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 .1الواليات المتحدة تهدد بمعاقبة األمم المتحدة إذا كش ت الشركات بالمستوطنات
ام هللا – الحيا الج ي  :ه ت اإل ا اأمي كية ب قف تم يل مجلس حق ق اإلرساا التابع لألمم

المتح في حال رة

القائمة الس اء للة كات العالمية التي تعمل في المست طرات في اأ احضي

التي احتلتها إس ائيل عام  .1967يثي رة

القائمة الس اء مخا ف إس ائيلية.

ذك ت تقا ي إعالمية أمس أا السفي اأمي كية في اأمم المتح

ريكي هيلي بعثت في اأيام

اأخي ب سالة إل مسؤ ليا في اأمم المتح ه ت فيها بأره في حال رة

القائمة الس اء التي

زي ع الحسيا

تةمل جميع الة كات

يع ها المف ض السامي لحق ق اإلرساا ل ى اأمم المتح

ال لية التي ترةط تجا يا في المست طرات
ةيا

بيرها ة كات أمي كية فإا

يتمثل ب قف التم يل اأمي كي لمجلس حق ق اإلرساا

المجلس هذه خط رفذتها ال اليات المتح في الماحضي.
ما جهة ثارية تعمل إس ائيل عل

المست طرات .كذل ،ته

تتبر

بما ترسحن ال اليات المتح ما

ل بيرها ال اليات المتح

ق اريا تحظ مقاطعة

إس ائيل بسحن توا يح العمل فيها ما مر بي مرظمات هيئات

القائمة الس اء اعا
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با أمي كا الةمالية ما أجل اةت اط استم ا تم يل اأمم المتح بع م

إقراع جهات سياسية في أ
إو ا ق ا ات حض إس ائيل.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/31 ،

 .2تقدير استراتيجي لمركز الزيتونة :القمة اإلفريقية-اإلسرائيلية ومستقبل العالقات المتبادلة
إع ا  -ائل سع  :أو

م كز الزيت رة لل اسات االستةا ات في بي ت تق ي ا است اتيجيا ح ل

القمة اإلف يقية-اإلس ائيلية مستقبل العالقات المتبا لة.
جاء في التق ي  :عل

ال غم ما أا الكياا اإلس ائيلي مرذ تأسيسه كاا م كاً أهمية القا

اإلف يقية سياسياً اقتوا ياً أمرياً است اتيجياً إال أا الظ ف السياسية آرذا ،لم تسمح له بتحقيق
اخت اق اسع في العالقات مع
ما يب

ل القا

باستثراء رظام الفول العرو ي في جر ن إف يقيا .عل

بأا الظ ف السياسية اأمرية التي تم بها المرطقة الع بية ما تعاريه ما حضعف تفك،

ما تتع ض له القحضية الفلسطيرية ما تهميش جعلت الساحة اإلف يقية مالئمة لتفعيل ال بل ماسية

اإلس ائيلية في إف يقية لذا أتت التح كات اإلس ائيلية خالل سرة  2016في الة ق اإلف يقي المؤتم
المر ي عق ه خالل الفت

الوهي ري للقا اإلف يقية.

 10/2017/ 27-23في ت ج

التي تقع غ ن القا

لتت يج االخت اق

هرا ،الع ي ما الع امل المت اخلة التي ق تسهم في تحقيق السيرا ي هات المحتملة لهذه القمة التي

هي :رجاح كامل للقمة تك يس االخت اق اإلس ائيلي أ فةل القمة ع م عق ها بتاتاً أ تحقيق
رجاح جزئي للقمة ه السيرا ي الم جح.

لق اء التق ي كامال احضغط عل ال ابط التالي:

/www.alzaytouna.net/2017/08/29التق ي -االست اتيجي-102-القمة-اإلف يقي

عمان2017/8/31 ،
السبيلّ ،

 .3إصدار كتاب بعنوان "المقاومة ال لسطينية لالحتالل اإلسرائيلي في بيت المقدس "2015-1987
ع ض /عم عب الحفيظ الجي سي :أو

م كز الزيت رة لل اسات االستةا ات كتان المقا مة

الفلسطيرية لالحتالل اإلس ائيلي في بيت المق س ( )2015-1987لمؤلفه خال إب اهيم أب ع فة.

اسة

تربع أهمية الكتان ما أا مؤلفه تتبع ال اسات السابقة التي ُعريت بالةأا المق سي؛ فلم يج
ةاملة مباة تط قت إلحواء توريف بياا أسالين المقا مة في الق س .بما كاا السبن ه

أا الكتابة في هذا الم حض ع تحتاج ل اسات مي ارية احواءات اقعية مقابالت حية.
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كما تحتاج مثل هذه ال اسات إل

تثبيت أ قام حقيقية احواءات قيقة ح ل مقا مة ارتهاكات

االحتالل المستفحلة في الق س بيرما تحتفظ مؤسسات االحتالل بال ثائق الكاملة لكافة اأح اث
ال قائع تتحفظ عليها.

يمكا الق ل إا هذا الكتان يسلط الحض ء عل

الوهي ري في م يرة الق س خالل الفت
تع ق الته ي المطلق تقطع جذ

الع بية اإلسالمية.

ق احت ى هذا الكتان عل

ولت إل

هامة.

التم

الهبَّات االرتفاحضات أعمال مقا مة االحتالل

2015-1987

يتتبع وم

في بعض الق س

أ بعمئة وفحة ما القطع الكبي

 120م جعاً .ت زعت ما ته عل

الفلسطيرييا مقا متهم التي

تبقي جذ

االرتماء ل ى الةع ن

مئة مرها للمالحق الم اجع التي

مق مة أ بعة فو ل ت ويات خاتمة مالحق
الجزيرة.نت ،الدوحة2017/8/30 ،

" .4الخارجية ال لسطينية" :محاوالت نتنياهو تزوير اآلثار تعكس عقلية استعمارية
ام هللا :قالببت از الخا جيببة المغت ب بيا الفلسببطيرية إا محببا الت ئببيس ال ب ز اء اإلس ب ائيلي بريبباميا

رتريباه تز يب ااثبا تعكبس عقليبة اسبتعما ية معا يببة للسبالم .أحضبافت الخا جيبة فبي بيباا وببحفي
اأ بعب بباء  2017/8/30أا حالب ببة مب ببا الت ب بزاحم التسب ببابق فب ببي التط ب ب ف القب ببائم عل ب ب تز ي ب ب الحقب ببائق
التا يخية لتب ي سب قة اأ ض الفلسبطيرية اسبتعما ها ته يب ها ببالق

غمب ت السباحة السياسبية فبي

إس ائيل في اأيام القليلة الماحضية ما خالل ُجملة ما التو يحات المهبات ات التبي أ لب بهبا كبل
زيب ب ح ب ببه أفيجب ب ليب م بباا الل ببذاا أعلر ببا الثالث بباء  2017/8/29تمس ببكهما بتعمي ببق
م ببا رتري بباه
االسببتيطاا فببي اأ ض الفلسببطيرية المحتلببة

االستيطارية في مسبتعم بيبت ايبل

عب ا جمه همببا مببا اليمببيا ببربباء المئببات مببا ال حب ات

توبعي عمليبات االسبتيطاا فبي الحضبفة الغ بيبة بكافبة اأةبكال.

أ ارت ال از االستيطاا بجميع أةكاله محا الت تس يقه ة عرته.

وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا)2017/8/30 ،

 .5اشتية لـ"القدس" :نريد تغيير دور السلطة ال حلّها

ام هللا  -أمج ب سببمحاا :مببا ج ب ى فببي مباحثببات ال ف ب اأم يكببي ب ئاسببة جا ي ب ك ةببري مببع ال ب ئيس

عببباس فببي ام هللا قبببل أيببام العالقببات الفلسببطيرية الع بيببة الب
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الموببالحة مببع حمبباس؛ إحضببافة إلب ملفببات أخب ى تتعلببق بالترسببيق اأمرببي وببحة الب ئيس؛ كببل تلبب،
القحضايا كارت مح

المقابلة الخاوة مع  .محم اةتيه عحض اللجرة الم كزية لح كة فتح.

ا أرهببا ليسببت مرببة مببا أح ب لكررببا ال ر ي ب اسببتم ا

ق ب ة ب اةببتية عل ب أا حب ابل السببلطة غي ب
ال حضع ال اهرة فكيف ذل،؟ الحل :يجن عل المجلس ال طري أا يتعامل معبه يجبن عليبه أا يقب م

بتح يل ظيفة السلطة ال طرية الفلسطيرية ما سلطة خ مات إل سلطة مقا مة. ...

لالطالع عل رص المقابلة ارظ ال ابط:

http://www.alquds.com/articles/1504078980669396000
القدس ،القدس2017/8/30 ،

 .6عبد الهادي يلتقي س ير فنزويال في دمشق ويؤكد أن استمرار االستيطان سيؤدي النهيار السالم
مةق :قال م ي الب ائ السياسبية لمرظمبة التح يب الفلسبطيرية السبفي أرب

عبب الهبا ي إا اسبتم ا

االسببتيطاا سببيؤ ي إل ب ارهيببا عمليببة السببالم .قببال خببالل لقائببه سببفي فرببز يال فببي س ب ية عمببا

وببعن بالعاوببمة الس ب ية مةببق إا فلسببطيا سببتبق
رم ذج لل فاء ال عم لفلسطيا ةعبها.

مببا جهتببه أعب ن سببفي فرببز يال عببا ةببك ه للب ئيس محمب

فيببة مببع اأ فيبباء لهببا لقحضببيتها فرببز يال
عببباس باسببمه باسببم ةببعن فرببز يال علب

جه ه المبذ لة في إ سال ةحرات تبب ع مبا اأ يبة لجمه يبة فربز يال مبا يعبب عبا عمبق عالقبات

الو اقة بيا البلب يا .أكب عبم ببال ه الةبعن الفلسبطيري قحضبيته العا لبة
إقامة

وب الً لتحقيبق حقبه فبي

لته المستقلة عاومتها القب س أا فربز يال هبي مربزل كبيب للةبعن الفلسبطيري .أ اا كبل

ما تما سه إس ائيل بحق الةعن الفلسطيري.

وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا)2017/8/30 ،

 .7دبور يلتقي موفد جنبالط :تحصين المخيمات في لبنان
التق السفي الفلسطيري في لبراا أة ف ب

في مق السفا

عحض مجلس قيبا الحبزن التقب مي

االةببت اكي بهبباء أب ب ك ب م مكلفباً مببا ئببيس الحببزن الرائببن لي ب جربببالط .رقببل أبب ك ب م إل ب

بب

تحيات جربالط لما أرجزه الةعن الفلسطيري في فاعبه عبا القب س حمايتبه للمسبج اأقوب  .أكب
الح ص عل تجرين المخيمات إمكاا االرزالق إل سيرا ي ات ةبيهة بما حول في ره البا .
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أمببل بب

فببي اسببتم ا التبزام الكببل الفلسببطيري العمببل المةببت  ،الببذي يعبب عرببه االجمبباع الب طري مببا

خببالل العمببل الجمبباعي ال ؤيببة الوببحيحة ال احضببحة لألخطببا
تحويا مخيماترا ما كل الظ اه التي تلحق الحض

التح ب يات التببي ت اجهرببا

اعي باً ال ب

بمة عرا ال طري بأما المخيمات استق ا ها .

المستقبل ،بيروت2017/8/31 ،

 .8تقرير :ما حقيقة الوثيقة التي قدمها عباس ألردوغان إلنهاء االنقسام؟
غز  -خال أب عام  :في أعقان ارتهاء زيا ال ئيس الفلسطيري محم
اإلعالم المحلية فح ى المبا

عباس أرق تراقلت سبائل

التي قب مها عبباس للب ئيس الت كبي جبن طيبن أ غباا للت سبط ببيا

ح كة حماس ح كة فتح للع

للموبالحة بحضبمارات ت كيبة.

فقباً لمبا رقلبه عحضب اللجربة الم كزيبة

لح كة فتح عزام اأحم الذي كاا حضما ال ف الم افق لعباس في زيا ته أرق

فإا المبا

تتك ا

ما سبعة ة ط أساسية يربغي لح كة حماس االلتزام العمل بها إلب ام الموالحة.
نص المبادرة
تتمثببل الرقبباط السبببع بحببل ح كببة حمبباس للجرببة اإل ا يببة التببي ةببكلتها فببي غببز ب ايببة هببذا العببام ثببم

الة ع في تةبكيل حك مبة حب
تجمع عليه هذه الفوائل

القطاع

طريبة بمةبا كة جميبع الفوبائل الفلسبطيرية حضبما ب ربامج سياسبي

تلتزم هذه الحك مة بحل مةكلة الم ظفيا الذيا عيرتهم ح كة حمباس فبي

تعه ال ئيس عبباس ب قبف كبل اإلجب اءات التبي اتخبذها بحبق قطباع غبز مبؤخ ا أخيب اً يبتم

ال ع إل إج اء ارتخابات عامة خالل م ستة أةه ما تةكيل حك مة ال ح ال طرية.

فهل يمكا لهذه ال ثيقة في حال قب لها اإلجماع عليها أا تك ا بمثابة أ حضية يتم االرطالق مرها رح
تحقيق الموالحة ارهاء االرقسام السياسي بيا ح كتي حماس فتح؛ الذي ي خل عامه الثاري عة ؟
حماس ترفض اإلقصاء
ب ه قال رائن ئيس كتلة حماس الب لمارية في المجلس التة يعي يحيب م سب إا م قبف الح كبة

ثابببت لببم يتغيب فيمببا يخببص الموببالحة مببع ح كببة فببتح سب اء أقب مت هببذه المبببا
عببباس أ أي طب ف آخب

مببا طب ف الب ئيس

محضبيفاً :لببذل ،فببإا الح كببة ت حببن بهببذه المبببا

بةب ط إعببا الرظب فببي

ارهاء حالة االرقسام التي أ هقت كاهل الةا ع الفلسطيري؛ بسبن ع م ج

رية وا قة ل ى الط ف

بعببض بر هببا؛ كببي تك ب ا محببل إجمبباع طرببي يببتم االرطببالق مرهببا رح ب تحقيببق الموببالحة ال طريببة

ااخ ب فببي إرهائهببا  .أ حضببح م س ب

فببي ح ب يث لب ب ع بي 21أرببه إذا كبباا ال ب ئيس عببباس جببا ا فببي

إرهاء االرقسام فعليه أ الً ت تين البيت الب اخلي لح كبة فبتح ارهباء كبل الخالفبات مبع تيبا ات الح كبة
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خو وببا أا قطاعببا اسببعا مببا ح كببة فببتح يتمب ااا علب الب ئيس عببباس بسبببن إج اءاتببه اأخيب
االرتقامية حض سكاا قطاع غز لذل ،فبإا الح كبة لبا تةبا  ،لبا تكب ا ط فبا فبي إقوباء أي حبزن

أ فوببيل سياسببي مببا هببذه الموببالحة حتب لب كبباا التيببا اإلوببالحي الببذي يقب ه محمب حببالا .
تابع :إررا في الح كة ر حن رحضع كامل ثقتربا فبي تب لي الجاربن الت كبي لقيبا مةب ع الموبالحة

لما تتمتع به القيا الت كية ما حركة سياسية رأمل أا تتكلل جه ها في إرهاء االرقسام الفلسطيري .
فتح تشترط
أمببا ئببيس اللجرببة السياسببية فببي المجلببس التةب يعي القيببا ي فببي ح كببة فببتح عبب هللا عبب هللا فقببال إا

ح كببة فببتح مسببتع للجل ب س عل ب طا لببة الموببالحة مببع ح كببة حمبباس إلرهبباء االرقسببام الفلسببطيري

لكرها في ال قت رفسه ت فض ة ط ح كة حمباس ببأا يةبا  ،المب ع محمب حبالا تيبا ه المةبب ه

في هذه الموالحة  .أحضاف عب هللا في حب يث ل ب ع بي 21أا الب ئيس عبباس مسبتع إلرهباء كبل
اإلجب اءات التببي اتخببذت فببي الفت ب اأخيب بحببق قطبباع غببز؛ ة ب يطة أا تق ب م حمبباس بتق ب يم ترببازالت

أجببل إتمببام هببذه الموببالحة التببي تتمثببل بحببل اللجرببة اإل ا يببة التببي ةببكلتها ب ايببة هببذا العببام
اتواالتها ف ا مع الم ع محم حالا

قببف

بع ذل ،يتم االرطالق في مة ع الموالحة ال طرية .

