
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 للحركة من تركيا األموالالشاباك يزعم اعتقال خلية لحماس كشفت عن آلية نقل 
 ستتسبب بإغالق مراكز صحية في رام هللا باسم نعيم: خطوات السلطة

 حكومة أخرى عملت من أجل االستيطان مثل حكومتي  نتنياهو: ال يوجد
 من اليهود اإلسرائيليين يؤيدون إعدام فلسطينيين %70استطالع: 

 على اقتحامات المستوطنين شخصيات مقدسية تدعو لشد الرحال بشكل مكثف لألقصى ردا  

لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس 
يقطع المساعدات األمريكية  ا  تقر قانون

 عن السلطة الفلسطينية
 

 4... ص 

 4365 4/8/2017 الجمعة



 
 
 
 

 

 2 ص             4365 العدد:             8/4/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

  :أخبار الزيتونة
 5 مستقبل العالقة بين حماس ومصر في ضوء تفاهمات القاهرة األخيرةا  حول استراتيجي" يصدر تقديرا  الزيتونة"  2.

 
  السلطة:

 6 بحر يدعو عباس وحكومة الحمد هللا إلى تطبيق اتفاقيات المصالحة  3.

 6 ستتسبب بإغالق مراكز صحية في رام هللا باسم نعيم: خطوات السلطة  4.

 7 "رأي اليوم" تحصل على تفاصيل التعديل المرتقب في حكومة الحمد هللا  5.

 7 مستوطنين بعد دخولهم الخليل أربعةالسلطة تعيد   6.

 8 ممارسات نتنياهو تقوض مبادرة ترامبو  ...الدولتين أبو ردينة: االستيطان ينهي حل    7.

 8 : تصريحات أبو سمهدانة حول محطة التحلية منافية للحقيقةفي غزة "اإلعالمي الحكومي"  8.
 

  المقاومة:
 9 االنقسام والعالقة مع دحالن ال تعيق المصالحة إلنهاءيل لـ"سما": لدينا مرونة كبيرة البردو   9.
 9 موال للحركة من تركياخلية لحماس كشفت عن آلية نقل األ الشاباك يزعم اعتقال  10.
 10  "مبادرة البردويل مليئة بـ"االستهبال السياسي :فتح  11.
 10 األحمد: حل  اللجنة اإلدارية في غزة الخطوة األولى إلنهاء االنقسام  12.
 11 إيجابية ويمكن البناء عليها لتكون قاعدة للحوار الوطني"الجهاد": مبادرة حماس   13.
 11 ةإلنهاء االنقسام تتضمن شروطا تعجيزي حتها حماسالمبادرة التي طر القواسمي:   14.
 12 "نداء القدس" إلنهاء االنقساماإلعالن عن نص مبادرة   15.
 14 قد تطرح للتوقيع الشعبي لكن نأمل أن يكون هناك تجاوب: المبادرة "وطنيون إلنهاء االنقسام"  16.
 14 "وطنيون إلنهاء االنقسام: ننادي الجميع باالستجابة لمبادرة "دراغمة  17.
 15 هاإنهاء االنقسام إال إذا تحركت كافة األطراف التي تبنت مبادرة: ال ضمانة لمصطفى البرغوثي  18.
 15 للمقاومة الشرقية لغزة بحثا عن أنفاقاالحتالل يدفع بحفارات على الحدود   19.

 
  الكيان اإلسرائيلي:

 16  نتنياهو: ال يوجد حكومة أخرى عملت من أجل االستيطان مثل حكومتي   20.

 16 : نتنياهو مشتبه بالرشوة واالحتيال"لمحكمةـ"االشرطة اإلسرائيلية ل  21.

 17 من اليهود اإلسرائيليين يؤيدون إعدام فلسطينيين %70استطالع:   22.

 18 الجندي القاتل يطالب آيزنكوت بتخفيف عقوبته للعمل لصالح الجمهور  23.

 18 عسكرية تكشف العبوات الناسفة "يديعوت": الصناعات العسكرية اإلسرائيلية تطور مركبة  24.
 

  :األرض، الشعب
 19 على اقتحامات المستوطنين شخصيات مقدسية تدعو لشد الرحال بشكل مكثف لألقصى ردا    25.
 20 الشيخ صبري: المعركة باألقصى على السيادة  26.



 
 
 
 

 

 3 ص             4365 العدد:             8/4/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 20  من الشهر الماضي 27-14اعتداء  على "األقصى" ما بين  116ف: أكثر من األوقا  27.

 21 تصادق على هدم بيوت عائالت منفذي عمليات اإلسرائيليةالمحكمة العليا   28.

 21 عامأسير مقطوعة رواتبهم يعلنون إضرابهم عن الط 50: لجنة األسرى المحررين  29.

 22  اإلسرائيلية يافا: مواجهات واعتقاالت بعد مسيرة احتجاجية ضد جرائم الشرطة  30.

 22 القدس: تجدد عمليات التهجير والتهويد في الشيخ جراح  31.

