بما عليها من أجل إنهاء االن سام.

العربي الجديد ،لندن2017/8/29 ،

 .56ليبرمان في خدمة محمد دحالن
رفيف دروكر
ليس اناك الكثير من المواطف التي يتمسك بها أفيمدور ليبرمان لفترة اويلة .يكفي أن ننظر إل

عالطتا مل رئيس الحكومة ،طبل وبعد تعيينا وزي ار للدفاغ .في موضوغ واحد ليبرمان ال يتمير واو
كراايتا لمحمود عباس .في أيلول  2012وبصفتا كان وزي ار للخارجية ل ب محمود عباس بي «كاذب،

جبان وضعيف» ،وتوطل أن يتم عزلا خالل سنة أو سنتين .وفي مناسبات كثيرة طال إن عباس ليس

شريكا وأنا أسوأ من ياسر عرفات وأن «إراابا السياسي» أسوأ من «اإلرااب الت ليدل» وشن عليا
«حربا سياسية».

عندما أعلن محمود عباس في م ابلة أجرتها معا ال ناة الثانية عن أحد تصريحاتا اركثر تصالحا
من أل زعيم فلسايني واو استعداده عن تنازلا في بيتا في صفد ،طال ليبرمان إن اذا ارمر يشكل

تدخال في عملية االنتخابات اإلسرائيلية .وحت أنا ااجم النظام «المتعفن والفاسد» الذل يحول دون
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تحسين االطتصاد الفلسايني .من المهم أن يذاب عباس رنا يدير نظاما فاسدا يشمل كل شيء.
وكما نعرف فإن ليبرمان يفهم جيدا في الفساد.

ما او احتمال أن تكون اناك اعتبارات موضوعية ت ف من وراء مناا ليبرمان الفريد اذا؟ وبصفتا

وزي ار للدفاغ يجب عليا أن يكون أطل طل ا من إمكان أال يتنازل عباس عن حا العودة .وأن يركز

أكثر عل اإلنجازات ارمنية لرئيس السلاة الفلساينية .واليكم ما طالا وي ولا في اذه الن اة رؤساء
ارجهزة ارمنية في السابا والحاضر .رئيس ارركان غادل نيزنكوت ي ول في كل مناسبة إن عباس

يلتزم بتصفية اإلرااب واو ي وم بعمل ممتاز ،عل ارطل  60من مئة من العمليات المخاا لها يتم

إحبااها من طبل طواتا .رئيس الشباك الحالي ،نداف ارغمان ي ول أطواال مشابهة .ففي حزيران 2016

طال في لجنة الخارجية وارمن التابعة للكنيست إن ارجهزة ارمنية الفلساينية تعمل بشكل مكثف

ضد نشااء اإلرااب في الضفة المربية .وفي المستوى ارمني يسود اجماغ عل أنا ليس اناك فترة
أفضل من فترة رئاسة محمود عباس بالنسبة رمن إسرائيل .من المع ول أن من سيحل محلا يجب

أن يكون أكثر تارفا في عالطتا مل إسرائيل من أجل تثبيت مكانتا .ورن موطف محمود عباس من

التعاون ارمني ال يحظ

بالشعبية في أوساا الفلساينيين .فلما ي وم وزير الدفاغ بكل ما في

استااعتا من أجل إضعاف عباس .وفي تصريح من تصريحاتا دعا غل

عدم تحويل أموال

الضرائب التي تجبيها إسرائيل لحساب السلاة الفلساينية من أجل إجباره عل االست الة.

اناك أمر واحد واضح او أن م اربة ليبرمان تخدم محمد دحالن ،الذل بوسااة ارموال العربية
الاائلة يحاول العودة ثانية إل العناوين الصحافية ،لكن سجل اذا ال ائد المزل المهاجر ال يشير

إل

أنا سيكون أفضل بالنسبة إلسرائيل من عباس .وطد أظهر دحالن طدرة تنفيذية أمنية مشكوك

فيها .فبعد يوم من تبجحا ب درتا أمام شخصيات إسرائيلية طامت حماس بكنس طواتا من غزة .ومن
المشكوك فيا أيضا أن ي وم دحالن باتخاذ خاوات سياسية أكثر مرونة .وبالنسبة للفساد دعونا ن ول

بلاف إن ليبرمان يمكنا بالفعل أن يتفاام معا بشكل أفضل.

ارام من ذلك او أنا من المشكوك فيا أن يكون لدى دحالن فرصة لخالفة عباس .فالدعم الشعبي
لا ليس كبيرا ،وعالطتا مل الميدان تعتمد في ارساس عل

شراء أشخاص بالمال ،في حين أن

خصوما المحتملين يبنون رنفسهم مراكز طوة ح ي ية أكثر .ليبرمان يعرف اذه الح ائا جميعها ،ومل

ذلك يواصل االدعاء ب ن إجراءات عباس تجاه حماس في غزة تهدف في ارساس غل جر إسرائيل

إل المواجهة.