أوراق القوة
عا م ى إمكارية رجاح الجه

الت كية في إرهاء االرقسام الفلسطيري أى الكاتن المحلل السياسبي

ما غز محم مولح أا ت كيا تمتلب ،الع يب مبا أ اق القب التبي يمكبا أا ت ظفهبا لتح يب ،ملبف

الموالحة في مق متها عالقاتها الق ية مع ح كة حماس ال ئيس محم
متارة العالقات الت كية مع قط ق تساهم أيحضا في تط ي

الذي سبق أا قطعته ال حة بهذا المسع

عباس  .يحضيف مولح:

هبا فبي ملبف الموبالحة رظب ا للةب ط

خاوة في ظل المحا الت المو ية اإلما اتية لتق ية تيا

حالا كب يل لعباس اأم الذي ق ي فع السلطة أا تتعاط بإيجابية مع ساطة ت كيا .
ت قع مولح في ح يث لب ع بي 21أا تتعاط ح كة حماس بإيجابية مبع الب

الت كبي ت كيلهبا

فببي ملببف الموببالحة لكرهببا ق ب تب فض فببي ال قببت رفسببه خسببا الحليببف المو ب ي الببذي ي ب عم بق ب
إقواء ال ئيس عباس ما المةه السياسي الفلسطيري ت كيل محم حالا في هذا ال
ح كة حماس ق يتأخ قليال بخو ص ال عل هذه المبا

لذل ،فإا

اأم البذي سبيح ج ح كبة حمباس

أمام الحلف الت كي القط ي سيحضع ال ئيس عباس في م قف المرتو

عل ح

وفه.
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 .9مصدر بحماس لـ"عربي  :"21مخطط أمريكي  -فلسطيني مشترك يستهدف مشروع المقاومة
غز  -أحم وق  :كةف مو
فلسببطيري مةببت ،

قيا ي مسؤ ل في ح كة حماس؛ عا جب

مخطبط أمربي أم يكبي

ية ب ف عليببه بةببكل مباة ب جهبباز المخبباب ات الفلسببطيري بالتعببا ا مببع كالببة

المخاب ات اأم يكية (. )CIA
أكب الموب

الببذي فحضببل عب م ذكب اسببمه فببي حب يث خبباص ل ب ع بي 21أا الخطببة التببي تم لهببا

السببي آي إيببه؛ تسببته ف مة ب ع المقا مببة الفلسببطيرية ممببثال ب جببة أ ل ب بح كببة حمبباس قيا اتهببا
معها فوائل فلسطيرية أخ ى في غز تتبر خيا المقا مة المسلحة حض االحتالل اإلس ائيلي

ق لببه .لفببت المو ب

فق

إل ب أا مببا أهببم مهمببات تلبب ،الخطببة جمببع معل مببات مفوببلة عببا المقا مببة

ق اتها العسك ية قا تهبا م زهبا العسبك ييا محضبيفا :كمبا تعمبل تلب ،الخطبة علب اسبته اف قبا

الح كببة المقا مببة بةببكل ةخوببي عببائلي السببعي الحثيببث لتة ب يه تببا يخهم الرحضببالي ذلبب ،كمببا

حول مع عحض المكتن السياسي السابق لح كة حماس زيا الظاظا .

أ حض ببح أا هر ببا ،ط بباقم عم ببل ك ببامال م ببا المخ بباب ات اأم يكي ببة الفلس ببطيرية مرظم ببا ف ببي حب ب ات

متخووة في جمع المعل مبات ال وب التحليبل مبا ثبم الرةب الم جبه البذي يسبته ف كبل مبا لبه

عالقة بالمقا مة الفلسطيرية في قطاع غز بحسن المو
رب ه إلب أا مببا يقب

رةب ه مببا معل مببات مفب كببة عبب

ذاته.

حب الرة ب المعتمب فببي الخطببة؛ يببتم عب ب

وببفحات م اقببع إلكت ريببة (تعه ب برة ب أسببمائها فيمببا بع ب ) وببممت خويوببا إلح ب اث خلخلببة فببي
المجتمع الفلسطيري لحض ن ثقة المجتمع بالمقا مة ح كة حماس ما خلفها .

كم ببا أا هر ببا ،س ببائل إع ببالم س ببمية فلس ببطيرية (ل ببم ي ببذك ها) تة ببا  ،برةب ب تل بب ،اأخب ببا المفب ك ببة
المكذ بة ذل ،بع غسيلها حضما آليات متفق عليها فيما بيرهم .
أحضاف :تسع هذه الخطة إل إح اث حالة ما الف حض

قطبباع غببز عل ب

اإلحباط اخبل المجتمبع الفلسبطيري فبي

جببه الخو ب ص ذلبب ،بببالتزاما مببع تلميببع و ب

ئببيس السببلطة محم ب

رسن االرتوا ات له لف يقه كما حول مؤخ ا فبي أحب اث المسبج اأقوب المببا  ،اأخيب

عببباس

فبق

ق له.

عا اله ف ما تفعيل هذه الخطة في هبذا ال قبت بالبذات اعتبب المسبؤ ل الحمسبا ي أا اإلرجبازات

الي مية التي تحققها المقا مة الفلسطيرية في غز إحضافة للعالقات الطيبة المتبا لة مبع كافبة فوبائل

العمل ال طري في القطاع هي ما أخ ج هذه الخطة ما أ اج المكاتن لترفذ عل أ ض ال اقع .
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 .11هنية يستقبل وفدا قياديا من "الجهاد اإلسالمي"
استقبل ئيس المكتن السياسي لح كة حماس إسماعيل هرية ف ا ما قيبا ح كبة الجهبا اإلسبالمي
عو ي م اأ بعاء في مكتبه ذل ،بححض

ع ما قا ح كة حماس.

ا رق بباش معم ببق ب ببيا الج بباربيا ف ببي الع يب ب م ببا القحض ببايا المهم ببة خاو ببة أحب ب اث القب ب س اأخيب ب

ت ب اعياتها القحضببية ال طريببة ب متهببا سبببل التق ب م فببي المة ب ع ال ب طري فببي ظببل خط ب

اأم يكية لف ض مسا التس ية مج اً.

كما بحث الجارباا اأ حضاع الحياتية في قطاع غز في ظل الحوا

التح كببات

اج اءات أب مازا العقابية.

راقش الط فاا سبل استعا ال ح ال طرية تحقيق موالحة جا ترهي حالة االرقسام ال اهرة.

موقع حركة حماس ،غزة2017/8/30 ،

 .11السنوار :قدمنا مقترحات لجهات دولية ومحلية إلنهاء األوضاع الصعبة في قطاع غزة
التق

ئيس المكتبن السياسبي لح كبة حمباس فبي قطباع غبز يحيب السبر ا

الفلسببطيرييا بغببز حيببث اتسببم اللقبباء بال حض ب ح الو ب احة

القطاع االقتوا ي.

فب اً مبا جبال اأعمبال

ت كببز ح ب ل الهببم ال ب طري العببام هم ب م

ة علب أا االقتوبا القب ي يعب ف افعبة مبا افبع المةب ع الب طري الفلسبطيري مؤكب اً أا الح كبة

تبذل كل الجه

ما أجل معالجة الع ي ما اأزمات االقتوا ية تخفيف معارا الغزييا مر هاً إل

ع ي المقت حات التي ق متها الح كة إل الجهات ال لية المحلية.
ة السر ا علب الب

المحب ي لجمه يبة موب

مبيرباً أا الح كبة خبالل زيا تهبا لموب حا لبت

فببتح ثغ ب فببي ج ب ا الحوببا  .أ ف :تراقةببرا مببع المو ب ييا فببتح المجبباالت التجا يببة االقتوببا ية
اقامة مرطقة حب

تز يب غبز بكميبات أكبب مبا الكه بباء محضبيفاً أا الح كبة مبا ازلبت علب ت اوبل

م ببع الموب ب ييا م ببا أج ببل ترفي ببذ م ببا ت ببم التف بباهم علي ببه .أبب ب ى الس ببر ا اس ببتع ا ه لالرفت بباح علب ب ك ببل
القطاعببات االقتوببا ية جببال اأعمببال االسببتماع لمقت حبباتهم للتعبباطي معهببا بةببكل ج ب ي ايجببابي
تذليل كل الوع بات أمامهم ما أجل تط ي االقتوا في غز .

أك ح ص الح كة عل الموالحة أكث ما أي قبت محضب

الف اغ ليست غاية مج اً التربيه إل الجه زية التامة لحلها ف

أا اللجربة اإل ا يبة هبي سبيلة لمبلء
ارتهاء المب ات ل ج ها.

بهل إذا تب اف ت الر ايببا الوببا قة بحيببث ُيلجببأ فب اً إلب عقب مجلببس طرببي
أ حضببح أا المب خل للحببل سب ا
ت افقي يةا  ،فيه جميع أبراء ةعبرا بجميع قطاعاتهم ت جهاتهم في ةت أماكا ت اجب هم تربثبق
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عرببه لجرببة ترفيذيببة تمثببل الكببل الفلسببطيري .أحضبباف :كمببا يببتم تةببكيل حك مببة ح ب
اأعباء كافة في الحضفة الغ بية قطاع غز .

طريببة تتحم ببل

موقع حركة حماس ،غزة2017/8/30 ،

 .11مشعل :مكانة األسرى في القلب وقضيتهم على رأس األجندة
هرببأ ئببيس المكتببن السياسببي السببابق لح كببة حمبباس خال ب مةببعل فببي كلمببة لببه اأس ب ى فببي سببج ا

االحتالل ع ائلهم بمراسبة عي اأحضح المبا .،

قببال مةببعل فببي كلمببة رةب ها مكتببن إعببالم اأسب ى يب م اأ بعبباء إا أهببم ذكب ى لألسب ى فببي قل برببا

عق لرا أا ر ب لإلف اج عرهم بما ملكرا بما سرمل ،إا ةاء هللا.

تمر مةعل لألس ى عي ا ق يبا آخ يعية ره بيا أهاليهم يرعم ا بالح يبة احضبعيا الغبيظ كلبه فبي

قل ن اأع اء الحاق يا مؤك ا أا ح كبة حمباس لبا ترسب اأسب ى كبذل ،المقا مبة الةبعن أ فيباء

لهم .أك مةعل أا مكارة اأس ى في القلبن علب الب أس علب

أس اأجرب

م فباً :ربألم االمكبم

رفخ بكم لكا لحظة ارتظا الح ية لكم ارتزاعها ما الجال الوهي ري هي ما رسع إليه.

موقع حركة حماس ،غزة2017/8/30 ،

 .11األحمد :نرحب بأي جهد إلنهاء االنقسام على قاعدة ما ات ق عليه في القاهرة
ام هللا :قال عحض اللجربة الم كزيبة لح كبة فبتح مسبؤ ل ملبف الموبالحة فبي الح كبة عبزام اأحمب
إا ح كببة فببتح حبببت باأفكببا الت كيبة إلرهبباء االرقسببام سب عة ترفيببذ الموببالحة علب قاعب االتفبباق
الذي تم بيا ح كتي فتح حماس ب عاية مو ية

قع في القاه بتا يخ .2011/5/4

أحضاف اأحم في تو يحات وبحافية :رحبا كربا قببل أسبب ع فبي ت كيبا حيبث جباء فب مبا ح كبة

فتح

كرت عل

أس ال ف

التقيرا مع ف فيع المست ى ما االخ في ت كيا تباحثربا فبي حضب ء

ذل ،جاءت زيا ال ئيس أب مازا لت كيا .

أحضبباف :ت كيببا مرببذ ب ايببة االرقسببام هببي تتببابع م حضب ع الموببالحة معرببا هببذا لببيس بج يب

كارببت

لب ب يهم غب ببة مر ببذ ب اي ببة االرقس ببام أا يك رب ب ا ع ببامال إيجابي ببا لب ب ى ك ببل اأطب ب اف المعري ببة ف ببي الس بباحة
الفلسطيرية ذل ،لحض

إرهاء االرقسام

رحا في فتح رتفق مع االخ اأت ا ،في ذل. ،

رف اأحم في ه عل سبؤال حب ل إذا كباا مبا هربا ،خالفبات ببيا ح كبة فبتح موب حب ل ملبف

الموببالحة قببائال :هببذا لببيس وببحيحا لببيس هرببا ،خببالف مببع اأخ ب فببي مو ب
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ممتبباز مببع اأةببقاء الموب ييا هرببا ،تةببا
بيا حماس مو

مت اوببل بببيا القيببا تيا لكببا الحقيقببة أا هرالبب ،أزمببة

ال يستطيع أح القفز عرها هذا ما أث عل التح  ،المو ي رح الموالحة.

ح ل اأفكا الت كية المتعلقة بملف الموالحة أك اأحم أا ف ح كبة البذي اسبتبق زيبا الب ئيس

لت كيببا التق ب بمسببؤ ليا أت ب ا ،اسببتمع للم قببف الفلسببطيري فببي هببذا الملببف مببا ثببم اسببتمع ال ب ئيس

أ غبباا لل ب ئيس أب ب مببازا بةببكل مباة ب

القيا تيا الفلسطيرية الت كية.

مؤك ب ا أرببه لببم يكببا هرببا ،أي تعببا ض فببي اأفكببا بببيا

فببي ه عل ب س بؤال ح ب ل قطبباع غببز مببا إذا كارببت هرببا ،إج ب اءات تخفببف مببا معارببا ةببعبرا فببي

القطاع قال اأحم  :ال ئيس الت كي جن طين أ غاا أبلغ القيا الفلسطيرية أا هرال 5 ،مالييا
ال ستق م للةعن الفلسطيري لتغطية ثما الكه باء في قطاع غز

ما ت كيا للةعن الفلسطيري ليس لسلطة االرقالن .

رحا حبرا بذل ،أره مساع

في ه عل سؤال ح ل التقا ن بيا ح كة حماس المفو ل محم حالا قلبل اأحمب مبا تبأثي

ما يع ف بتحالف حماس -حالا اأخي

عل إرجاح جه

الموالحة قائال :هذا التحالف يظهب

حقيقة الط فيا بأا المة ع ال طري ليس في بالهم حماس س اء خلت مع حالا في اتفاق أم لم

ت خل فهي ما تعطل الموالحة القيا المو ية تعلم ذل. ،

وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا)2017/8/30 ،

 .14فتح :تصريحات بينيت خطيرة وتعبر عن حقيقة الموقف اإلسرائيلي الرافض للقانون الدولي والسالم
ام هللا – قببيس أب ب سببم  :وببفت ح كببة فببتح تو ب يحات أطلقهببا زي ب التعلببيم اإلس ب ائيلي رفتببالي
بيريت أمس ح ل االستيطاا بالحضفة الغ بية بب الخطي .

قال أسامة الق اسمي المتح ث باسم الح كة فبي بيباا وبحفي تلقبت كالبة اأراحضب ل رسبخة مربه

إا تو يحات بيريت تعب عا حقيقة الم قف اإلسب ائيلي الب افض للقبار ا الب لي السبالم الموب

عل االستيطاا االحتالل تطبيق رظام اأبا تهاي .

أحض بباف أا المطلب ب ن م ببا المجتم ببع الب ب لي خاو ببة ال الي ببات المتحب ب

المتح

أميرها العام الم ج

االتح ببا اأ

ب ببي اأم ببم

حاليا في المرطقة أا يستمع ا جي ا إلب هبذه التوب يحات التح يحضبية

العروب ب ية المخالفب ببة للقب ببار ا ال ب ب لي  .تب ببابع :هب ببذه توب ب يحات ت ب ب لل بة ببكل احض ببح عل ب ب البببرهج

اإلس ائيلي الها ف لت مي حل ال لتيا .
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" .15عربي  :"21حماس تلقت عرضا رسميا إيرانيا إلنهاء القطيعة مع النظام السوري
غببز  -خال ب أب ب عببام  :عببا ت عالقببات ح كببة حمبباس مببع الرظببام اإلي ارببي لل اجهببة مببا ج ي ب بع ب
ح يث قائ ح كبة حمباس فبي غبز يحيب السبر ا
كبي

في الفت اأخي

كةببف موب

عبا أا عالقبات الح كبة مبع إيب اا تتطب

أره ال مارع ل ى الح كة ما إعا عالقاتها مع الرظام الس ي.