 23 وجه إلى الخليلالتمن من العبي شباب رفح  عشرةيمنع  االحتالل  32.

 23  نادي األسير: استهداف إدارة السجون ألسرى "نفحة" عملية انتقامية  33.

د االحتالل سجون  في أسير : أصغرهيئة شؤون األسرى   34.  23 الطعام عن باإلضراب يهد 

 24 / يوليوتموزجرحى برصاص االحتالل بالقدس في ثمانية شهداء ومئات ال  35.

 24 عمارإعادة اإلسنوات بانتظار  ثالثمستشفى "الوفاء" بغزة..   36.

 25 منزال في تجمع بدوي شمال شرق القدس 23االحتالل يخطر بهدم   37.
 

  : ثقافة
 26 قدس ماليزيا" تصدر كتاب "القدس واألقصى في قبضة التهويد""ال  38.

 
  : مصر

 26 مليون جنيه 100الحكومة المصرية ترم م المعبد اليهودي في اإلسكندرية بكلفة   39.

 26 "األرضاألنجاس بايعين " مصري يهاجم الفلسطينيين ويصفهم بـ إعالمي  40.
 

  األردن: 
 26 للقاء عباسالمقبل العاهل األردني يزور رام هللا اإلثنين   41.
 27 يوقعون مذكرة ُتطالب بطرد السفير اإلسرائيلي أردنيا   نائبا   82: عم ان  42.
 28 لى مذكرة نواب تطالب بطرد السفيرة اإلسرائيليةع لع رسميا  المومني: الحكومة لم تط    43.
 28 : الدفاع عن القدس والمقدسات عمل مستمر نتابعه بشكل يومياألردني وزير الخارجية  44.

 
  لبنان: 

 28 تحركات "إسرائيلية" على الحدود مع لبنان  45.
 

  عربي، إسالمي:
 29 االعتداءات الستمرار منقوصا   يبقى القدس انتصار: الرويضي  46.
 29 غزة عمال على تركية مساعدات توزيع  47.

 
  دولي:

 30 ةاالتحاد األوروبي يدفع مساهمته السنوية الثالثة بإطار دعمه المالي للسلطة الفلسطيني  48.



 
 
 
 

 

 4 ص             4365 العدد:             8/4/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 30  س الجاري أغسط األمين العام لألمم المتحدة يجري أول زيارة له للمنطقة نهاية الشهر آب/  49.

 31  "الصهيونية أسست داعش".. عبارة تقيل سياسيًّا دنماركيًّا  50.
 

  : تطورات األزمة القطرية
 31 زير االقتصاد القطري: تمكن ا من كسر الحصار في غضون ساعاتو   51.
 32 "التحالف"تريد توسيع  ةالدول األربع  52.
د مجلس التعاون  جواد العناني:  53.  33 األزمة الخليجية تخنق األردن وتهد 
 34 معنية بالسياسة الخارجية إلضعاف موقف ترامب قطر تركز على مؤسسات  54.

 
  : مختارات

 35 وروسيا في سوريةاألمريكية  الواليات المتحدةمصالح مشتركة وخالفات بين   55.

 39 في المئة  %46العجز التجاري المصري ينخفض   56.
 

  حوارات ومقاالت:
 40 صادق أبو عامر... حماس في مواجهة شراكة فعلية بين عباس ودحالن  57.
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 50 :كاريكاتير

*** 
 

يقطع المساعدات األمريكية عن السلطة  ا  لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس تقر قانون .1
 الفلسطينية

خميس، مسودة أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي، ال: أثير كاكان - واشنطن
 قانون توقف المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية.

عضوًا من كال الحزبين )الجمهوري والديمقراطي(، بالموافقة على مسودة القانون، فيما  17وصّوت 
 عضوًا. 21آخرون رفضهم من أعضاء اللجنة، المكونة من  4أعلن 

، إال أنه من المستبعد أن يتم تمريرها 2017يت في وقت الحق من وستخضع مسودة القانون للتصو 
قبل انتهاء أغسطس/آب الجاري، حيث يدخل الكونغرس بكال غرفتيه، في اإلجازة التشريعية السنوية 

 التي لن يعود منها قبل سبتمبر/ أيلول القادم.
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كوركر، عن المسودة التي من جانبه، قال رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري عن والية تينيسي بوب 
حملت اسم قانون تايلور فورس، "ال يمكننا على اإلطالق القبول بمكافأة أعمال إرهابية مثل تلك التي 

 اختطفت حياة تايلور فورس".
كوركر، أكد على أن هذا التشريع "سيجبر السلطة الفلسطينية على أن تختار، إما أن تواجه عواقب 

 لممارسة المقيتة على الفور".تأجيج العنف أو إنهاء هذه ا
الفلسطينية على منحها رواتب لعائالت المعتقلين  للسلطةمشروع القانون هذا يأتي كخطوة عقابية 

 الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.
وبحسب مسودة الميزانية المقترحة للبيت األبيض، تخصص اإلدارة األمريكية الحالية مساعدات 

مليون دوالر للنمو االقتصادي وبرامج فرض القانون في الضفة  260مة للسلطة الفلسطينية بقي
 الغربية وغزة.