ال يمكن أن يكون دعم ليبرمان لدحالن نابعا من ارتبااهما بالملياردير النمساول مارتن شالف؟

ال ناة ارول نشرت ت ري ار في السابا جاء فيا إن شالف توسا في الل اء الذل جرى بين الشخصين
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في أيلول  .2015اذا المثلع المريب استمر سنوات كثيرة .وحت

ارن ،رئيس الحكومة ،الذل ال

يميل إل الم امرة في المجال ارمني ،لم ي م بكبح التصريحات العلنية لوزير دفاعا .وبنيامين نتنيااو

بالت كيد يتذكر جيدا أنا في الرياضة التي تسم «تحديد شخصية طائد الشعب الجار» من الصعب
جدا تح يا نتيجة جيدة.

القدس العربي ،لندن2017/8/29 ،

 .57ينبغي االستسالم لحماس من أجل إعادة األبناء
شلومو بتركوفسكي

باللمة ارجنبية يسمون اذا “سبين” وبالعبرية “سيحرور” ردوامة أو أحبولة) .مهما يكن من أمر ،ال

يوجد تعريف أفضل من اذا للبيان الذل نشره صبا أمس وزير الدفاغ افيمدور ليبرمان في مس لة

تعيين منسا لموضوغ ارسرى والمف ودين بدال من المنسا المست يل ليئور لوتن.

حاول ليبرمان في بيانا رسم موطف متعارضين :من جهة ت ف ظاا ار عائلتي شهيدل الجيش

اإلسرائيلي المف ودين ،ادار غولدن واورون شاؤول ،المحتجزين لدى حماس ،وعائلة أب ار منميستو
الذل اجتاز الحدود إل

غزة ،والتي تعرب عن مشاعر ارال .ومن جهة ثانية ي ف وزير الدفاغ

ليبرمان ،الذل يمثل ظاا ار صوت المناا ،ذاك الذل يرى الصورة اركبر والمعاني الوانية.

العائالت تؤيد ظاا ار االستسالم إلمالءات حماس بهدف إعادة اربناء مثلما حصل في الصف ة
اإلشكالية جدا بتحرير جلعاد شاليا ،فيما انا او ،ليبرمان ،او الذل ي ف في الثمرة.

لو كان اذا او وجا ارمور لكان ممكنا ال ول إن ليبرمان محا .فالسياسة ارمنية ال يمكن أن تدار

اناالطا من أحاسيس بان ارم ،ومهما كانت التضحية الشخصية التي طدمتها كبيرة .السياسة ارمنية
المسؤول يجب أن ترف

كل صف ة تبادل تتضمن تحرير مخربين أحياء ،ويجب أن تتضمن – ومن

ارفضل مت خرة مما إال تكون أبدا – جعل استنتاجات ت رير لجنة شممار ط ار ار حكوميا ملزما.
ولكن الح ي ة اي أن ليبرمان يهاجم شخصا واميا .ويبني صورة كاذبة لكفا

العائالت .وعنداا

يهاجم تلك الصورة الكاذبة التي بنااا .فالحديع ال يدور انا عل اإلاالا عن كفا من العائالت

من أجل صف ة إشكالية في مواجهة حكومة تحمي بتصميم مبادز دولة إسرائيل .الكفا او بين
الفعل وبين ال صور .عائلتا شاؤول وغولدن ،ومثلهما عائلة منميستو لم تدعو في أل مرحلة لصف ة

تبادل عديمة المسؤولية من ناحية أمنية .واي لم تحاول إطناعنا بان إعادة أبنائها اام من حياة
المصابين المحتملين من مثل اذه الصف ة .وبالتالي ال يدور الحديع انا عن جولة ثانية من الكفا

الذل خاضتا عائلة شاليا .ما عرضتا العائالت او الب صارم لخلا ميزان رعب م ابل حماس،
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خلا وضل ال يكون فيا احتجاز الجثامين لدى حماس ذخ ار استراتيجيا بل عبئا استراتيجيا .والح ي ة
اي ان العائالت مح ة .يمكن تميير المعادلة اإلشكالية .وبخالف أحبولة ليبرمان ،ال ينبمي

االستسالم لحماس من اجل إعادة اربناء .لدى إسرائيل روافل ضما عديدة يمكن ممارستها عل

حماس ،وال حاجة إال إل الشجاعة لعمل ذلك .غير أن وزير الدفاغ ،الذل ادد بتصفية إسماعيل
انية في غضون  48ساعة إذا لم يعاد اربناء ،يبدو أنا غير طادر عل أن ي وم حت بخاوات أكثر

بسااة ،واكذا تجده يتجا نحو ماار ارحبولة.

يديعوت 2017/8/28

رأي اليوم ،لندن2017/8/28 ،

 .58كاريكاتير:
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