مطلببع فببي الح كببة؛ عببا جب

قيببا الح كببة فببي الفت ب اأخي ب

الببذي از طهب اا مطلببع هببذا الةببه

بةبكل

اتوبباالت علب أعلب المسببت يات بببيا الرظببام اإلي ارببي

مؤك ب ا أا الح كببة تلقببت ع حضببا سببميا إي اريببا تسببلمه ف ب الح كببة
إلرهبباء القطيعببة مببع الرظببام السب ي أا طهب اا مسببتع لتببذليل

كل العقبات التي ق تقف في جه هذا التط .
أ حضببح الموب

الببذي فحضببل عب م ذكب اسببمه ل ب ع بي 21أا المسببؤ ليا اإليب ارييا أكب ا لقيببا ات

حم بباس أر ببه باس ببتطاعتهم إ ازل ببة حال ببة االحتق بباا التب ب ت المت اجب ب عرب ب الرظ ببام السب ب ي تج بباه ح ك ببة

حماس اأم الذي حن به ف حمباس طلبن رقبل المقتب ح إلب قيبا الح كبة لت ا سبه الب عليبه

بحسن المو .

موقع "عربي 2017/8/30 ،"21

 .16أحمد يوسف :اتصاالت الحركة مع إيران لم تنقطع في أي وقت من األوقات
غببز  -خال ب أب ب عببام  :قببال المستةببا السياسببي السببابق لح كببة حمبباس أحم ب ي سببف إا مة ب ع
المقا مة الذي تق ه ح كة حماس يحضعها في م قبف الت حيبن ببأي طب ف ع ببي اسبالمي يب عم هبذا

الت جه اي اا جزء ما هذه المرظ مة اإلسالمية لذل ،فإا الح كة لا تمارع ما ع

العالقات إلب

سابق عه ها مع اإلخ في طه اا حلفائها في المرطقة في حال كارت الظ ف السياسية اإلقليميبة

تسمح بذل ،عل ح ق له.

تابع ي سف لب ع بي : 21اتواالت الح كة مع إي اا لم ترقطع في أي قت ما اأ قات مبا جب ى

فببي السببر ات اأخي ب مببا تقليببل ال ب عم المببالي للح كببة جبباءت لظ ب ف خا جببة عببا إ ا الط ب فيا
مؤك ا أا ال عم المالي للجهاز العسك ي لم يتأث بم اقف الح كة السياسية .

موقع "عربي 2017/8/30 ،"21
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 .17ال صائل بغزة ترفض إصرار عباس على عقد المجلس الوطني مت ردا
غببز  :فحضببت فوببائل المقا مببة الفلسببطيرية إو ب ا

ئببيس السببلطة محم ب

عببباس عل ب عق ب جلسببة

للمجلببس ال ب طري بهيئتببه الق يمببة مؤك ب ً أا إو ب ا ه يمثببل ارقالب باً عل ب اتفاقيببات الموببالحة حض ب بة
لإلجم بباع الب ب طري كاف ببة الجهب ب الت ببي ب ببذلتها الفو ببائل الت ببي ك بباا آخ ه ببا لق بباء ت و ببيات بيب ب ت
للتححضي لجلسة ت افقية.

ة ت الفوائل خالل اجتماعها لها في مكتن ح كة حماس اأ بعاء  2017-8-30لمراقةبة آخب

المس ببتج ات السياس ببية علب ب الس بباحة الفلس ببطيرية علب ب أا إوب ب ا

ئ ببيس الس ببلطة علب ب عقب ب جلس ببة

للمجلس ال طري تحت ح ان االحتالل في ام هللا يؤك ع م ج يته في تحقيبق الموبالحة غبتبه فبي
تعزيز تك يس االرقسام استم ا ه في التف بالق ا

بالةأا الفلسطيري أجمع.

فلسطين أون الين2017/8/30 ،

إعالميي صيدا لوضعهم في صورة أحداث "عين الحلوة"
 .18لبنان :حماس تلتقي
ّ
بي ب ت :عق ب ت ح كببة حمبباس فببي لبربباا لقبباء مببع ع ب مببا اإلعالميببيا فببي م يرببة وببي ا بححض ب

المسؤ ل السياسي للح كة في لبراا  .أحم عب الها ي المسؤ ل اإلعالمبي للح كبة فبي لبرباا ليب

الكيالري.

ج ب ى اللق بباء ح ب ل اأحب ب اث المؤسببفة الت ببي قعببت م ببؤخ ًا فببي ع ببيا الحل ب ؛ حي ببث حضببعت الح ك ببة
اإلعالمييا بو ما يج ي فيه ما ت ولت إليه المباحثات مع الق ى اأحزان الفاعليات اأمريبة

في وي ا اطالعهم عل لقاء الفوائل الفلسطيرية في السفا الفلسطيرية ي م االثريا.

أفببت رعببيم خالب الغ بببي الببذيا أثرب ا علب اللقبباء

ححضب اللقبباء مبا اإلعالميببيا جمببال الغ ببي

مع بيا عا استم ا الت اول بةكل ائم.

فببي ال قببت رفسببه اعتببذ ت حمبباس فببي لبربباا عببا االسببتقبال أ المةببا كة بالتهرئببة بعي ب اأحضببح
المبا  ،ذل ،بسبن اأ حضاع اأح اث المؤسفة التي قعت في عيا الحل في اا رة اأخي .

المركز ال لسطيني لإلعالم2017/8/30 ،

 .19نتنياهو يتهم أحزاب المعارضة واإلعالم بالسعي إلسقاطه
بببالل حضبباه  :هبباجم ئببيس الحك مببة اإلس ب ائيلية بريبباميا رتريبباه
إسب ائيلية بسبببن اتهامهببا لببه لز جتببه بالفسببا
يتزعمه ق ن تل أبين مساء ي م اأ بعاء.
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ححض هذا المه جاا جميع ز اء الليك

ق اببة أ بعبة آالف مبا المرتسببيا لليكب  .جباء المه جباا

الح ببالي بذ يع ببة االحتف ببال بب ب أس الس ببرة العب ي ببة ال ببذي يو ببا ف ف ببي  20أيل ل/س بببتمب المقب ببل .ق ببال
رترياه في خطابه لمؤي يه إره ز جته سا

رق

كثي ا عمكم .

سع رترياه إل استع اض ما وفه ب ب إرجازات حك متبه

الالتيرية .اعتب أا الغالبيبة العظمب مبا مب اطري إسب ائيل تقب

تحب ث عبا ج لتبه الم تقببة فبي أمي كبا
إرجازاتربا غبم أا الغالبيبة العظمب

مببا سببائل اإلعببالم ال تبببتهج ائمببا بتغطيببة رةبباطرا .فهببذا ببسبباطة ال يالئببم خطهببم لكببا مببا العمببل
الجمي ببع يب ب ى رجاحاتر ببا .الجمي ببع هر ببا يب ب ى الحقيق ببة ه ببي س ببائل اإلع ببالم المجرب ب

لوراعة الب’في ،ري ز’ (أي اأخبا الكاذبة) .

ارعب ب ام الر ازه ببة

هاجم رترياه المظاه ات اأسب عيا بالق ن ما مرزل المستةا القحضائي للحك مبة فبي م يربة بيتباح

تيكفا التي تطالن بتق يم الئحة اتهام حض رترياه المةتبه في ع ما قحضايا فسا  .قال إا سائل

اإلعالم تغطي بحماسة ال متراهية كل أسب ع مظاه ات اليسا التي تقال فيها أم

مزعزعة معتب ا

أا هذه المظاه ات ه فها مما سة حضغ ط م ف حضة ما أجل تق يم الئحة اتهام بأي ثما – ’رترياه

متهم حت تثبت ب اءته’ .

تببابع رتريبباه أا المتظبباه يا يحتق ب ا اختيببا الةببعن ال يمق اطيببة التببي يتظبباه ا باسببمها .هببم

يفعل ا كل ةبيء مبا أجبل المبس ببي بز جتبي أرهبم يعتقب ا أرهبم إذا أسبقط ري أ أسبقط ها فبإرهم

سيسقط ررا يسقط ا الليك

المعسك الق مي ما أجل تحقيق ذل ،فإا كل ال سائل مة عة .

عرب 2017/8/30 ،48

 .11بينيت :لن تكون هناك دولة "فلسطينية" ..وسنرفع عدد مستوطني الض ة لمليون نسمة
الق س  -عب ال ؤ ف أ راؤ ط :قال زي التعليم اإلسب ائيلي رفتبالي بريبت :أعلبم أا هربا ،مبا تحب ث ا
عا ؤية لة فلسطيرية لكا ما ال احضح الي م للجميع بأا هذا لا يح ث

فق حاا ال قت لتغيي ال اقع .

بما أا ذل ،لا يح ث

ق ببال م ق ببع القر ببا الس ببابعة التابع ببة للمس ببت طريا اإلسب ب ائيلييا إا بري ببت ال ببذي يت ببزعم ح ببزن البي ببت

اليه ي االستيطاري اليميري كاا يتح ث مساء أمس في مؤتم رظم بمراسبة م

تأسيس مست طرة بيت إيل سط الحضفة الغ بية.

 04عاما عل

أحض بباف بري ببت :ح بباا ال ق ببت لفب ب ض الس ببيا (اإلسب ب ائيلية) علب ب يهب ب ا الس ببام (التس ببمية اليه ي ببة

للحضببفة الغ بيببة) أرببا أ عب  ،يببا ئببيس الب ز اء (بريبباميا رتريبباه ) :رحببا خلفبب ،فببي اتخبباذ هببذه الخطب

الوهي رية ف ض السيا .
التاريخ :الخميس 2017/8/31
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تببابع بريببت :أعلببم أا بعببض الربباس فببي أ

بببا سببيك ه ا ذلبب ،عر ب ما أقمرببا بيببت إيببل فببإا ال ب ئيس

(اأم يكببي اأسبببق جيمببي) كببا ت عا حضببها إرببه عببا ض ااا هرببا 6,500 ،ةببخص يعية ب ا هرببا

فليس مهما ما يق له الراس هرا ،ارما المهم ما يح ث هرا .

أكمل :لا ي قفرا أح  :ؤيترا هي ملي ا ةخص في يه ا السام (الحضفة الغ بية) .

وكالة األناضول لألنباء2017/8/30 ،

 .11ليبرمان يوعز بإخالء تجمعي "سوسيا" بالخليل و"الخان األحمر" في شرقي القدس
ليب مباا اا از تبه تسبتع إلخبالء بلب تيا فلسبطيريتيا

ام هللا :كةف زي الجبيش اإلسب ائيلي أفيغب

قيمتببا فببي المرطببق متببذ ًعا بببأا سببكارهما ال يملك ب ا ت ب اخيص بربباء قار ريببة البل ب تاا همببا س سببيا
الخاا اأحم .
حسببن ق لببه فببإا عمببل الطبباقم سببيرتهي ق يبببا تمهيب ا لإلخببالء خببالل عب أةببه  .ا عب اا البل ب تيا

تحظيبباا ب ب عم مباة ب مببا قبببل ترظيمببات

اأحم ب م سببة تح لببت ال ب

ليببة مببا قبببل االتحببا اأ

بببي بببل أقيمببت فببي الخبباا

مببز بالرسبببة للمجتمببع الب ب ي فببي المرطقببة ج بمسبباع ترظببيم إيطببالي

غي حك مي .هاجم ليب ماا ت خل االتحا اأ

مرع إخالء المباري.

بي في البراء الفلسطيري فبي المرطقبة ج محا لبة
القدس العربي ،لندن2017/8/31 ،

 .11بينيت :يجب خطف بعض قادة حركة حماس لمبادلتهم بأسرى
الراو ب -
المتط ب ف

يببع ع ب ا  :ق ب م زي ب التعلببيم اإلس ب ائيلي رفتببالي بيريببت ئببيس حببزن البيببت اليه ب ي

سببا فببي مما سببة ال ب ل أسببل ن الق وببرة ب ع تببه لخطببف بعببض قببا ح كببة حمبباس

لمبا لتهم بأس ى.

قببال بيريببت لم قببع اال اإلخبببا ي أمببس إرببه تببم اتخبباذ قب ا بعب م تح يب

مخب بيا فببي إةببا إلب

اأسب ب ى الفلس ببطيرييا ف ببي س ببج ا االح ببتالل .اعتبب ب أر ببه يربغ ببي االهتم ببام ب ببأال يكب ب ا احتج بباز جرب ب
إس ائيلييا مج يا لب حماس .

قال بيريت إا الط يق الوحيحة هي تة ي ظ ف اعتقال اأسب ى عب م تح يب جثبث مخب بيا

ال ببذيا يج ببن أا يب ب فر ا ف ببي مق بباب مجه ل ببة أا تس ببتخ م ق ببة مس ببا مة مقاب ببل حم بباس  .ك ببذل ،ع ببا
لمبببا ات عسببك ية مببا أجببل المببس بحمبباس الحوب ل علب
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ررفببذ ذلبب ،فببي سببر ات الخمسببيا خطفرببا أ ريببيا فببي سببر ات السبببعيا خطفببت س ب ية هيئببة اأ كبباا
العامة حضباطا س ييا في لبراا

يجن إعا

ح المبا

ال ح الهج مية .

القدس العربي ،لندن2017/8/31 ،

لغزة تستغرق ساعة
طبية ل نزويال :المسافة ّ
عباس إلرساله مساعدات ّ
 .11مردخاي يسخر من ّ
بمرسبق
ائيليا ا
الم اسبم إسب ً
المحتلابة ُ
ي للحضبفاة الغ ابيبة ُ
الراو  -زهيب أرب ا س :سبخ الحباكم العسبك ا
عبباس
از ال فاع في الحضفاة الغ ابية الجرب ال يب آف م خباي مبا ئبيس السبلطة الفلسبطيرية محمب
ا
بة ا ٍ إل ساله مساع ات طبية لفرز يال البعي بيرما يقلص المسباع ات لقطباع غبز المحاوب قبال
يكيببة الالتيريببة تبعب أكثب مببا  10,000كلببم عببا ام هللا بيرمببا قطبباع غببز مجببا
ا
إا ال لببة اأم ا
عل ح ا تعبي ه.

لهببا

بوببلف قاحببة إس ب ائيليتيا معهب تيا ممج ب جتيا أحضبباف الجر ب ال اإلسب ائيلي قببائالًُ :رس بلاط اهتمببام
ا
أا السف ما ام هللا إل غز يستغ ق ساعة فقط بيرما المسافة بيا فرز يال
السلطة الفلسطيرية عل ا

المحتلا ببة” عبب ب
ام هللا تفب ب ق  10,000كل ببم كم ببا رةب ب “مرس ببق الرة بباطات الحك ا
مي ببة ف ببي اأ احض ببي ُ
وفحته عل م قع الت اول االجتماعي (الفيسب .)،
ا
رأي اليوم ،لندن2017/8/30 ،
السعودية ستربح كثي ار من عالقاتها مع "إسرائيل"
 .14الجنرال عميدرور:
ّ
خاوةً مع ئيس مجلس اأما
الراو  -زهي أر ا س :أج ى م قع “ ”I24Newsاإلس
ائيلي مقابلةً
ا
ا
تح ب ث فيهببا عببا العالقببات
المتقاع ب يعق ب ن عمي ب
الق ب
مي السببابق فببي ال لببة العب ايببة الجر ب ال ُ
ا
ٍ
اٍ
خاص مع المملكة الع ابية السع ية.
بةكل
المتط ا بيا تل أبين ال ل الع بية
:

ً ا علب سبؤال بةببأا مكاسببن السببع ية مببا إرةبباء عالقببات مباةب مببع إسب ائيل أجببان عميب
إا اأميب ت كبي الفيوبل قبال اإربه مبع
ل ى السع ييا الكثي ليكسب ه مبا هبذه العالقبات تبابع قبائالً ا

تمامببا إلب اأفحضببل قب ل اأميب
اأمب ال الع ابيببة العقببل اإلسب
ائيلي ُيمكررببا ل
أا ُر ا
غيب الةب ق اأ سببط ً
ا
وحيح بالفعل عل ح ا تعبي ه.
عا إمكارية حو ل ذلب ،قبال عميب

 :ال أعب ف هب مب تبط أ ًال باالتفباق مبع السبع ييا

تبابع:

أرهببا فةببلت فببي السببر ات
جي ب
ا
حا لب ُ
بت ل
أا أة ب ح للسببع ييا ا
أا الط يقببة التببي يسببي ا بهببا ليسببت ا
الثالثببيا الماحضببية .الت جببه الع بببي يق ب ل بكببل بسب ٍ
باطة ت و بلا ا التفبباق مببع الفلسببطيرييا رحببا سب ُبرقيم
ا
ا
ا
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معكببم عالقببات جيب حيرهببا سيكتسببن الط فبباا كثيب ًا مرهبا .عمليببا هببم يقب ا م ا المفتبباح للعالقببات بببيا
إس ائيل العالم الع بي السري بأي ي الفلسطيرييا فق ما أ اك الجر ال اإلس ائيلي.
ا
إا هببذا سبؤال
بص ت قيببت إعببالا العالقببات المباةب بببيا السببع ية اسب ائيل قببال عميب
ا
فيمببا يخب ا
أي ة ب ٍ
أا يجي ببن علي ببه باس ببتثراء القي ببا
بخص ف ببي الع ببالم ل
و ببعن جب ب ً ا جب ب ً ا أعتقب ب اأر ببه ال يس ببتطيع ا
السبع ية التبي تسبتطيع استةبعا ةبعبها استةبعا مب ى ح يبة توب فها فبي هبذه المسبألة أرهببا ال

ت ي م اجهة الةعن فبع “ال بيع الع بي” الةا ع يمل ،ق ً كبيب ً حتب فبي الب ل غيب ال يمق اطيبة

قال عمي

.