من جانبه، أعرب العضو الديمقراطي عن والية نيو مكسيكو، توم أودال، عن قلقه من التشريع 
المقترح، وقال في بيان له اليوم، "هناك فقر، هنالك الكثير من نقط التفتيش، هنالك قنوط" في 

وحّذر من أن تمرير هذه المسودة يمكن أن ُيصعد من وتيرة األحداث في  سطينيين.صفوف الفل
 األراضي الفلسطينية.

ولم يتسن لألناضول، الحصول على تصريحات من السلطة الفلسطينية، تعليقًا على مسودة القانون 
 التي أقرتها لجنة مجلس الشيوخ.

 3/8/2017لألنباء،  األناضولوكالة   
 

مستقبل العالقة بين حماس ومصر في ضوء تفاهمات ا  حول استراتيجييصدر تقديرا  " الزيتونة" .2
 القاهرة األخيرة

مستقبل العالقة ًا حول استراتيجيي: أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات تقديرًا عاطف الجوالن
 . بين حماس ومصر في ضوء تفاهمات القاهرة األخيرة

همات األخيرة بين مصر وحركة حماس التي أعقبت زيارة وفد قيادي من التفاوجاء في التقدير أنَّ 
 قطاع غزة للقاهرة، شكلت تطورًا نوعيًا مهمًا في سياق العالقة المتأزمة بين الطرفين.

وفيما لعبت األزمة المتفاقمة بين قطر وعدد من الدول العربية دافعًا لمصر إلحداث انعطافة مهمة 
إلجراءات عباس التصعيدية األخيرة بحق قطاع غزة تأثير واضح في  في عالقتها مع حماس، كان

توجه الحركة نحو مزيد من االنفتاح على مصر وإجراء حوارات مع القيادي السابق في فتح محمد 
 دحالن.
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وترّجح جملة من العوامل السياسية واألمنية واالقتصادية تواصل االنفتاح بين مصر وحماس في 
ن تمضيا قدمًا في تطبيق تفاهماتهما األخيرة، ما يوّفر فرصة لتخفيف الحصار المرحلة الراهنة. وأ

على قطاع غزة بدرجات متفاوتة، ويؤهل القاهرة لتعزيز حضورها في الملف الفلسطيني ولرعاية 
 صفقة تبادل أسرى بين حماس والجانب اإلسرائيلي. 

 لمتابعة التقدير كامال، ُيرجى الضغط على الرابط التالي: 
01/08/2017https://www.alzaytouna.net/    

 1/8/2017السبيل، عم ان، 
 

 هللا إلى تطبيق اتفاقيات المصالحة الحمدوحكومة  بحر يدعو عباس .3
رئزززيس السزززلطة  قزززال النائزززب األول لززرئيس المجلزززس التشزززريعي الفلسززطيني أحمزززد بحزززر إن حززديث: غزززة

محمززززود عبززززاس حززززول المصززززالحة الوطنيززززة هززززو لالسززززتهالك اإلعالمززززي والمحلززززي، وغيززززر مبنززززي علززززى 
عباس وحكومة  ،خالل حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية لوزارة الداخلية ،ودعا بحر قناعات.

حكومزة الوحزدة ، وقيزام الحمد هللا إلى تطبيزق اتفاقزات المصزالحة التزي وقعزت فزي القزاهرة والشزاط  أوالً 
 بكافة التزاماتها تجاه قطاع غزة.

أن اللجنززة اإلداريززة الحكوميززة فززي قطززاع غزززة شززكلت بسززبب الفززراا اإلداري والززو يفي الززذي  بحززر وأكززد
اللجنزة اإلداريزة مزرتبط بقيزام حكومزة الحمزد هللا بمسزاولياتها الكاملزة  تركتزه حكومزة الحمزد هللا، وأن حزلّ 

أن المجلس التشريعي يدعم مصزالحة وطنيزة شزاملة قائمزة علزى أسزاس وشدد بحر على  تجاه القطاع.
 الثوابت، وإجراءات انتخابات شاملة، كمخرج من حالة االنقسام التي يعاني منها شعبنا.

بجهود وزارة الداخلية واألمن الوطني بما تقوم به من حفظ األمزن العزام وحمايزة الممتلكزات بحر وأشاد 
د مديرية التدريب لما تقوم به من تطوير في الكادر البشري يتماشى مع العامة والخاصة، وكذلك جهو 

"أن األمزززن الزززذي يعشزززيه شزززعبنا فزززي قطزززاع غززززة، غيزززر  التطزززورات الحاصزززلة فزززي المنطقزززة، وخزززتم قزززائالً 
 ".أوروبيةموجود في أي عاصمة عربية أو 

 3/8/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ستتسبب بإغالق مراكز صحية رام هللا في باسم نعيم: خطوات السلطة .4
باسززم نعززيم "إن مززن شززأن فززي قطززاع غزززة قززال رئززيس قطززاع الصززحة والبياززة فززي اللجنززة الحكوميززة : غزززة

علزى مزو في وزارة الصزحة التسزبب  اإلجبزاري خطوات سلطة رام هللا غير المسبوقة في فرض التقاعزد 
 عاية األولية".العديد من المراكز الصحية وخصوصًا مراكز الر  إغالقفي 

https://www.alzaytouna.net/2017/08/01


 
 
 
 

 

 7 ص             4365 العدد:             8/4/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وجززاء كلززك خززالل جولززة تفقديززة علززى مرافززق الصززحة، تفقززد فيهززا وفززد مززن الززوزارة برئاسززة رئززيس قطززاع 
 الصحة والبياة، عددًا من المستشفيات والمرافق الصحية الخاصة باألطفال.

على أن وزارته ال  خالل كلمة له أمام جمع من األعيان في مركز شهداء الشيخ رضوان، ،وشدد نعيم
يمكنهززا التفززريط باإلنجززازات الكبيززرة التززي حققتهززا فزززي مستشززفياتها ومراكززز الرعايززة األوليززة والتززي كزززان 

التخلص من العديد من األوباة واألمراض المنتشرة وكلك مزن خزالل برنزامج التطعيمزات والزذي  أحداها
 .%100حقق نسبة تطعيمات وصلت إلى 

 3/8/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 التعديل المرتقب في حكومة الحمد هللا تفاصيل"رأي اليوم" تحصل على  .5
التعززديل الززوزاري المرتقززب علززى حكومززة  أنكشززف مصززدر فلسززطيني مطلززع لززز"رأي اليززوم" عززن  رام هللا:

وأوضزززح  عنزززه سزززيكون بدايزززة األسزززبوع القزززادم. اإلعزززالنن أوزارات، وبززز 4السزززلطة الفلسزززطينية سيشزززمل 
، بزدون شزموله وزارة الخارجيزة واألوقزافاالقتصزاد الزوطني والزراعزة والثقافزة  وزارات هزيالز أنالمصدر 

 بسبب تمسك الرئيس محمود عباس برياض المالكي على الرغم من مطالبة الحمد هللا باستبداله.
ترشزيح الزوزير المقدسزي السزابق المقزرب  نزه تزمّ أ ،الزذي فضزل عزدم الكشزف عزن اسزمه ،وككر المصزدر

التشززاور مززع الروائززي  لعبيززر عززوده، وتززمّ  سززنقرط لتززولي وزارة االقتصززاد خلفززاً  مززن حركززة حمززاس مززازن 
ن الزرأي لزم أوأشزار المصزدر بز بسيسزو. إليهزابأحمد رفيق عوض لتولي وزارة الثقافة خلفا  واألكاديمي

 حول من سيستلم وزراتي الزراعة واألوقاف.  الحمدهللايستقر بعد لدى عباس و 
 4/8/2017 ،رأي اليوم، لندن

 
 بعد دخولهم الخليل مستوطنين أربعةالسلطة تعيد  .6

، أربعزززة 3/8/2017 ، مسزززاء الخمزززيسالغربيزززةالفلسزززطينية فزززي الضزززفة  أعزززادت أجهززززة السزززلطة :الخليزززل
وقالزت صزحيفة "يززديعوت  مسزتوطنين ضزلوا الطريزق فززي مدينزة الخليزل جنززوب الضزفة الغربيزة المحتلززة.

ارتهم إلززززى حززززي رأس الجززززورة فززززي الخليززززل، قبززززل أن احرونززززوت" العبريززززة: إن المسززززتوطنين دخلززززوا بسززززي
 تصادفهم أجهزة السلطة التي أعادتهم لالحتالل.

 وكانت السلطة أعلنت وقفها "التنسيق األمني" بعد األحداث األخيرة في المسجد األقصى المبارك.
 3/8/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ارسات نتنياهو تقوض مبادرة ترامبممو  ...الدولتين أبو ردينة: االستيطان ينهي حل   .7
نبيزززل أبزززو ردينزززة بشزززدة وضزززع رئزززيس  السزززلطة الفلسزززطينية رئاسزززة أدان النزززاطق الرسزززمي باسزززم :رام هللا

 ةعمر وحدة استيطانية جديدة فزي مسزت ألفالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حجر األساس ألكثر من 
الشززرطة اإلسززرائيلية إخززالء عائلززة فلسززطينية مززن كمززا أدان نيززة  جنززوب مدينززة بيززت لحززم. ،بيتززار عيليززت

ات عمر وأكززد أبززو ردينززة أن المسززت منزلهززا فززي حززي الشززيخ جززراح فززي شززرقي القززدس لصززالح المسززتوطنين.
عززن نهجهززا التززدميري لحززل  غيززر شززرعية مززن أساسززها، وأن علززى الحكومززة اإلسززرائيلية أن تتوقززف فززوراً 

واسززتفزازاتها االسزززتيطانية،  اإلسززرائيليةبززه الحكومززة  كمززا شززدد علززى أن التصززعيد الززذي تقززوم الززدولتين.
ودعزا أبزو ردينزة  تستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمزع الزدولي لوضزع حزد لهزذا العبزث اإلسزرائيلي.