رأي اليوم ،لندن2017/8/30 ،

 .15الجيش اإلسرائيلي ين ذ "مناورات عسكرية" على حدود غزة
غببز :ةب ع جببيش االحببتالل اإلسب ائيلي يب م أمببس بببإج اء مرببا ات عسببك ية فببي المربباطق الق يبببة مببا

ح

قطاع غز  .ذك ت تقا ي إس ائيلية أا المرا ات الج ي تأتي حضما الخطة السر ية للمرا ات

التببي أعب ها الجببيش .مببا المقب

أا تسببتم حتب مسبباء اليب م الخمببيس حيببث يالحببظ ح كببة رةببطة

لل يات العسك ية في مراطق غالف غز .

القدس العربي ،لندن2017/8/31 ،

" .16جروزاليم بوست" :ليبرمان يمنح المستوطنين في الخليل استقالال عن البلدية ال لسطينية
القب ب س  -عبب ب الب ب ؤ ف أ ر بباؤ ط :قب ب

زيب ب الب ب فاع اإلسب ب ائيلي أفيغب ب

ليب م بباا م ببرح رحب ب أل ببف

مست طا في سط م يرة الخليل جر بي الحضفة الغ بية استقالال عا البل يبة الفلسبطيرية فبي الم يربة.
قالت وحيفة ج زاليم ب ست اإلسب ائيلية يب م اأ بعباء إا ليب مباا أبلبغ وبحفييا إسب ائيلييا بهبذا

القب ا ي ب م أمببس .كارببت ت تيبببات فلسببطيرية ب إسب ائيلية عببام  1997ق ب قسببمت م يرببة الخليببل قسببميا

اأ ل حضع  % 80ما الم يرة تحت المسؤ لية الكاملة للسلطة الفلسطيرية في حيا أا القسم الثاري
حض ببع  % 20م ببا مس بباحة الم ير ببة تح ببت الس ببيط اأمري ببة اإلسب ب ائيلية الم ري ببة الفلس ببطيرية .بقي ببت

الم يرة بكاملها مرذ ذل ،الحيا تحت مسؤ لية بل ية الخليل الفلسطيرية.

ذكب ت الوببحيفة اإلس ب ائيلية أا الت تيببن الج يب يسببمح للمسببت طريا بالحوب ل عل ب خب ماتهم التببي

تةببمل المي بباه الخبب مات البل ي ببة مباةب ب م ببا اإل ا الم ريببة اإلسبب ائيلية ال ببذ اع المب ب ري لب ب از الب ب فاع

اإلس ائيلية في اأ احضي الفلسطيرية.
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رقلببت جب زاليم ب سببت عببا إيلببي اهبباا رائببن زيب الب فاع اإلسب ائيلي ق لببه :لسببر ات عبباش السببكاا
اليه

في الخليل

ا سلطة بل ية تت ل

عاية الخ مات المطل بة .

أحضاف اهاا :هذه خط هامبة إحضبافية فبي تحسبيا حيبا اليهب

السام (الحضفة الغ بية) بةكل عام .

يهب ا

فبي الخليبل بةبكل خباص

وكالة األناضول لألنباء2017/8/30 ،

" .17يديعوت أحرونوت" تحرض ضد "التجمع الوطني" وحركات الشبيبة التابعة له
حيفببا ب ب راهب

ببباس :رةب ت وببحيفة يب يع ت أح رب ت وببباح يب م اأ بعبباء تق يب اً تح يحضببياً حضب

حزن التجمبع الب طري الب يمق اطي فبي الب اخل الفلسبطيري البذي أسسبه المفكب الع ببي عزمبي بةبا

مببع مراحضببليا مببا الب اخل الفلسببطيري حضب ح كببة الةبببيبة التابعببة لحببزن اتحببا الةبببان مخيمببات

اله ية التي يرظمهبا الحبزن سبر يا .يبرظم التجمبع الب طري كبل وبيف مخبيم ه يبة لألطفبال حتب

عاماً معسك ا للةبان ما طلبة الم احل الثار ية الجامعات.

14

حب ا ض تق يب يب يع ت أح رب ت علب الحببزن علب مخيماتببه الوببيفية عبب الخلببط المقوب
المعسببك يا مببع رة ب و ب لألطفببال مببا مخببيم اله يببة فببي م يرببة طم ب فببي الجيببل بببيا رةبباطات
معسك الةبان في بيت ساح

بببيا

تخللتبه أيحضبا مسبي فبي مخبيم ال هيةبة زيبا لعبائالت الةبه اء

لقاء مع اأهالي في مخيم ال هيةة.

العربي الجديد ،لندن2017/8/30 ،

 .22هيئة شؤون األسرى :اعتقال أربعة آالف مواطن منذ بداية العام بينهم  850قاص ار
ام هللا :قال ئيس هيئة ةؤ ا اأس ى المح يا عيس

ق اقع :إا  6500أسي

يقبع ا في 24

سجراً معسك اً م كز ت قيف لالحتالل عةية حل ل عي اأحضح .

أ حضح أا حاالت االعتقال مرذ ب اية العام الجا ي كارت غي مسب قة متواع

السابقة حيث ولت إل

القاو يا.

 4,000حالة اعتقال مرهم أكث ما  850حالة اعتقال في وف ف

أك ق اقع أا اأس ى بحاجة إل

حماية

لية رتيجة استه اف حق قهم اأساسية

إس ائيل بالق اريا ال لية في التعامل مع اأس ى
اعتقال أبرائه تع حضهم الرتهاكات خطي

ع م التزام

أا الةعن الفلسطيري ي فع ثمراً كبي اً رتيجة

مقلقة بسبن االستباحة العرو ية التط ف اإلس ائيلي

في التعامل مع اأس ى استخ ام االعتقاالت كعقان جماعي
التاريخ :الخميس 2017/8/31
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أةا إل أا حك مة االحتالل ما زالت تما س االعتقال اإل ا ي التعسفي حيث ول ع اأس ى
اإل ا ييا إل  500معتقل بيرهم أطفال أا الج ائم الطبية ع م تق يم العالج لألس ى مستم
خلق حالة قلق عل

اأ حضاع الوحية لمئات اأس ى الم حض

خطي .

الج ح

ما

الموابيا بأم اض

األيام ،رام هللا2017/8/31 ،

يهددون سيدة من الخليل باالغتصاب
" .22بتسيلم" :مستوطنون ّ
ام هللا :كةف م كز بتسيلم اإلس ائيلي لحق ق اإلرساا أا مست طريا يه ا ما مست طرة ك يات
أ بع المقامة عل أ اض موا

ة ق الخليل ه ا سي

ما الم يرة باالغتوان

جه ا عب

مكب ات الو ت اإلهارات الةتائم إل س اكاا آخ يا في حي الح ايق سب ا أهار ا يا اإلسالم.
أفا م كز المعل مات اإلس ائيلي لحق ق اإلرساا بتسيلم أا متط عة ل ى الم كز ثاقت أجزاء ما
عر ما الحظ المست طر ا أرها تو هم أخذ ا في مخاطبتها م جهيا

عب رافذ مرزلها
الح ث ل
إليها الته ي ات باالعت اء عليها
لعرف جرسي ة ي .

ةق ها ب ابل ما الةتائم اإلهارات بألفاظ رابية تحضمرت أ وافًا
غم أا الته ي ات التي أسمع ها كارت و يحة عيرية الةتائم التي تم

ت ثيقها ولت ح التح ش الجرسي الة ي فإا ق ات جيش االحتالل التي كارت حاحض في المكاا
ا أي عائق .

جاربا مكرت بذل ،المست طريا ما م اولة محضايقة السكاا
ظلت تقف ً
القدس العربي ،لندن2017/8/31 ،
 .33جيش االحتالل يقتحم مقر المكتب القانوني التابع للجنة إعمار الخليل
اقتحمت ق ما جيش االحتالل مق المكتن القار ري التابع للجرة إعما الخليل الكائا في س ق

اللبا بالبل الق يمة ما الخليل .ذك م ظف المكتن أا جر

االحتالل طلب ا ت حضيحاً ح ل طبيعة

عمل المكتن ما الجهة المسؤ لة عا إ ا ته ما إذا كاا ي ج إذا خاص يسمح بم جبه بالعمل

في هذه المرطقة .أفا م ي عام لجرة إعما الخليل عما حم اا أا عمال لجرة إعما الخليل

ط اقمها اإل ا ية الهر سية الفرية تتع ض لكثي ما المحضايقات س اء في ت قيف العمل بمةا يع

الت ميم أ في إعاقة أعمالهم الي مية أ في اقتحام مكاتبها المخازا التابعة لها.

القدس العربي ،لندن2017/8/31 ،
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 .33أهالي األسرى يعترضون موكب غوتيريس في غزة لرفضه لقاءهم
غز  -حسا جب  :اعت ض العة ات ما أهالي اأس ى المتحضامريا معهم م كن اأميا العام لألمم
المتح أرط ري غ تي يس أثراء خ له قطاع غز قا ما ما معب

المتح

المماطلة في االجتماع معهم.

حمل اأهالي المتحضامر ا عل

المتح

اي يز احتجاجا عل سياسة اأمم

معب بيت حار ا ةمال القطاع الفتات تر

بسياسة اأمم

بسياسة اأمم المتح

قبل أا تت خل

مماطلة غ تي يس في مقابلتهم.

أ قف أهالي اأس ى الم كن اخذ ا يهتف ا بةعا ات مر

الة طة تبع هم عا الم كن.
ك

ك

اأهالي هذا الم قف مع كل سيا كارت تم ما الحاجز عر ما ولت سيا غ تي يس

ا اأم ذاته معها فقابلهم بالومت ع م االعت اض.

خفف االجتماع الذي عق ه غ تي يس مع أهالي اأس ى في الحضفة الغ بية ما طأ االحتجاجات

التي بما كارت ستك ا أكث عرفا مما ح ث.

األيام ،رام هللا2017/8/30 ،

 .32محامون يقدمون شكوى قانونية للنائب العام ضد بيع وتسريب أراضي الوقف المسيحي
ام هللا :ق م ي م اأ بعاء  2017/8/30رح  21محاميا ةك ى قار رية ل ى الرائن العام أحم
ب ا ،حض بيع تس ين أ احضي ال قف المسيحي في فلسطيا لالحتالل جماعات المست طريا ما

قبل بط ي  ،ال م اأ ث ذكس ثي فيلي س .

قال رائن رقين المحامييا الفلسطيرييا رائل الح ح خالل اعتوام أمام مكتن الرائن العام

إليه المجلس الم كزي اأ ث ذكسي لفلسطيا اأ ا إا هذه الةك ى تأتي حض

عا

ئيس الطائفة مع

تأكي را احت امرا لجميع الط ائف المسيحية مؤك ا أا م يرة الق س المحتلة تتع ض لعملية سلن
رهن تس ين لأل احضي التي هي مل ،للةعن الفلسطيري.

كما طالن الح ح الحك مة الفلسطيرية بسحن االعت اف ب ئيس الطائفة ثي فيلي س

أره يق م

بأعمال إج امية تع بمثابة خيارة طرية كما طالبها ب فع العلم الفلسطيري ف ق كريسة المه في بيت
لحم أرها فلسطيرية ع بية.

ب ه رائن ئيس المجلس الم كزي في اال ا فلسطيا المحامي ربيل المةح

 1991م رحا رتابع مسألة البط ي كية اأ ث ذكسية
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ةك ى مق مة ما  309فلسطيرييا مما يرتم ا لفلسطيا يطالب ا فيها الرائن العام باتخاذ إج اءات
للتحقيق

ع كل ما له عالقة في بيع تس ين اأ احضي سماع البيرات الةه .

وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا)2017/8/30 ،

 .33دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية :عدد العرب المسلمين بالداخل 1,534,000

هاةم حم اا :تةي

معطيات ال ائ

اأ احضي المحتلة بما في ذل ،الق س

الم كزية لإلحواء اإلس ائيلية إل
ول في العام  2016إل

 320ألف مق سي يةكل ا ما رسبته  %17.7ما السكاا.

أةا ت المعطيات التي رة ت بمراسبة حل ل عي اأحضح

أا ع

المسلميا في

 1,534,000رسمة بيرهم رح

المسلميا ق ا تفع خالل

إل أا ع

العام  2016بب 36ألف رسمة ما يةي إل أا رسبة الزيا السكارية ال تزال ثابتة في السر ات الثالث
اأخي

التي تول إل  %2.4في السرة التي تعتب اأعل في البال .

بحسن معطيات ال ائ الم كزية لإلحواء فإا الق س هي الم يرة التي يعيش فيها أكب ع

المسلميا حيث يول ع هم إل  320ألفا يةكل ا ما رسبته  %36.2ما سكاا الم يرة
ما مجمل ع

السكاا المسلميا في البال

%21

يلي الق س م يرة هط في الرقن التي يول ع

سكارها إل  64.3ألف مسلم.

بيرت المعطيات أا رسبة الخو بة (مع ل ع

ت اجع حيث ت اجعت الرسبة ما  4.7م ل

ما

ال ال ات للم أ ال اح ) في سط المسلميا في

للم أ ال اح عام  2000إل  3.29م ل

ال يزال هذا المعط أيحضا اأعل في البال مقا رة مع اليه

للم أ ال اح .

الع ن المسيحييا الع ن ال

ز.

أظه ت المعطيات أا رسبة المسلميا غي العامليا تول إل  %6.7هي رسبة أعل بكثي ما

مثيلتها في سط اليه
سط الع ن ال

الع ن المسيحييا التي تول إل

ز التي تول إل .%6.2

في مجال التعليم العالي تبيا أا هرا ،ا تفاعا في ع

%4.5

أعل

بقليل ما مثيلتها في

الحاوليا عل ألقان أكا يمية في سط

المسلميا حيث ا تفعت الرسبة ما  %7.3في العام  2015إل  %7.7في العام  2016علما أا
رسبة الحاوليا عل ألقان جامعية ال تزال مرخفحضة بةكل ملم س مقا رة برسبة اأكا يمييا عامة

في البال

التي تول إل .%18.8
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" .33إسرائيل" تعتقل فرقة شعبية غنت لمن ذ عملية حلميش
ام هللا  -مي فت وا ق :اعتقلت ق ات االحتالل اإلس ائيلي المغري الةعبي الفلسطيري محم
الب غ ثي في مرطقة ام هللا بالحضفة الغ بية فج الي م اأ بعاء عل خلفية أ ائه ولة غرائية تةي

بعم العب مرفذ عملية حلميش في ي لي  /تم ز الماحضي التي أ ت إل مقتل ثالثة مست طريا.
اقتحمت ق إس ائيلية كبي بل

بيت يما ةمال غ ن ام هللا فج ا اعتقلت الب غ ثي ( 23عاما)

ملحا ف قته راجي ال يما ي المرتج رزال الب غ ثي.

ذك ت جميلة الب غ ثي ةقيقة المغري للجزي رت أا جر

االحتالل اقتحم ا مرزل عائلتها سط

بيت يما اعتقل ا ةقيقها بع تقيي ي يه تعمية عيريه االعت اء عل

( 58عاما) الذي رقل عل إث ذل ،إل المستةف .