جززل وقززف محززاوالت نتنيززاهو تقززويض الجهززود التززي يقززوم بهززا أمززن  التززدخل فززوراً  إلززىاإلدارة األميركيززة 
 ، لحل الصراع.الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 3/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : تصريحات أبو سمهدانة حول محطة التحلية منافية للحقيقةفي غزة "اإلعالمي الحكومي" .8
الحكزومي فززي قطزاع غزززة أن تصزريحات القيززادي فزي حركززة فزتح عبززد هللا  اإلعالمززيأكززد المكتزب  :غززة

فززي بيزززان  ،وتسزززاءل المكتززب وع محطززة تحليزززة الميززاه منافيززة للحقيقززة.أبززو سززمهدانة حززول عرقلزززة مشززر 
صحفي، حول هدف التصريح التوتيري في هذا الوقت الذي يشهد جهود حثيثة إلتمزام مشزروع محطزة 

وبين أن سلطة األراضي خصصت كافة األراضي المطلوبزة لمحطزة تحليزة  التحلية المركزية بالقطاع.
تدشزين العمزل بالمشزروع واالنتهزاء مزن المرحلزة  دونزم، حيزث تزمّ  80والبالغزة المياه المركزية بدير الزبلح 

وشزدد علزى أن األراضزي التزي صزدر قزرار بتخصيصزها مزن  األولى وجاري العمل في المرحلة الثانيزة.
ميجا واط لتزويد محطزة التحليزة فقزط، وتبلز   10الرئيس عباس هي إلنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 

واستغرب المكتب اتهام أبو سمهدانة الجهات الحكومية فزي غززة بتعطيزل مشزروع  .دونم 100مساحتها 
التصززريحات بأنهزا "محاولزة للفزت األن ززار"  وتززذلل أمامزه كافزة العراقيزل، واصزفاً  يجزري العمزل فيزه فعزالً 

 عززن الخطززأ الززذي وقززع فيززه أبززو سززمهدانة بتحديززد أراضززي للتخصززيص ال تصززلح إلقامززة المشززروع ن ززراً 
 ضها من المواطنين أو إقامة مشاريع أخرى عليها.لتملك بع

 3/8/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 االنقسام والعالقة مع دحالن ال تعيق المصالحة إلنهاءالبردويل لـ"سما": لدينا مرونة كبيرة  .9
 إرادةقززال القيززادي فززي حركززة حمززاس صززالح البردويززل، ان "حركززة حمززاس تملززك : خززاس سززما - غزززة

 مرة اخرى للمصالحة على أسس واضحة وسليمة ومعمقة". أيدينااالنقسام، ونمد  إلنهاءومرونة كبيرة 
واكززززد البردويززززل فززززي تصززززريحات خاصززززة لوكالززززة " سززززما"، ان كززززل االمززززور خاضززززعة للحززززوار والجززززداول 
 والترتيبات ستخضع لمشاورات ومداوالت مع الرئيس محمود عباس، ونحن في حماس ابدينا استعدادنا
الكامل إلنهاء عمل اللجنة االداريزة لمهمتهزا الطارئزة فزور اسزتالم حكومزة الوفزاق لكافزة مسزؤوليتها فزي 

 قطاع غزة وعلى رأس هذه المهام استيعاب وتسكين كل المو فين القائمين على رأس أعمالهم.
الكثيززرة ت والمبززادرة جززاءت مززن وحززي االتصززاال ،"نحززن اليززوم طرحنززا مبززادرة ،" سززما"زوتززابع البردويززل لزز

هزل الخيزر"، لزذلك أ “عبزاس على حركة حمزاس ومزن قزام بجزس النزبض عنزد الزرئيس محمزود  والوسطاء
لهززا، قمنززا بطززرح هززذه المبززادرة "، متمنيززا ان يكززون هنززاك اسززتجابة االمززور وان تسززير كمززا هززو مخطززط 

علززى  حمززاس بالعمززلدة فقززط ال غيززر، ونحززن نحززاول فززي حركززة ار إفززي وجززود  القضززية تكمززن أن مؤكززدا
 االنقسام وتحقيق مصالحة فعلية على ارض الواقع. إنهاء

وفيما يتعلق بطبيعزة التفاهمزات مزع النائزب فزي المجلزس التشزريعي محمزد دحزالن وحركزة حمزاس، قزال 
حززدثت مززع النائززب  التززيالبردويززل لززز" سززما"، "ال اعتقززد ان شززيء يتعززارض مززع شززيء، حتززى المحادثززات 

ي جززء مزن المصزالحة الشزاملة فهزذا يكمزل كاك، وال نريزد ان محمد دحالن هي مصزالحة مجتمعيزة وهز
 كل االمور مترابطة مع بعضها البعض.. نبني شياا ونهدم شياا اخر..