ال ه الم يض محم

الب غ ثي

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/8/30 ،

 .33عساف لـ"القدس العربي" ردا على ليبرمان :لن نرحل و"سوسيا" قرية تاريخية أقدم من االحتالل
ام هللا :كةف زي الجيش اإلس ائيلي أفيغ

قيمتا في المرطق

ليب ماا أا از ته تستع إلخالء بل تيا فلسطيريتيا

متذ عا بأا سكارهما ال يملك ا ت اخيص براء قار رية

البل تاا هما س سيا

الخاا اأحم .

حسن ق له فإا عمل الطاقم سيرتهي ق يبا تمهي ا لإلخالء خالل ع أةه .
لي عساف ئيس هيئة مقا مة الج ا

س سيا ق ية فلسطيرية تا يخية م ج

االستيطاا عل تو يحات ليب ماا بالق ل لا ر حل

قبل ج

االحتالل اإلس ائيلي لفلسطيا

في حال تم ه مها

سربريها ما ج ي كما بريرا ما قبل عيا ال ةاش المسك ن قارا غي ها ما المراطق المه

.

تجمعا للمست طريا أمام التجمع
كةف في ح يث لب الق س الع بي أا الي ميا الماحضييا ةه ا
ً
الب ي الفلسطيري في الخاا اأحم تظاه ا مطالبيا سلطات االحتالل به م التجمع الم سة
تحضامرا
التي تخ م هذا التجمع .أك ج تظاه فلسطيرية معاكسة في المكاا ذاته رظمتها الهيئة
ً
مع السكاا حض المست طريا اليه مخططاتهم.
أحضاف بالرسبة لرا ل يرا خطة جاهز لبراء كل ما يتم ه مه سرقا م أي عملية ه م هذا حقرا هذه

أ حضرا اا تم اله م بالق العسك ية سبري الخاا اأحم
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 .33االحتالل يبعد ثالثة مقدسيين عن المسجد األقصى  15يوما
سلمت ة طة االحتالل مساء الثالثاء ثالثة فلسطيرييا ق ا ًا باإلبعا عا المسج اأقو المبا ،
لم أسب عيا .أف جت ة طة االحتالل في م كز القةلة بالق س الق يمة عا الحاج خي الةيمي

عاما) الةان رظام أب
(ً 59

م ز بع اعتقالهم التحقيق معهم لع ساعات.

وكالة الرأي ال لسطينية لإلعالم ،غزة2017/8/30 ،

 .33عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى بحماية قوات االحتالل
الق س المحتلة :اقتحم عة ات المست طريا اإلس ائيلييا أمس اأ بعاء باحات المسج اأقو ما

جهة بان المغا بة بحماية ما ق ات االحتالل اإلس ائيلي التي رفذت أيحضاً عمليات اعتقال اسعة

في الحضفة الغ بية بما فيها الق س طا لت ع اً ما الفلسطيرييا.
تأتي هذه االقتحامات حضما الفت الوباحية التي تتم عر

رح  30مست طراً اقتحم ا باحات اأقو

إذ ذك ت م اكز إعالمية مق سية أا

وباح أمس بحماية ما ق ات االحتالل.

عمان2017/8/31 ،
السبيلّ ،

 .32صدور كتاب "االقتصاد ال لسطيني :حصار عوامل اإلنتاج" للدكتور اشتية
ام هللا :و

اإلرتاج لل كت

في ام هللا ي م الثالثاء  2017/8/29كتان االقتوا الفلسطيري :حوا ع امل
محم اةتية عا المجلس االقتوا ي الفلسطيرية للترمية اإلعما

بك ا .

يلقي الكتان الحض ء عل مجم عة قحضايا ملحة تخص االقتوا الفلسطيري يحضع خالوات تفي

القا ئ ت سم خ يطة ط يق لوارع الق ا لالستفا

ما العمل في معالجتها

ما هذه القحضايا

حوا قطاع الز اعة الوراعة س ق العمل قطاع الطاقة التجا الخا جية تذبذن المساع ات

ال لية غي ها.

يذك أا رخبة ما االقتوا ييا الفلسطيرييا ةا ك ا في الكتان الذي يقع  270وفحة ما القطع

المت سط يةمل ملحقات ح ل المؤة ات االقتوا ية.

القدس ،القدس2017/8/30 ،

" .19يديعوت أحرونوت"" :إسرائيل" ال ترى حال قريبا لألزمة مع األردن
الراو – الحيا  :أك ت تقا ي وحافية إس ائيلية أا اأزمة في العالقات بيا إس ائيل اأ ا

اطريا
التي ار لعت الةه الماحضي في أعقان قيام حا س اأما في السفا زيف م يال بقتل م ل
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أ رييا ال تب

أرها تتجه رح الحل في أعقان فض اأ ا طلن الخا جية اإلس ائيلية ع

السفا اإلس ائيلية في عماا

تح ي اً السفي عيرات ةاليا احتجاجاً عل التقاطها و

طاقم
احتفالية

مع القاتل ل ى استقبال ئيس الحك مة برياميا رتارياه لهما في مكتبه غ ا ع تهما ما عماا.
أفا ت وحيفة ي يع ت أح ر ت بأا اأ ا ما زال يةت ط ع

بتسلم رتائج تحقيق السلطات اإلس ائيلية مع الحا س القاتل

العالقات إل مج اها الطبيعي

سط أرباء عا أا المحققيا ال ي ا أا

الحا س خالف التعليمات بفتح الرا  .يطالن اأ ا إس ائيل باتخاذ كل اإلج اءات الكفيلة بتحقيق
رزيه مع القاتل كما تعه ت تل أبين سمياً .تابعت الوحيفة أا السلطات اأ رية ت ى في السفي

ةاليا جزءاً ما المةكلة ال جزءاً ما الحل ما يعري
الخا جية اإلس ائيلية ستحضط إل

تح ثت إليها الوحيفة أا

فق موا

استب ال السفي ةاليا بسفي ج ي إذا أ ا ت حل اإلةكال مع

اأ ا .أةا ت الوحيفة إل أا السلطات اأ رية كارت طالبت إس ائيل بع م ع

إل العاومة اأ رية بع الت ت الذي خلفه حا ث القتل ما زال قائماً.

طاقم السفا

الحياة ،لندن2017/8/31 ،

" .41اليمين" اإلسرائيلي يدعو إلى مؤتمر "الخيار األردني  -األردن هي فلسطين"
الراو – الحيا  :تم الكةف أمس عا تخطيط غال اليميا اإلس ائيلي لمؤتم في الق س المحتلة
ي عاه ما يسم

الح ا اليه ي – اإلسالمي ال لي في تة يا اأ ل (أكت ب ) المقبل تحت عر اا

الخيا اأ ري – الط يق ال حي للسالم أ بكلمات أبسط اأ ا هي فلسطيا .
بيا المةا كيا أكث ر ان ليك

تط فاً المع ف بزيا اته االستف اززية للمسج اأقو يه ا غلي،

أعحضاء كريست سابق ا ليس ا أقل تط فاً مره مايكل
مستة قاا ما اليميا المتة .
فق ال ع

ال كت

س أح قا المرظمات اأمي كية اليه ية

فإا اله ف ما المؤتم ه اإلعالا عما يسم

محض زه اا الذي سيححض المؤتم

حك مة الظل اأ رية ب ئاسة

تمهي اً إلقامة ال لة الفلسطيرية في اأ ا .

الحياة ،لندن2017/8/31 ،

 .41إزالة منازل معظمهم من ال لسطينيين تعترض األوتوستراد قرب الشبريحا في جنوب لبنان
و

ب ب ب ب المستقبل  :ب أت أمس عملية إزالة ع

الساحلية قحضاء و

ما المرازل المبرية في خ اج بل

الةب يحا

التي كارت تةكل عائقا أمام استكمال اأةغال في اأ ت ست ا الذي يم في

المرطقة الذي يول الزه اري بمف ق قارا.
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يبلغ ع

المرازل ق ابة اأ بعيا ب أ العمل في إزالتها بع ما تم التعه بتأميا الب يل أوحابها أ

إعطائهم ب ال ما يا مراسبا علما أا الم حض ع كاا قي البحث المعالجة مرذ أكث ما سرة بيا

المتعه أوحان المرازل معظمهم ما الفلسطيرييا.

المستقبل ،بيروت2017/8/31 ،

 .41لجنة مهرجانات عيد المغتربين اللبنانية تسحب اللقب من ملكة الجمال بسبب زيارة "إسرائيل"
الساحة اإلس ائيلية عقن قيام لبراا برزع لقن ملكة

معتز أحم إب اهيم :تت اول

الفعل عل

قامت بها حرا بسبن حملها لباسب

أ ج از سف أجربي.

جمال المغت بيا ما اللبرارية أمار ا حرا بسبن الكةف عا زيا تها إل

إس ائيل

هي الزيا التي
هي

قامت لجرة مه جارات عي المغت بيا اللبرارية برزع اللقن ما حرا بسبن زيا تها إلس ائيل

اللبرارية ال افحضة للتطبيع مع
الزيا التي اعتب تها ق ى لبرارية عل أسها حزن هللا مخالفة للق اريا
ا
الفلسطيرية .
الع اإلس ائيلي المحتل لأل احضي
ا
كةف م قع المغ

أا حرا التي فازت بلقن ملكة جمال المغت بيا اللبرارييا في الس ي

إل إس ائيل للقاء آخيها اللبراري أيحضا الذي يعيش في إس ائيل مرذ  3سر ات.

جاءت

قال الم قع إره لما المفا قة إا هذه اللبرارية ذهبت للقاء أخيها لم تقم بأي عمل إج امي أ

إ هابي ارتق الم قع الق ى اللبرارية المؤي

لسحن اللقن ما حرا قائلة الق ى ال طرية ج ت في

رزع لقن الملكة ف يسةً سهلة ترقض عليها إلرقاذ ك امة لبراا!

ال طرية ما ححض

رحا رتساءل أيا ك امة هذه الق ى

حزن هللا في اأ احضي اللبرارية يرته ،سيا تها ق اريرها ليل رها ؟ .

األهرام ،القاهرة2017/8/30 ،

 .41نشاط "إسرائيل" بسورية :ممارسة تأثير ومنع هجمات
بالل حضاه  :تب ز إس ائيل ك اح ما ال ل التي تما س رةاطا في س ية .هي تعلا أرها تما س
جح

تق يم مساع ات

رةاطا في س ية لكرها تزعم أره رةاط إرساري مثل استقبال م حض

اء هذا الرةاط في الق ى الس ية الق يبة ما الج الا مما سة تأثي عل

سكارها .لكا ما

للم اطريا الس ييا في المراطق الق يبة ما هحضبة الج الا المحتلة .ال ة ،في أا إس ائيل ته ف
ما

الجهة اأخ ى يرفذ الطي اا الح بي اإلس ائيلي غا ات في قلن اأ احضي الس ية با عاء مرع رقل

أسلحة إل حزن هللا في لبراا.
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فقا لتق ي رة ته وحيفة هآ تس في م قعها اإللكت ري الي م اأ بعاء فإا تكلفة السلع التي تم
رقلها ما إس ائيل إل

س ية مرذ مطلع العام  2017الحالي بلغت  115ملي ا ةيكل بيرها 20

ملي را ما ميزارية الجيش اإلس ائيلي  95ملي را ُجمعت كتب عات بيرها تب عات ق مها ث ي ما أول
س ي يسكا في م يرة ةيكاغ اأمي كية .بحسن الوحيفة فإا بيا المتب عيا م كز بي س
للسالم اللجرة لمكافحة اإلبا الع قية .

ت ي عملية رقل هذه السلع ح في الجيش اإلس ائيلي يطلق عليها تسمية م ي ية الجي الحسرة
ق أقيمت في آن/أغسطس العام الماحضي .تةمل السلع التي ترقل ما إس ائيل إل س ية أ ية

أجهز ترفس أجهز تخطيط القلن سيا تي إسعاف .كما تةمل م ا غذائية حفاحضات أطفال .هذه
المبالغ ال تةمل تكلفة رقل م حض

ج ح ما س ية إل المستةفيات اإلس ائيلية بحسن التق ي .

قالت الوحيفة عا عمليات رقل السلع إل س ية إا حضباط م ي ية الجي الحسرة يتح ث ا مع

أةخاص محلييا في ق ى س ية ما أجل رقل السلع .أحيارا يلتقي قائ الف قة العسك ية الل ائية
العمي ياريف َعس

مع مسؤ ليا في الق ى با عاء محا لة الستيحضاح أية سلع ترقص سكاا

المكاا بحسن الوحيفة.

أةا ت الوحيفة إل أا الجيش اإلس ائيلي حا ل في الب اية إخفاء الكتابة باللغة العب ية الم رة

عل

السلع لكا ت قف ا عا ذل ،بع م

أسابيع .رقلت الوحيفة عا حضباط في الجيش

اإلس ائيلي ق لهم إره ج ى سجاال بيا الم اطريا الس ييا في الةبكات االجتماعية ح ل التعا ا مع
الجيش اإلس ائيلي.

أحضافت الوحيفة أا عمليات رقل هذه السلع تج ي كل ليلة .في الليل فقط .يتم ذل ،في ع

م اقع عل ط ل خط قف إطالق الرا الفاول بيا الج الا المحتل اأ احضي الس ية.
قالت الوحيفة إا ثمة أهمية أمرية لهذه المساع ات

للجيش اإلس ائيلي ه مساع
عمليات ع ائية ابعا
ق ال العمي عس

أا ه ف المة ع بم جن الق ا ال سمي

الم اطريا ما أجل إقامة عالقات جي أفحضل

لجم جهات معا ية عا ح

تؤ ي إل

مرع

لة إس ائيل في الج الا المحتل.

إره ي ج في ذل ،عرو هام في مفه م حماية الح

ي ج لذل ،تأثي

عسك ي .ي ج هرا جيل ما اأ ال الذيا لم يتعلم ا ط ال سريا .اأم ال حي الذي ال حاجة لثقافة

حياله ه السالح .
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 .44العراق :الشركات األمنية واجهة الستخبارات دولية وتضم ضباطا سابقين في "الموساد"
بغ ا ب مة ق يساا :كةفت لجرة اأما ال فاع في مجلس الر ان الع اقي أمس اأ بعاء عا أا
أغلن الة كات اأمرية العاملة في الع اق هي اجهات ل كاالت استخبا اتية أجربية فيما أك ت أا

مال ،ة كة بال،

ت

اأم يكية متهم بتجري م تزقة .

قال ئيس اللجرة الرائن حاكم الزاملي لب الق س الع بي

عمل الة كات اأمرية في الع اق يح

رحا (اللجرة) ة عرا قار راً خاواً لترظيم

أع ا أف ا ها سالحها عجالتها

المق ات فحضالً عا تح كاتها لكا از ال اخلية لم ترفذ هذا القار ا حت ااا .

الل حات التع يفية

أك الزاملي أا أغلن الة كات اأمرية العاملة في الع اق هي اجهة ل كاالت استخبا ية أجربية

(…) أغلبهم كار ا حضباطا في  ( CIAكالة االستخبا ات اأم يكية)

بعحضهم حضباط في جهاز

الم سا اإلس ائيلي البرتاغ ا ( از ال فاع اأم يكية) .
حسن المو

ال يمكا أح العمل في هذه الة كات ما لم تكا ل يه خلفية أمرية  .لفت إل إا

هذه الة كات رفذت الكثي ما الخ قات اأمرية في البال

مرها حا ثة بال،

ت

في العاومة

بغ ا  .تابع :ار مجت هذه الة كة مع ة كة (أ ل ف غ ن) أخذت مة ع الط يق ال لي الس يع

الذي ي بط اأ ا بالع اق .

القدس العربي ،لندن2017/8/31 ،

 .45الناطق باسم عشائر نينوي بشمال العراق :نريد عالقات طيبة مع "إسرائيل"
معتز أحم إب اهيم :قال الةيخ مزاحم الح يت الراطق باسم عةائ رير ي في ةمال الع اق إلذاعة
و ت إس ائيل إا سرة الع اق ال ي ج ل يهم أي خالف مع إس ائيل.
زعم الح يت في ح يثه الذي أج اه مع ي سي ريةي

مح

الةئ ا الع بية في إذاعة مكاا

الراطقة بالع بية في إس ائيل أا السرة تع حض ا للكثي ما االرتهاكات االحضطها ات في الع اق

س اء ما قبل إي اا حلفائها الةيعة -حسن زعمه.

حضحا أا ما حق اأك ا
أي الح يت ما يط حه اأك ا لفك استقالل إقليم ك ستاا الع اق م ً
االستقالل بع ما عار ه ما احضطها حسن زعمه.