واوضح البردويل أن هذه المبادرة جاءت "استجابة لصوت الجماهير الفلسطينية الثائرة في القدس وفي 
 الفلسطيني في معركة أبواب األقصى".كل مكان، وتفاؤاًل باالنتصار الذي حققته وحدة الشعب 

 3/8/2017وكالة سما االخبارية، 
 

 موال للحركة من تركياخلية لحماس كشفت عن آلية نقل األ الشاباك يزعم اعتقال .11
سزمح  جهززاز األمززن العزام اإلسززرائيلي "الشززاباك"، يزوم الخمززيس، بالكشززف عززن  :سززما -القزدس المحتلززة 

نقلهززا أمززواال مززن تركيززا إلززى الخليززل لتمويززل نشززاطات الحركززة اعتقززال خليززة مززن حركززة حمززاس بززدعوى  
وبحسب المواقع العبرية فان جهاز "الشاباك" بالتعاون مع الجيش االسرائيلي والشرطة كشزفوا  بالضفة.

مززؤخرا عززن الطريقززة التززي تقززوم حركززة حمززاس مززن خاللهززا بنقززل االمززوال مززن تركيززا الززى الخليززل وقطززاع 
لزى التجزارة وشزراء البضزائع مزن تركيزا وشزحنها الزى الخليزل، وبعزد بيزع هزذه غزة، والتي تعتمزد اساسزا ع

البضززائع فززي االسززواق يززتم تحويززل االمززوال لتن ززيم حمززاس لتغطيززة نشززاطات حمززاس بالمدينززة وأنحززاء 
الضفة وخاصًة مكاتب أعضاء التشريعي، باإلضافة إلى نقل أموال لنشطاء من حماس أطلق سراحهم 
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. وزعززم الشزابك ان الخليززة كزان يقودهززا عضزو المجلززس التشزريعي عززن حمززاس مزن السززجون اإلسزرائيلية
 وأبرز قياداتها في الخليل محمد ماهر بدر.

وادعى أن بدر جنزد شزابين آخزرين مزن حمزاس، أحزدهما يزدعى مصزعب الهشزلمون، والزذي أرسزله إلزى 
ا مزن سزكان تركيا تحت ستار "رحالت عمل"، كما انضم اليه ناشط آخر يدعى طزه عثمزان وهزو أيضز

الخليزززل. وواصزززل الشزززاباك مزاعمزززه بزززان الخليزززة تضزززم شزززريكين آخزززرين لمصزززعب الهشزززلمون كانزززا علزززى 
 اتصال مباشر مع األسير المحرر المبعد إلى غزة ماجد الجعبة.

وقززال بززأن مصززعب الهشززلمون وطززه عثمززان التقيززا فززي اسززطنبول مززع األسززير المحززرر المبعززد إلززى تركيززا 
عطاهم عشرات اآلالف من الدوالرات لشراء بضائع من تركيا وشزحنها إلزى هارون ناصر الدين الذي أ 

 الخليل لبيعها ومن ثم تسليم أموالها للحركة.
ألززف دوالر بززنفس الطريقززة، وأنهززم خططززوا لتجهيززز  200وكشززف تحقيززق الشززاباك أن مززا تززم نقلززه نحززو 

ار حمزززاس فزززي واضزززاف أن كشزززف هزززذه الخليزززة يؤكزززد اسزززتمر  مصزززنع خراسزززاني بهزززدف غسزززل األمزززوال.
نشززاطاتها مززن خززالل تركيززا. مشززيرا إلززى دور األسززرى المحززررين فززي تجنيززد أشززخاس بالضززفة لتمويززل 

 الحركة بنفس الطريقة.
 3/8/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مبادرة البردويل مليئة بـ"االستهبال السياسي" :فتح .11

مزاس" صزالح البردويزل، يطلزق تناقلت بعض وسائل اإلعالم تصريحات للقيادي فزي حركزة "ح: رام هللا
 فيها ما أسماه بمبادرة لحركة "حماس" بخصوس الوضع في قطاع غزة.

حركززة "فززتح" أن هززذه التصززريحات ال يمكززن وصززفها بالمبززادرة، وهززي لألسززف  قالززتوفززي هززذا السززياق، 
 الشديد ملياة بز"االستهبال السياسي"، وتجاهل الحقائق السياسية.

م الخمزيس، أن المبزادرة الوحيزدة المعقولزة والمطروحزة هزي مبزادرة الزرئيس واكدت "فتح" في بيان لهزا يزو 
 محمود عباس، داعية حركة "حماس" لقبولها كما هي دون مراوغات وتكتيكات غير مقبولة.
 3/8/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 قساماألحمد: حل  اللجنة اإلدارية في غزة الخطوة األولى إلنهاء االن .12

أكد عضو اللجنة المركزية ومسؤول ملزف المصزالحة فزي حركزة فزتح عززام األحمزد، أن "إنهزاء  :رام هللا
االنقسززام وإنجزززاز المصززالحة بيزززد حمززاس، وأن خطوتهزززا األولززى هزززي حززل حكومزززة ال ززل أو مزززا يسزززمى 