األهرام ،القاهرة2017/8/29 ،
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 .46غوتيريس يطالب "إسرائيل" برفع الحصار عن غزة وتحسين حياة المواطنين

ذك ت وكالة األنباء والمعلومات ال لسطينية (وفا) 2017/8/30 ،ما غز أا اأميا العام لألمم
المتح أرط ري غ تي يس طالن الي م اأ بعاء إس ائيل ب فع الحوا المف ض عل قطاع غز
تحسيا ظ ف حيا السكاا.

قال غ تي يس في مؤتم وحفي عق ه في م سة حلن االبت ائية لالجئيا في بل

ةمال قطاع غز  :غز ت ي حل ال لمةاكلها

لكا في رفس ال قت أرا أطالن المجتمع ال لي بال عم

اإلرساري لقطاع غز أق ل إره بالرسبة لأل حضاع في قطاع غز فعالً مأسا ية
مالييا ال لم ظفي اأ ر ا لب امجها الطا ئة.

أع ن عا فخ ه بالعمل الذي يق م به م ظف اأمم المتح

أعلا عا التب ع بب4

في ظل الظ ف القاسية التي يعيةها

قطاع غز مةي ا إل أا الحل ل لمةكلة سكاا غز ليست إرسارية بل بحاجة لل ح
في ام هللا الي م في غز هذيا الجزئيا ما فلسطيا لذل ،أرا أراة بال ح
حضعتها مرظمة التح ي الفلسطيرية.

ة

بيت الهيا

كرت باأمس

في الخط ط التي

غ تي يس عل أا االرقسام ي م القحضية الفلسطيرية محضيفاً هذا الكالم أرا قلته باأمس في

ام هللا أرا حلمي أا أ ى لة فلسطيا بجارن

لة إس ائيل تعيةاا بأما سالم خاء .

طالن بعملية سياسية ذات مو اقية عالية ما أجل تطبيق حل ال لتيا مةي اً إل

أا هرا،

ب رامجا مخططا ما أجل تحسيا الحيا للةعن الفلسطيري ه مهم ج اً أيحضاً مهم ج اً أا يتم

تطبيق الق ا

بيا اأط اف.

1618

االلتزام بق ا ات اأمم المتح

خاطن أهالي القطاع قائال :ااا في غز أ

ع م اتخاذ أي إج اءات ت م أي ثقة م ج

أا أعب بط يقة مختلفة أرا أحلم بأا آتي ي ماً إل

غز أ اها جزءاً ما ال لة الفلسطيرية التي تعيش في أماا سالم خاء .

التق غ تي يس بمجم عة ما العائالت الالجئة في م سة ال كالة في بيت الهيا إحضافة إل لقاء

عق ه مع أطفال الب لماا الوغي التابعة لم ا س اأ ر ا.

وباح أا غ تي يش ول إل القطاع
أحضافت الحياة ،لندن 2017/8/31 ،ما غز عا فتحي ا
مرسق المرظمة ال لية لعملية
ب فقة الم اقن العام لفلسطيا ل ى اأمم المتح ياض مرو

السالم في الة ق اأ سط ريك الي مال ير ف

م ي عمليات كالة اأمم المتح

لغ ث تةغيل

الالجئيا الفلسطيرييا أ ر ا في القطاع ب ةا ،غيان مف حضها العام بيي ك يرب ل.
ت جه غ تي يش ف اً إل م سة تابعة لب ا ر ا في بل

بيت الهيا ةمال القطاع

في الم سة

استغ ق إلقاء غ تي يش بياره المقتحضن سبع قائق فقط بما فيها الت جمة أمام جم ع الوحافييا
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ما

القطاع عل

ا السماح لهم بإلقاء اأسئلة قبل مغا

بذ ي اأس ى.

جه الس عة مو اً عل ع م االلتقاء

 .47غرينبالت يطالب حماس "بإعادة اإلسرائيليين الذين تحتجزهم"
مجي القحضماري :اعتب مبع ث ال ئيس اأمي كي الخاص للة ق اأ سط جيس ا غ يربالت أا
رظام حماس عل ح

وفه يحض بة

بالم رييا في الجاربيا الفلسطيري اإلس ائيلي أره

يجن عل السلطة الفلسطيرية أا تستعي السيط عل قطاع غز .

جاءت تو يحات غ يربالت هذه خالل ج لة قام بها الي م اأ بعاء في المرطقة المحيطة بقطاع

غز ب فقة ما يسم مرسق ةؤ ا الحك مة اإلس ائيلية في المراطق الجر ال ي ءاف م خاي.
رقل م قع

الال اإللكت ري أا اله ف ما الج لة كاا

حضع المبع ث اأمي كي في و

التح يات اأمرية التي ت اجهها إس ائيل في م اجهة حماس التي تسيط عل القطاع بحسن تعبي

المو .

أحضاف أا غ يربالت طالن ح كة حماس بتسليم إس ائيل الجر ييا غ ل يا ةاؤ ل

الذيا تحتجزهم .

الم رييا

عرب 2017/8/30 ،48

 .48الهند تتسلم أول صاروخ إسرائيلي من طراز "براك "8
بيا إس ائيل الهر

هاةم حم اا :في إطا التعا ا اأمري المط

بع أا تح لت اأخي إل

أكب س ق للتجا اأمرية اإلس ائيلية ج ى تسليم زي اأما الهر ي أ ا جايتلي أ ل وا خ

ما ط از LRSAM

م يرة حي

ه وا خ ب ا 8 ،المومم لسالح البح ية

ذل ،في احتفال رظم في

أبا  .يةكل الوا خ جزءا ما المرظ مة ال فاعية الج ية ب ا LRSAM 8 ،ما إرتاج

الوراعات الج ية اإلس ائيلية

يحت ي عل

مرظ مات متط

الهر ية .في كلمته في االحتفال امت ح زي

سيتم ت كيبها عل

السفا الح بية

ال فاع الهر ي التعا ا مع إس ائيل في تط ي

التكر ل جيا اعتب أا الح يث عا ي م تا يخي بالرسبة للهر .
رقلت وحيفة معا يف الوا

وباح الي م اأ بعاء عا رائن الم ي العام للوراعات الج ية

م ي ةعبة الو ا يخ الفحضاء ب عز ليفي ق له إا الحلم التكر ل جي أوبح اقعا

ول

التعا ا أ جه بيا الوراعات الج ية بيا الحك مة الهر ية الة كاء ااخ يا فيها .

عرب 2017/8/30 ،48
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كبير في كندا
 .49حركة "مقاطعة إسرائيل" تسجل نجاحا ا
ماريت با كر ا  :أعلرت كب ى الرقابات العمالية في القطاع الخاص في كر ا Unifor

التي تمثل

أكث ما  310آالف عحض في مختلف القطاعات مسار تها لمقاطعة االحتالل الوهي ري
لحق الةعن الفلسطيري في تق ي الموي .

تأيي ها

جاء هذا الق ا خالل المؤتم السر ي للرقابة الذي ُعق في مقاطعة ماريت با في كر ا.
رص ق ا الرقابة عل عمها لح كة مقاطعة إس ائيل  BDSحت ت قف إس ائيل ت سعها
ق
ا
االستعما ي االستيطاري في اأ احضي الفلسطيرية المحتلة مرذ عام .1967
بالتزاما مع الح ن اإلس ائيلية عل

ال اليات المتح

ح كة المقاطعة  BDSبالتحالف مع حك مات مثل كر ا

يرص ق ا اتحا  Uniforعل

حظ أ تق يض أةكال التعبي

معا حضة الرقابة لكل الجه

ال امية لتج يم أ

ال عم لح كة المقاطعة (. )BDS

المركز ال لسطيني لإلعالم2017/8/30 ،

 .51الصحافة اإلسرائيلية :خطة ترمب تبقي على مستوطنات الض ة
قال أ يئيل كهارا الكاتن اإلس ائيلي بم قع أا آ جي إا الخطة الج ي
اأمي كي

التي سيع حضها ال ئيس

رال ت من عل الفلسطيرييا اإلس ائيلييا تتحضما إبقاء غالبية المست طرات في الحضفة

الغ بية.

أ حضح أره غم أا ما ق مه مبع ث ت من ل ى زيا تهم ام هللا تل أبين مؤخ ا ما زالت أفكا ا أ لية
ليس خطة تفويلية فإا ت جه اإل ا اأمي كية يستر إل حل إقليمي بالمرطقة ليس حال للو اع

مع الفلسطيرييا فقط

أح مح ات اأفكا اأمي كية يعتم عل

أماكرها الحالية بأي حل مستقبلي مع الفلسطيرييا.

إبقاء معظم المست طرات في

رقل الم قع عا ةل م رئماا ئيس مجلس التجمعات االستيطارية بالحضفة المع ف (يةع)

مطالبته ل ئيس الحك مة برياميا رترياه بإو ا المزي ما ت اخيص البراء للمزي ما ال ح ات
السكرية.

اعتب أا المة ع االستيطاري بالحضفة يحتاج مرع ه م أي ح ات سكرية ج ي يتم براؤها

ال حيل لة

ا ار الع ما وفها بارتفاحضة قحضائية ما قبل المرظمات اليسا ية الستو ا ق ا ات

أحكام قحضائية حض المةا يع االستيطارية.

كما يحتاج أيحضا  -فق ق له -إل

إح اث تغيي

إست اتيجي في البراء االستيطاري ما خالل

استكمال االستيطاا الذي ب أ قبل خمسيا عاما عقن ح ن اأيام الستة عام .1967
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عا حك مة رترياه إل ف ض السيا اإلس ائيلية عل الحضفة تمهي ا لتح يل المست طريا فيها إل
م اطريا كاملي الحق ق مع اإلس ائيلييا اخل ال لة ذاتها.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/30 ،

 .51وزير الخارجية القطري :دول الحصار تجاهلت رسائل أمير الكويت
ل الحوا

إا
قال زي الخا جية القط ي الةيخ محم با عب ال حما آل ثاري الي م اأ بعاء ا
(السع ية اإلما ات البح يا مو ) تجاهلت جه ال ساطة الك يتية الفتاً إل أا بال ه هي
ال لة ال حي التي ت عل

سائل أمي الك يت بةأا اأزمة.

في مؤتم وحافي مةت  ،مع رظي ه ال سي سي غي الف ف أك

اء لتس ية اأزمة مة اً عل أا اله ف مره ه
بال ه ت عم ح ا اً ابر ً
ليس الح ا ما أجل الح ا فقط .

زي الخا جية القط ي أا

فع الحوا

ارهاء اأزمة

قال :يجن تس ية اأزمة ما خالل التزامات ليس إمالءات جماعية م حضحاً أا االعت اء عل

سيا

لة قط

أم غي مقب ل .

أب ى زي الخا جية القط ي استغ ابه ما تعامل

ما التراقحضات كما تساءل عا ع م ها عل

ل الحوا مع اأزمة مةي اً إل أا فيه الكثي

ع ات الح ا .

العربي الجديد ،لندن2017/8/30 ،

 .51ترامب يدعو إلى إيجاد حل دبلوماسي لألزمة الخليجية
ج ا ال ئيس اأمي كي
بل ماسي.
ذك بياا وا

رال ت امن ع ته جميع أط اف اأزمة الخليجية للت ول إل

عا البيت اأبيض أا ت امن

في اتوال مع المل ،السع ي سلماا با عب

العزيز عا جميع أط اف اأزمة الخليجية للت ول إل حل بل ماسي
في قمة ال ياض بالحفاظ عل ال ح في مكافحة اإل هان .
بحسن البياا فق ة ا الط فاا عل
استع اض الته ي اإلي اري عل المرطقة .
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 .51الفروف في الدوحة يدعو إلى تسوية "األزمة" خليجيا
ال ياض ال حة – الحيا
بتأكي حض

زي الخا جية ال سي سي غي الف ف ج لته الخليجية

يت ز :أره

البحث عا حل لألزمة القط ية فق مقا بات مقب لة ما الجميع

إطا مجلس التعا ا الخليجي.

تس ية اأزمة في

أ حضح خالل مؤتم وحافي مةت  ،مع رظي ه القط ي محم با عب ال حما آل ثاري في ال حة

أا هذا البحث يجن أا يتم عب الح ا

القب ل بحل ل سط .

أ حضح أا الط يق اأرسن ه تس ية اأزمة في إطا مجلس التعا ا الخليجي قائالً :رحا ال

رت ل مهمات ال ساطة فهرا ،ال ساطة الك يتية .
استط

قائالً :أك را عمرا مهمة ال ساطة التي يت الها أمي الك يت

سرك ا مستع يا للمساهمة

في ف هذه الجه .

ذك ال زي ال سي أا زي الخا جية اأمي كي يكس تيل س ا ع ض خ ماته لل ساطة أك أا

م سك ت حن إذا تكللت الجه
قال سفي

الرظ إل

سيا ل ى قط ر

اأمي كية بالرجاح.

محم خ ل ف في مقابلة مع كالة ر ف ستي إا قط

سيا كو يق ة ي ،م ث ق به في مسائل التعا ا ال لي الثرائي عل

تع ا ل عل مساهمة الط ف ال سي في تس ية اأزمة ال يبل ماسية .

ب أت

ح س اء

الحياة ،لندن2017/8/31 ،

 .54حماس وتوازنات العالقة مع عباس ودحالن
خ ج محم

ماج أب

يا،

حالا -القيا ي المفو ل ما ح كة فتح -ما قطاع غز عام  2006ليرج بحياته ما

ح كة حماس التي تمكرت ما إحباط محا لته لإلطاحة بحكمها في غز في إطا

الفلسطيرية العاة  .في ذل ،ال قت؛ كاا حالا يق

الحك مة

جهاز اأما ال قائي السيئ الويت الذي قام

ما خالله باسته اف الق الترفيذية التي ةكلها زي ال اخلية سعي ويام.

مع از يا مما سات جهاز اأما ال قائي باعتقال تعذين عراو حماس؛ ق ت كتائن القسام

الذ اع العسك ية لحماس خ ض مع كة حضا ية مع عراو

حالا أ ت إل

مقتل عة ات مرهم

ه ن محم حالا إل خا ج قطاع غز .
مع أا ال ئيس الفلسطيري محم

عباس حظ الق الترفيذية عام  2007في ظل ارهيا الحك مة

السابقة؛ فق ق ت حماس تةكيل حك مة ج ي
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اإلس ائيلي التي ةه ت وم ا بط ليا لكتائن

لتخ ض في رهاية  2008مع كة الف قاا مع الع

القسام ارتهت به رة ت سطت فيها مو بيا الط فيا.

عاةت الساحة الفلسطيرية إث ذل ،خالفا مستفحال بيا حماس فتح ج ت لحلاه ح ا ات كثي لم

يسف أي مرها عا إرجاز اتفاق موالحة حت ااا.
عباس واستعراض العضالت

حضما إطا استعا الخالف عم ال ئيس الفلسطيري -المتهم بتأجيج الخالف استجابة لمطالن
خا جية تتزعمها إس ائيل -إل

اتخاذ سلسلة ما اإلج اءات العقابية حض قطاع غز بقطع الس ال

عا محطة ت لي الطاقة ال حي في القطاع اقتطاع رسبة ما
اتن أس الةه اء المعتقليا الج ح

بع ق م ال ئيس اأمي كي

قطع

اتن مستخ مي السلطة فيه

في محا لة مره إلثبات سيط ته عل اأ احضي الفلسطيرية

رال ت من إل س الحكم في ال اليات المتح .

ق أمل عباس أا يتمكا ت من ما فع المفا حضات الفلسطيرية/اإلس ائيلية المت قفة بالحضغط عل

إس ائيل الستئرافها عل اعتبا أا هرا ،ة يكا معتم ا في اأ احضي الفلسطيرية إال أره تجاهل أا
ال ئيس الج ي ال يحمل أي مبا

لحل الو اع

أا جل ما ي ع إليه ه تك ا لما ت ع إليه

حك مة اليميا المتط ف اإلس ائيلية بزعامة برياميا رترياه .

ه السالم اإلقليمي الذي ال يميز بيا التطبيع عملية السالم بل ي ع إل

التطبيع مع ال ل الع بية لتمهي الط يق لعملية السالم مع الفلسطيرييا.
يعتق عباس أا بحوا ه غز سيحضعف أي

الب ء في عملية

مستقبلي لها في معا حضة عملية التس ية

ق

ي فعها إل االستسالم الخحض ع لسلطته كما سيحضعف مقا متها لالحتالل يجعلها تفك مليا قبل
خ ض م اجهة مع إس ائيل ليتقاسم بذل ،مع إس ائيل

غز بالتعا ا مع مو .