 "اللجنة اإلدارية" التابعة لحماس والتي تدير قطاع غزة.
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، يوم الخميس: "تصريحات صالح البردويزل فيهزا مغالطزاتن ألن وقال األحمد في تصريحات صحفية
اإلجراءات األخيرة اتجاه االنقالب في غزة لم تكن قبل تشكيل اللجنزة اإلداريزة التابعزة لحمزاس، ولزذلك 

 فإن زوال السبب كفيل بإزالة نتائجه".
لتززي هززي حكومززة  ززل، وأضززاف: "علززى حمززاس االلتزززام بمززا وافقززوا عليززه، وأن يحلززوا اللجنززة اإلداريززة، ا

وبعززدها بسززاعات ستسززتلم حكومززة الوفززاق الززوطني إدارة قطززاع غزززة بشززكل طبيعززي كمززا هززو الحززال فززي 
وأشار األحمزد إلزى أن "البردويزل وضزع شزروطا جديزدة عنزدما تحزدث عزن المزو فين وأن هزذا  الضفة".

ة اإلداريززة فززورا، جززء مززن اتفززاق المصززالحة، وبنززاء عليززه مطلززوب مزنهم أن يكفززوا عززن كلززك، وحززل اللجنزز
 لنبدأ في تنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة".

وأرد األحمد: "نحن ال نغير آراءنا بتغيير التكتيكات للطرف اآلخر، فهناك اجماع وطني على ضرورة 
 حل اللجنة اإلدارية لبدء المصالحة".

 3/8/2017القدس، القدس، 
 

 ا لتكون قاعدة للحوار الوطنيإيجابية ويمكن البناء عليه"الجهاد": مبادرة حماس  .13
قزززال خضزززر حبيزززب، القيزززادي فزززي حركزززة الجهزززاد اإلسزززالمي، ان قطزززع رئزززيس السزززلطة : محمزززد شزززاهين

 محمود عباس لرواتب األسرى الفلسطينيين، يأتي في إطار الضغط على حركة حماس ومعاقبتها.
محمود عباس، وأضاف حبيب في تصريح خاس "للرسالة نت" مساء الخميس، "على رئيس السلطة  

أن يخزززرج األسزززرى مزززن مربزززع التجاكبزززات السياسزززية، ومزززن المعيزززب وطنيزززًا أن يسزززتهدف شزززريحة قزززدمت 
  وناضلت دفاعًا عن الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وأشار القيادي حركة الجهاد اإلسالمي إلى أن حركته تأسف لمثل هذه القرارات التعسفية التزي يتخزذها 
طزاع غززة، مطالبزًا بإعزادة الن زر فزي مثزل هزذه القزرارات وإعزادة صزرف الرئيس عباس، ضد األسرى وق

وعن المبادرة التي تقدمت بها حركة حماس صباح اليوم إلنهاء  الرواتب التي تعتبر حقًا مشروعًا لهم.
حالززة االنقسززام، أكززد حبيززب، أن المبززادرة إيجابيززة ويمكززن البنززاء عليهززا لتكززون قاعززدة للحززوار الززوطني، 

 اس أن يدرسها للخروج بالقضية الفلسطينية من االزمات الكبيرة التي تعصف بها.ويجب على عب
 3/8/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 ةإلنهاء االنقسام تتضمن شروطا تعجيزي المبادرة التي طرحتها حماسالقواسمي:  .14

 أعلن مسؤول في حركة "فتح"، أن المبادرة التي طرحتها حركة حماس،: لبابة كوقان - رام هللا
 صباح اليوم الخميس، "إلنهاء االنقسام"، تتضمن شروطا تعجيزية. 
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وقززال أسززامة القواسززمي، النززاطق باسززم الحركززة، فززي حززوار خززاس مززع وكالززة األناضززول:" هززذه ليسززت 
 مبادرة وإنما شروط تعجيزية لعرقلة المصالحة الفلسطينية". 

اللجنززة اإلداريززة دون شززروط وأضززاف:" حمززاس تززرفض مبززادرة الززرئيس التززي تضززمنت ثالثززة نقززاط حززل 
 وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة والذهاب لالنتخابات". 

وتابع:" حماس تضع شروطا تعجيزية لتعميق االنقسام وفصل قطاع غزة والذهاب لتحالفها مزع محمزد 
 دحالن لفصل غزة، تحت ما يسمى المشروع اإلسرائيلي إيجاد قيادات بديلة". 

فتح، إلى أن "ما تقدمت به حماس ليست مبادرة، وإنما وضع العصي في دواليزب وأشار الناطق باسم 
المصالحة، وهو دليل علزى أن حركزة حمزاس لزم تتغيزر وأن حركزة حمزاس ماضزية قزدًما فزي مشزروعها 

 االنقسامي االنفصالي". 
ام هللا وقززال:" حززّل اللجنززة اإلداريززة يجززب أال يكززون مشززروًطا بززأي شززيء بززالمطلق، وتمكززين الحكومززة بززر 

ليس بحاجة إلى شروط، وإنما حماس تدعو من جهة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة وهي بالوقزت 
 نفسه تمنعها من العمل في غزة، األمر ليس شعارات وال خطابات إعالمية". 