الحوا المحس ن الذي ترفذه حض قطاع

غم أا إس ائيل تح ص عل ع م خرق قطاع غز أرها ت  ،أا زيا الحضغط ت ا ل االرفجا في
جهه إال أرها ق ت هذه الم اتخاذ خط محس بة ب قف حوة الكه باء لغز سط ارتقا ات

و ت ما اخل خا ج االئتالف الحك مي.

ت ي إس ائيل عملية التحكم في حوا غز ما خاللها مو

السلطة باتفاق معهما

تحضبط

إيقاع هذه العملية بما ال يحض بأمرها يؤ ي إل م اكمة الحضغ ط عل حماس ةعبيا حت تفك

م تيا قبل خ ض و اع مع إس ائيل اإلخالل بت ازا الحضبط اأمري بيا جيش االحتالل كتائن

القسام.
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حماس وحسابات الضرورة
ما از ية ثارية ت  ،حماس أا مرفذها ال حي في قطاع غز للخا ج ه مو أساسا
تحضع معا لة العالقة مع القاه في مق مة حساباتها جربا إل

لح

ها مع الع

لذل،

جرن مع معا لة الحضبط اأمري

اإلس ائيلي .اذا كارت مو أحكمت العالقة مع حماس ما ب ابة اأما فإا

حالا يأتي في هذا السياق اا كاا اتخذ بعض اأبعا السياسية.

في هذا اإلطا ؛ تف ض القاه
ح ما)

اإلما ات ( اأ ا إل

معا لة التهميش اإلقواء حض عباس بالتعا ا مع السع ية
يع

استرفا عباس

اأم إل

ه في التس ية السياسية التي

المست قحضية الق س التي أطاحت ما قبل بال ئيس ال احل ع فات أ ت إل مقتله في المقاطعة

ب ام هللا عام .2004

فيما عجز عباس عا االقت ان ما قحضية الق س المتفج

الق س الة قية؛ فإا حالا أوبح أمل مو

ال يزال ي فض تق يم ترازالت تتجا ز

اس ائيل في تح ي ،العملية ما خالل االستع ا

إلرجاز تس ية في هذا الخو ص تتطلن ترازالت كبي في الق س.

هرا رجح حالا -الذي هزمه عباس في المؤتم السابع لح كة فتح حضيق عل ك ا ه أروا ه-

في إعا

االعتبا لرفسه عب العالقة مع حماس في غز بتم يل إما اتي

سع ي أ ري

ذل ،مق مة للحل ل محل عباس في قيا السلطة المرظمة فتح

غز ما قيا الةتات المتم كز في قط

ت كيا أساسا.

جاء لقاء حالا/حماس في سياق هذه المعطيات

ال ة ،في أا قيا

الفلسطيري فحسن

حضغ ط عباس عليها.

حماس م كة تمام اإل ا ،لخط

لكرها تحتاج إل

حالا

المو ي التي ع حضت ما فق ته الح كة ما س ال

معب

أيام

ه في اإلطا اإلقليمي ليس

رزع فتيل الرق الةعبي لها بالتسبن في الحوا

فعال رجح اللقاء الوعن بيا الط فيا بغز في تخفيف الحوا
ع

محا لة الرتزاع

حضما محا الت اأخي لف ،إسا غز ما

الحوا الذي ي فع به عباس بق حض غز محا ال التق ن ما ت من.

فح ع

عم مو ي

م اجهة

خ ل ةحرات ما الس ال

خط ط طاقة قا مة ما إس ائيل فحضال عا فتح

ما حالا بفتحه بةكل ائم بمج

أح ث ارف اجة معق لة في غز .

بما

االرتهاء ما ت ميمه اأم الذي

لكا المقابل الذي ست فعه حماس في هذا اإلطا ما زال مجه ال

اا كاا سيت كز في تسهيل

خ ل حالا للقطاع بما لريله م ك از مهما في إ ا قطاع غز مع احتفاظ حماس ب ها اأمري
ع م المساس بسالحها المقا م.
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دور دحالن ومكانة عباس
تب ز هرا تساؤالت مهمة عا خط
إل الحضفة لمرافسة عباس

ال

المستقبلي ل حالا في غز

اتخاذها م تك از لم رف ذه

بما اإلطاحة به حضما مخطط إقليمي؟ هل ستسمح حماس بهذا ال

خو وا أره سيرعكس في الرهاية -إذا رجح -عليها عل

ها سالحها في غز؟

ما ال احضح أا حماس لا تف ط في حيا ها بةأا الو اع بيا حالا عباس
ذل ،تكتيكيا لتعزيز

لكرها ق تستفي ما

ها رف ذها .سيةكل ذل ،لعبة خطي تحتاج إل الحذ الة ي قبل خ لها

خو وا أا الح كة في كل الح ال مسته فة ما حالا عباس اس ائيل متف قيا أ مجتمعيا.

ح ت في حال الخالف بيا ال جليا فإا الط ف الحاكم ه إس ائيل التي ستظل عيرها عل أمرها

في قطاع غز الحضفة المحتلة

ستستخ م الخالف بيرهما لتعزيز

ها تك يس ؤيتها لعملية

التس ية السياسية القا مة .تختلط خيا ات الو اع بيا ال جليا بخيا ات خطي
اأ ا عل

إس ائيلي!

خط الو اع

احتمال تط

ما بيرها خ ل

ب يل ثالث اخل فتح ي تبط مع اأ ا حضما غطاء

تظل حماس مطالبة بالحذ في التعامل مع ال جليا عليها أا تةق ط يقها حضما موالحة طرية
التمس،

تحفظ المقا مة تةكل غطاء اقيا لها .يتطلن هذا إ ا ةاملة للعالقات مع الط فيا
ب ح ق ا تمرع ب ز خيا ات مراطقية محلية سترعكس سلبا عل حماس رفسها.
كما أا ك ا

ارقسامها تع

قيا ات فتح المخلوة يجن أا يحضطلع ا بأ ا

تح ل

ا تفتت ح كتهم أ

الءاتها بما يحافظ عل الخط ال طري اأويل عل االلتقاء مع حماس في مي اا

الو اع مع االحتالل جعل التو ي له ه الب ولة الحاكمة للعالقات في الساحة الفلسطيرية!

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/30 ،

 .55زيارة عباس لتركيا ..الخل يات واألهداف
ماج عزام
عل رح مفاجئ قبلها بأيام فقط تم اإلعالا عا زيا ال ئيس محم

ع

عباس لت كيا براء عل

ما ال ئيس أ غاا؛ الزيا القوي تخللها طبعاً اللقاء اأهم بيا ال ئيسيا ج ت في الحقيقة براء
عل

طلن ال ئيس الفلسطيري

ت كزت عل

طلن الط ف الفلسطيري أيحضاً المتمثل بكيفية إرهاء

االرقسام اج اء الموالحة بيا ح كتي فتح حماس.
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للت حضيح أكث فق ت اج القيا ي الفتحا ي جب يل ال ج ن في ت كيا ب اية آن /أغسطس -لقاء ز اء
الةبان في التعا ا اإلسالمي -طلن لقاء مع الحك مة
الفلسطيرية في لعن ت كيا

الت كية تح ث فيه عا غبة القيا

ال سيط بيا فتح حماس ما أجل إرهاء االرقسام.

ت كيا حبت طبعاً طلبت تقاويل إحضافية فأ سلت فتح ف ا فيعا ما اللجرة الم كزية للقاء
المسؤ ليا اأت ا ،تق يم تفاويل ة حات إحضافية تكلل اأم باتوال هاتفي أج اه ال ئيس
عباس رفسه مع ال ئيس أ غاا تم فيه ت جيه ال ع ال سمية إلج اء الزيا

االرفتاح الت كي طبعاً عل
طال أكث مما يربغي.

التباحث المباة مع

ال ساطة السعي إلرهاء االرقسام الفلسطيري المؤسف الحضا

الذي

طبعاً ال ئيس عباس كما قيا ات فلسطيرية حمسا ية أخ ى م حن بها عل ال ام في ت كيا غي أا
هذه الزيا تح ي اً كما قلرا تمت براء عل طلن أب مازا

ت كية ارما مبا

بالتأكي ال يج ي الح يث عا مبا

فلسطيرية ما عباس رفسه ما أجل إرهاء االرقسام ما حماس مع طلن الع ا

أ المساع ما الط ف الت كي الذي يحتفظ بعالقة جي مع الح كة اإلسالمية.

للعلم أيحضاً فإا ت كيا احتفظت عل

المست ى ال سمي ط ل ال قت بعالقة جي

مع السلطة

الفلسطيرية التعامل ال سمي يتم عب السفا ات أ الممثليات المتبا لة العمل الخي ي اإلغاثي إلرقاذ

غز

تحسيا اأ حضاع الكا ثية المرها أيحضاً لم يحجن إال عل المست ى اإلعالمي فقط العمل

الخي ي اإلغاثي في الحضفة الغ بية بما في ذل ،طبعاً العمل إلقامة المرطقة الوراعية في جريا

مع اهتمام ت كي كبي ب عم وم
االجتماعية ال يرية.

الفلسطيرييا في الق س تح ي اً عل كافة المست يات االقتوا ية

فيما يتعلق بالق س فق أظه ت اأزمة اأخي

الفلسطيري عل المست ييا ال سمي الةعبي

فيها حجم التعاطف المسار

الت كية للحق

لم تتو ف القيا الت كية بحساسية أب اً تجاه سعي

السلطة الفلسطيرية ل متأخ اً لقيا االحتجاجات الهبة الةعبية ال حت ب غبة اأ ا في التمس،
بال واية ال يرية عل

الح م الق س الة يف .ت كيا الج ي

كو يقة للةعن الفلسطيري

عم للحق الفلسطيري

ذا.،

تو فت ائماً

ا أي ترازع أ ارحياز إل

يجن االرتباه كذل ،إل الم قف الت كي ليس فقط ما حض

كما ت كيا الق يمة
هذا الط ف أ

إرهاء االرقسام اب اء االستع ا للقيام

بما ب سعها لتحقيق هذه الغاية الربيلة ارما لمسار الحق الفلسطيري في م اجهة االحتالل المرسجم
مع الم قف الع بي اإلقليمي ال اعم لما يع ف بحل ال لتيا حق الفلسطيرييا في إقامة

المستقلة حضما ح

لتهم

حزي اا /ي ري  67عاومتها الق س الة يف طبعاً.
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إذا الم قف الت كي يب
مباة

احضحا مع فا أوالً .أما الج ي فيتعلق بطلن ال ئيس عباس رفسه

سميا أا تت خل ت كيا ما أجل االرقسام ه ما لم يح ث ما قبل أعتق أره م تبط بع

أم  .ففي العا كاا عباس يطلن الت خل ما قط لق بها أ عالقتها الجي مع الط فيا إال أا
اأزمة الخليجية تعقي اتها تح ل

القيا الت كية.

ج ه الطلن يتعلق كذل ،بال

ا قيام ال حة بهذا ال

لذل ،كاا طبيعياً أا يطلن ذل ،ما

عل م قف رظام السيسي ما عاية التفاهمات بيا حماس

أ الحضغط إلعا القيا الفتحا ي المفو ل للمةه الفلسطيري

حالا

قبل ذل ،بع ه اعتقا عباس أا

الظ ف بات مهيأ أكث بع خط اته العقابية القاسية اأخي لتط يع أ لخفض حماس سقف مطالبها

ما أجل إرهاء االرقسام تطبيق تفاهمات الموالحة.

عباس تلق تق ي اً ما هيئة موغ ةكلتها اللجرة الم كزية أفا أا اأ حضاع في قطاع غز عل
ةفا االرهيا بع خط اته اأخي

أا ة يحة اسعة ما أبراء فتح تحض ت

الطلن مما تمت إحالتهم للتقاع في قطاعي الوحة التعليم الع

إل أخذ قت مستقطع ل ؤية

هذا ما يقف خلف

لمما سة مهامهم عم بالتالي

فعل حماس استع ا ها للتعاطي إيجابا مع مبا ته الت كية خاوة

بع التأك ما عجز تفاهم حماس حالا المو ي عا إح اث تحسيا ج ي في أ حضاع غز مع

استم ا عمل المعب في تي ته البطيئة المعتا

اعالا المسؤ ل ال حالري سمي المةه اي عا

استع ا اإلما ات لتق يم عم ةه ي بمق ا  15ملي ا ال  180-ملي ا سر يا -ه ما يقل كثي اً
كثي ا ج ا

عا حجم المة عات القط ية التي كارت أوالً بمثابة المس اكا أ جاع أزمات القطاع
عا الميزارية المطل بة إلعا براء القطاع التي تبلغ  10مليا ات ال تق يباً بم ى زمري بخمسة

سر ات عل اأقل أي بمت سط  2مليا

ال سر ياً.

عباس كسياسي عتيق مج ن -لم يكا يقال عره فقط إره يميا وهي ري ما قبل اليسا المتط ف

في فتح ارما ماك

رابه أز ق أيحضا -تعاط

ائماً بال مباال حت بتعال مع جه

رظام الو ل

السيسي حضغ طه لتع يم حالا اعا ته إل المةه الفلسطيري ه كاا مقترعاً ائما أا رظام

الو ل عاجز عا التأثي جذ ياً عل المةه الفلسطيري حت عا تحسيا اأ حضاع بةكل ملم س
ج ي في غز .

يجن االرتباه إل أررا ليس أمام است اج ل ساطة الت كية بالمعر التقلي ي للموطلح فق ارته زما

ال ساطات في الةأا الفلسطيري مع ارةغال الع اوم اإلقليمية المعرية بةؤ رها ةج رها ارتقال

اأم إل

الملعن الفلسطيري ال اخلي حيث كاا اتفاق الةاطئ -ريساا /إب يل  -2013ليال

ملم سا عل ذل،

ما ه مطل ن ليس س ى ت في ت كيا للسلم لرز ل الط فيا عا الةج العالية
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لالرقسام

تخفيض سقف مطالبهم مع سعي عباس للتأثي عل ذل،

تق يمه مبا

الطلن ما ت كيا تم ي ها لحماس إلقراعها

ف ض ة طه أ مطلبه عب

ريل الم افقة عليها.

م اقف عباس تتحضما مطالبه ة طه التقلي ية مع تخفيف ما في الوياغة
البر

الثالثة رفسها أي حل اللجرة اإل ا ية تمكيا حك مة الت افق ما العمل ف غز الذهان إل

االرتخابات بع ست ةه

اطا عام لحل قحضية الم ظفيا ال ح يث عا التة يعي طبعاً مع

إةا إل عق اإلطا القيا ي المؤقت لمرظمة التح ي

الت افق عملها.
المبا

لكا اإلو ا عل

تب

معق لة في الةكل العام

الةياطيا عا  .هرا أيحضاً تتمح

لكا بع ثالثة ةه

لكا تحتاج إل

رقاش كثي في التفاويل التي تسكرها

مهمة ت كيا في جلن الط فيا للرقاش

ارتقال الح ا إل ال اخل أي إل الحضفة غز .
ال يجن تجاهل عامل المرا

عل مباة حك مة

ل للم اأ ل

ما ثم

ليس المؤام ما قبل عباس اعطاء حماس ف وة للقب ل بة طه

لكا بةكل راعم تب ي أي خط ات يق م بها الحقاً ق ت فع إل ح االرهيا التام لأل حضاع في

غز خاوة بع ارس ا اافاق أمام خيا
الك

حالا المو ي اأمري.

ااا في ملعن حماس أعتق أرها فهمت خاوة قيا تها السياسية -السي إسماعيل هرية

بعض قيا ات ال اخل خاوة في الحضفة الغ بية -أا خيا

إل

حالا المخاب ات المو ية لا يؤ ي

إح اث اخت اق كبي في ال حضع الغ از ي راهي ،عا ج ه ه اأمري البحت

ستك ا مرفتحة رفسياً سياسياً عل الجه

الت كية حت عل مبا

أعتق أا الح كة

عباس اأخي مع العمل عل

تحسيرها خاوة في القحضية اأكث حساسية -الم ظفيا -لألسف بع ما أحضاعت القيا العسك ية

آخ ف وة للموالحة ما م قع ق ي أ ر ي –إعالا ال حة  -2012فإا عليها أال تفةل الجه

الحالية مع االقت راع بأا معا لة الخ ج ما الحك مة البقاء في الحكم لم تع مط حة بالمترا ل
الم اهرة عل مح

اإلمب اط ية الفا سية حة ها الةعبي العسك ي اإلعالمي غي مج ية ما

مح

قاو عا إخ اج غز ما أ حضاعها المأسا ية السعي في المقابل لة اكة ما

يق مه المح

في السلطة عب المجلس التة يعي الج ي

مرظمة التح ي

السعي ل عم المقا مة الةعبية ف

الحضفة الغ بية باعتبا ها ساحة المقا مة ال ئيسية الم كزية االستع ا ليس فقط لم حلة ما بع

االرتخابات ارما لم حلة ما بع عباس رفسه مع اعتبا إرهاء االرقسام
اأ ل ية البر اأهم عل ج ل اأعمال

إعا غز أهلها للحيا هي

هي العملية التي ستستغ ق سر ات لكرها ستحضما في

الح اأ ر الحفاظ عل المة ع ال طري مرع توفية القحضية أ تأيي االرفوال بيا الحضفة غز.
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 .56إلى أين تتجه إسرائيل؟
 .أسع عب ال حما
تتميز الغالبية في المجتمع اإلس ائيلي /اليه ي بب ال ح اليه ية الم تبطة بالق مية الوهي رية

المتعوبة اأم الذي سخ ثقافة الك اهية الرظ ال رية حض ااخ
عقي

ق مية يه ية بل ال

يرية إل

حت

مةاع ع ائية لآلخ تتجل

تح لت اليه ية ما

بكل حض ح في حك مة

(برياميا رتارياه ) .في هذا يق ل ال زي اإلس ائيلي اأسبق (أ ي سفي ) :حك مة رتارياه هي

باأساس رقيض الةيء تبحث عا الخوام الرزاع مفعمة بالك اهية العرو ية.

هذه حك مة استيطاا .هي تع ض للخط ه ية اس ائيل اليه ية ال يمق اطية تعزلها في العالم.
استم ا هذه السياسة سيؤ ي برا إل ت اجي يا ي رارية .
خلت إس ائيل بخط

لق

متسا عة رح ت سيخ العرو ية اخل المجتمع اإلس ائيلي مؤسسات

ال لة اأم الذي بما يحضما بقاء استم ا ية اليميا المتط ف بالحكم لسر ات.
احضح جلي أرها

كأا

لة تجرح س يعا إل التط ف اإل هان ي ميا حض كل ما ه فلسطيري

اإلس ائيلي مرذ ال ته يتعلم أا الم ت معا ل ل ؤية فلسطيري يترفس أا قتله ليس ذا ةأا هام.
هرا ،رسبة كبي

في المجتمع اإلس ائيلي تتعامل باستهتا

يق

إل

اإلس ائيلي ا حض الةعن الفلسطيري ما تمييز قتل تعذين.

قب ل ما يفعله الجر

في هذا يق ل المحلل السياسي (ج ع ا ليفي) :ل قتل م اطا يه ي عل

ال لة

ي اأما لحضجت

ذل ،فق توريف أثري–سياسي مسبق :إذا كاا القتيل أثي بياً -حضجة أقل اذا كاا ح ي ياً

(متة ا يريا)–حضجة أكب
عرا يا أ ل

أما إذا كاا مست طراً–فهذه رهاية العالم.

لجرة تحقيق بؤ استيطارية عل اسمه تع يحضاً

ي م مخوص لذك اه مح

في

القار ا .لكا يا لها ما موا فة مذهلة :المتظاه ا الذيا يقتل ا بال واص في إس ائيل ائما

ع ن .كذل ،اللو ص الذيا يقتل ا بال واص ائما ع ن تق يبا .موا فة مذهلة !

في هذا السياق كتن المحلل السياسي اإلس ائيلي (حيمي ةاليف) يق ل :الكا ه ا المح حض ا
يتو

ا المةه في الحلبة السياسية في ةبكات الت اول يسي اليميا كله اءهم.

ليس مبالغة الق ل إا اليميرييا المعت ليا الذيا ي غب ا ببراء جس

مع سائ

أل اا الطيف

حل مكارهم الذيا ي ي ا إح اق هذه الجس  .يمكا
السياسي اإلس ائيلي تم ط هم ما الساحة ا
السمة اأب ز التي تالزمهم هي احتقا ال يمق اطية التع ية ح ية
تسمية هؤالء باليميرييا الج
التعبي

سلطة القار ا مب أ المسا ا في الحق ق القيم اإلرسارية .إرهم يحب ا أ ض إس ائيل الق مية
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المتط فة .يطلق ا وف اليه

الذيا يك ه ا أرفسهم عل

العلمارييا غي هم ما الذيا يتمسك ا بما بقي ما ةعا

جميع اإلس ائيلييا اليسا ييا

ال لة اليه ية ال يمق اطية .

ما جاربه كتن (زئيف ةتي رهيل) يق ل :في اقع إس ائيل (كثي ا هم الذيا يحا ل ا) فع حق ق
اإلرساا إل الهامش بذ يعة أرها ترتمي لمجال القار ا في حيا أا االحتالل ه م حض ع سياسي
يذ ال ما في العي ا به ف تح يل حق ق اإلرساا إل م حض ع مفت ح للمفا حضات بيا الط فيا

مثل م حض ع الح

ب ل أا يرظ إليه عل اره م حض ع يتعلق بةخويترا اإلرسارية.

هكذا يمكا الق ل للفلسطيري الذي يخحضع لرظام ك ل ريالي قاس الذي يتم سحق حق قه بق الذ اع
في كل ي م إا كل ةيء م تبط بالمفا حضات حت ل استم ت عة ات السريا .

يحضيف :إذا كاا لرا رحا اإلس ائيلي ا حق ق إرساا فليس ما حقرا أا رسلبها ما الفلسطيرييا

الذيا لرا معهم و اع ق مي أ رحا معهم في ح ن عل تقسيم اأ ض .إا التف ق في الق ال

يرتج إطالقا حق قا أفحضل يمكره خلق حقائق لكره ال يخلق القيم .

أما ئيس الم سا (جهاز االستخبا ات اإلس ائيلي) بيا سر ات ( 1996-1989ةبتاي ةافيط) فيق ل:
ت اول إس ائيل االرح اف يميرا

ت اول تط ي المست طرات تف ض القار ا الزاحف عل الحضفة

الغ بية به ف حضمها.

يت قع أا ت تسم إس ائيل ك لة أب تهاي

ست اجه مسا ات المقاطعة العق بات عر ها الته ي

العسك ي سيتزاي اأعمال (اإل هابية) ما المراطق غز ستةت .

ما يج ي في إس ائيل يعب عا ت جه ةعبي حك مي مؤسساتي عام .فأ كاا اليميا في مؤسسات

ال لة جمه ها ما المست طريا يتسابق ا عل قمع الفلسطيرييا كأرهم في مسابقة بيرهم عل ما
يتزعم معسك اليميا

قار ا موا

في كل م تك ا هذه المرافسة عل حسان الفلسطيري حق قه س اء في

اأ احضي أ عب سا مئات الق اريا التة يعات التي تك س االحتالل الته ي

االستيطاا تؤسس لرظام فاةي عرو ي.

تة ع

الحال كذل ،كاا ما الطبيعي أا ُيظه هذا ال لة الوهي رية جهه الحقيقي ب ء ما لحظة
تأسيسه في عام  1948ها ه الي م ق بات احضحا للجميع :جه عرو ي /فاةي يمثل رظاما
استيطاريا  /إحالليا /عرو يا.
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 .57من قتل ناجي العلي؟
عب ال حما ال اة
التقيت راجي العلي اسام الكا يكاتي المع ف في عةاء بمرزله قبل فت قوي
كارت آخ م
ُ
ما اغتياله بوحبة الزميل أ ين أب عل اا ع ما اأو قاء المةت كيا .لم ركا رتفق سياسياً
لكررا كرا رقِّا ه كثي اً فراراً مب عاً .لم يخط ببالرا أا أح اً يمكا أا يفك في اغتيال فراا مهما بلغ
وِّ م إال أره لألسف ع ملت تل ،الج يمة الرك اء
الخالف .مع أا المجتمع اإلعالمي في لر ا ُ
التي لم يسبق لها مثيل باستركا لما فعله القتلة بما أا كثي يا كار ا يتحاة ا الخ ض في حل

السياسة.

بع ثالثيا عاماً ما تل ،الج يمة ق ت الة طة الب يطارية فتح ملف التحقيق

مستج ات أ كما تق ل عس أا تستيقظ الحضمائ الرائمة .فحت ل لم تقبض عل

بما عر ها
الفاعل أ

تكةف الم ب يا فإره ال يقل أهمية إيقاظ الحضمي العام الذي رسي تل ،الج يمة .الذي أطلق الرا
مج م اح

لكا الذيا ت اطأ ا بالومت عا الحقيقة مجتمع كبي رتيجة ثقافة ت س عل

َّ
الراس باسم الةعا ات القحضية.

راجي العلي ك سام كا يكاتي سياسي كاا له أي يعب عره حض السالم
الفلسطيرية

سلطة التغيي

حض

القيم

حض مرظمة التح ي

ئيسها ياس ع فات .كارت الج يمة ارتقاماً ةخوياً فليس لل س م أ المقاالت

مهما بالغت في التعبي .

لم يكا سهالً حت الب ح بالة ،لكررا رع ف أا مرظمة التح ي ككل المؤسسات العسك ية
المؤ لجة مثل حزن هللا حماس غي هما تعترق مب أ الت ليس باسم المولحة العليا ت ِّاخص
للقتل ما أجل قحضاياها .ع فات عر ما قيل له م  :أرت تتهم بالكذن الم ا غة

 :إا كرت

أقتل في سبيل فلسطيا ...أكي سأكذن في سبيلها  .للحقيقة فال ئيس ال احل غم حبه للمؤام ات

أا

الخطن الحماسية لم ُيع ف عره العرف ال توفية الخو م مع أا الةك  ،تةي إل
مرظمته خلف مقتل راجي في لر ا قبل ثالثيا عاماً .هل كاا ع فات ِّ
اام أم أح أجهز مخاب اته
أ ف يق عل ت افق معه أ ف يق آخ حض ه حض ال احل راجي؟ ةأا مت  ،للة طة التا يخ.

لم يكا غحضن أب عما عل راجي س اً بل كاا َه لمس الجميع في تل ،السرة الكئيبة .سبق له أا
طلن ما الك يت إسكاته فاختا ت إبعا ه حيث استق في لر ا .اأياً كاا الفاعل فإا الجميع
ت اطأ ا معه بالومت أ اإلركا .

للتخلص ما الح ج اتهمت إس ائيل أرها المةتبه المأل ف
حت اأة ا  .في اإلعالم الع بي أ ِّ
ُلوقت التهمة بإس ائيل أرها َما قتل غساا كرفاري كمال
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راو ما قبل إرما ج يمة اغتيال راجي كل اأ لة التي ظه ت في محاكمة مةتبهيا تق ل بخالف
ذل .،تبيا أا هرا ،ج اسيس إس ائيلييا عل علم بالسالح الم س س بأح المةتبه بهم لكرهم كار ا

ائيلياً
يتعقب ره تحسباً إا كاا اله ف إس ا

أا اإلس ائيلييا كار ا عل علم لكرهم ت ك ا المج م

يب

ي تكن ج يمة اغتيال راجي العلي لم يأم ا بها لم تَ ُس لؤهم .أ عل اأقل هذا ما ظه ما ملفات
التحقيق حيرها.
فتح ملف راجي العلي اجن تا يخي أخالقي ليس اله ف مره إذكاء الخالفات.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/31 ،

 .58مح ظة فيها ثقب
أخي ا هرا ،ع ض ثما ل ال ي ه ا غ ل ا ةاؤ ل ا

ا اب ا مرغست

غريم .ع ض ثما سمي إلعا أبرائهم أحياء أ أم اتا .ليئ

هةام السي

تسفي با ئيل
جمعة أب

ل تاا الذي استقال مؤخ ا ما ظيفة

مرسق ةؤ ا اأس ى المفق يا ع ض ج ل اأسعا المح ث لسرة  .2017عا كل مخط ف أ

أسي إس ائيلي يجن عل

إس ائيل أا تمأل المحفظة بب  200مخط ف مرهم

عل

هذه القاع

عليها أا تج ي المفا حضات .لكا ل ى زي اأما ع ض مرافس .في مقابلة مع م قع الاله

أ حضح افيغ
محظ

ليب ماا أا هرا ،خيا يا فقط يؤ ياا إل تح ي اإلس ائيلييا :الح ن أ الخحض ع .

كليا عل اإلس ائيلييا السق ط في رفس الة  ،الذي روبته لهم حماس في قحضية جلعا

ةليط.

يمكا في هذا الخالف أا تحسم ثيقة لجرة ةمغا بةأا المخط فيا اأس ى التي أعلا ليب ماا

أره يتبراها .الجمه
الح يث ي

ال يع ف ما هي المعايي التي ح ت في هذه ال ثيقة .حسن التق ي فإا

عا معيا

أ اختطافهم في الح ن

الح

.

اح مقابل اح

رظام اأ ل يات يعطي افحضليه للجر

الذيا تم أس هم

فقط بع ذل ،يأتي الم اطر ا الذيا اجتاز ا بالخطأ أ بةكل متعم

اقت اح ل تاا ق ا ليب ماا الحاسم هي محا لة خ قاء لته ن ال لة ما مسؤ ليتها عا جر ها
م اطريها .رحا رق ل لل طري الحضليع الذي ي ى في المخط فيا اأس ى فةال عملياتيا ال يجن أا

رحضيف إليه فع مبالغ هذه أق ال تةي إل ثقة طرية بالرفس تستحق الثراء .هذا ال طري يحن
الوم

باأساس الجر

قام به غ ل ا ا

القتل الذيا اثبت ا أا التحضحية ال ي ج ما يف قها .ه يق

أيحضا ما

ا في عملية الج ف الوام لكا مهمتهما ارتهت بم تهما .إا ما يتم فعه ما
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اجل إعا

جثاميرهم يقلل ما أهمية أفعالهم .بالرسبة للم اطريا مرغست

السي

أب غريم أح هم

اثي بي ااخ اا ع بياا فإا ال طري يترازل عرهم .فحسن أيه هم م اطر ا مواب ا بم ض

رفسي ال يجن أا ربذ عليهم اأم ال الم ج
الم اطريا الذيا سيول ا إل

الثالثة العتقال مرغيست .

في المحفظة ال طرية الثميرة .ما المهم مع فة ع

المظاه المخطط لها في اا هبيماه في ي م اأح

في الذك ى

لكا إحضافة إل مسؤ لية ال لة عا إعا كل م اطريها المخط فيا ب ا ت تيبهم حسن سلم اأهمية
الع ق الل ا فإره يثي بةكل خاص استخ ام موطلح محفظة اأس ى  .ل تاا يمثل جهة رظ

تجا ية بحسبها ليس محظ ا اختطاف مقاتليا م رييا ما الع
ي

عا بحضاعة

به ف إج اء مفا حضات .الح يث

ما ه مسم ح لحزن هللا حماس مسم ح أيحضا إلس ائيل لكا الف ق كبي

ليس أا إس ائيل هي مثال لألخالق مقابل هذه المرظمات بل رظ ا أره مقابلهم ت ج إلس ائيل

محفظة سميرة تكا تتفج ما كث الرق

البة ية الم ج

فيها.

حسن م قع م كز ال فاع عا حق ق اإلرساا في إس ائيل  6279معتقل أمري .معظمهم حكم عليهم
يقحض ا أحكاما بالسجا

جزء آخ يرتظ المحاكمة

 465معتقل لم يحاكم ا لك رهم معتقليا

إ ا ييا .حسن معايي ل تاا ل ى إس ائيل ما يكفي إلطالق س اح أكث ما  30مخط فا إس ائيليا.
الجي في هذا المخز ا أره ال يرف

رحضع في المحفظة ألف آخ

فه بئ تمتلئ تلقائيا .مقابل كل ألف أسي مح

يمكا أا

هكذا إل اأب إل أا يأتي السالم .عر ما يق ل زي اأما الح ن

أ الخحض ع قبل أا يم ي ه إل المحفظة فإره ي حضح أا م اطري ال لة ليس ا ذخ ا طريا بل هم

أحجا ةط رج في خ مة اإلي ي ل جيا.

هآرتس2017/8/30 ،

عمان2017/8/31 ،
الغدّ ،
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 .59كاريكاتير:

العربي الجديد ،لندن2017/8/30 ،
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