ألزززف  50ولفزززت إلزززى أن "حمزززاس وضزززعت شزززروطا غيزززر متفزززق عليهزززا فزززي تو يزززف المزززو فين كافزززة )
وهززو مخززالف لمززا تززم االتفززاق عليززه، بضززرورة تشززكيل لجنززة إداريززة تقززوم  مو ززف(، علززى رأس عملهززم،

 بإعادة دراسة ملف المو فين برمته". 
وقال:" التجربة الماضية تقول إن حركة حماس تدعو الحكومة الستالم عملها في قطاع غزة، وعنزدما 

 وصول للوزارات". يصل الوزراء تقوم باعتقالهم أو ضربهم أو بتحريض الناس عليهم وتمنعهم من ال
 ورأى القواسمي أن "مبادرة حماس تهدف إلى تضليل للرأي العام الفلسطيني". 

وككزززر أن المطلزززوب مزززن حركزززة حمزززاس "أن توافزززق علزززى حزززل اللجنزززة اإلداريزززة دون شزززروط، وتمكزززين 
 حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة دون شروط، والذهاب النتخابات". 

 ة وحقيقية والكل يتفق عليها، وما عدا كلك هو تضليل وهراء". وأضاف:" هذه شروط غير تعجيزي
 3/8/2017وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 "نداء القدس" إلنهاء االنقساماإلعالن عن نص مبادرة  .15

أعلنت األمينة العامة لحزب "االتحزاد الزديمقراطي الفلسزطيني" )فزدا(، زهيزرة : محمود السعدي -رام هللا 
 مبززادرة "نززداء القززدس" إلنهززاء االنقسززام، التززي قززدمها حززراك "وطنيززون إلنهززاء االنقسززامكمززال، عززن نززص 

واسززتعادة الوحززدة"،  خززالل مززؤتمر صززحافي عقززد اليززوم، بمدينززة رام هللا، وقعززت عليززه أكثززر مززن ماتززي 
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شخصية فلسزطينية مزن مختلزف التوجهزات التن يميزة والسياسزية الفلسزطينية والمجتمزع المزدني، وكزذلك 
 شخصيات التي قادت هّبة القدس األخيرة.من ال

وأكدت كمزال أن المبزادرة جزاءت علزى ضزوء انتصزار أهزالي القزدس دفاًعزا عزن المسزجد األقصزى، وقزد 
مزززن الشزززهر الماضزززي، بزززدعوة مزززن  30عقزززد اجتمزززاع فزززي مدينزززة البيزززرة، وسزززط الضزززفة الغربيزززة، فزززي الزززز

اديززززة وطنيززززة وأخززززرى سياسززززية مززززن "وطنيززززون إلنهززززاء االنقسززززام"، وبمشززززاركة واسززززعة مززززن شخصززززيات قي
الفصزززائل، بمزززا فيهزززا حركتزززا "فزززتح" و"حمزززاس"، وشخصزززيات عامزززة ومقدسزززية ومجتمعيزززة، وأطزززر نسزززوية 

 وشبابية.
وتنص المبزادرة، التزي جزاءت مزن أربعزة بنزود، علزى "دعزوة حركزة حمزاس وحكومزة السزلطة الفلسزطينية 

طزاع غزززة، وفزي الوقزت نفسززه إلغزاء كافززة إلزى اإلعزالن الفززوري المتززامن عزن حززل اللجنزة اإلداريززة فزي ق
 القرارات اإلدارية والمالية التي تم اتخاكها تجاه قطاع غزة". 

وكذلك دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى البدء الفوري في إجراء مشاورات مزع القزوى والكتزل 
لقززززرارات اللجنززززة البرلمانيززززة والشخصززززيات الوطنيززززة المسززززتقلة، لتشززززكيل حكومززززة وحززززدة وطنيززززة، تنفيززززًذا 

التحضيرية للمجلس الوطني بهذا الخصوس، تكون مهمتها الرئيسية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني 
فززي الضززفة الغربيززة، وخاصززة فززي القززدس واألغززوار، وكافززة المنززاطق المهززددة مززن الجززدار واالسززتيطان، 

والتحضزير إلجزراء  ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتوحيد مؤسسات السلطة، ودعم المقاومة الشزعبية،
 االنتخابات العامة التشريعية والرئاسية".

كمزززا تزززنص علزززى "الطلزززب مزززن رئزززيس المجلزززس الزززوطني، سزززليم الزعنزززون، توجيزززه الزززدعوة العاجلزززة لعقزززد 
اجتماع اللجنزة التحضزيرية السزتاناف عملهزا، ولمتابعزة اجتمزاع بيزروت، وضزمان مشزاركة كافزة القزوى 

ؤولياتها الوطنيزة الجامعزة فزي إطزار من مزة التحريزر الفلسزطينية، في صنع القرار الوطني، وتحمل مسز
 وإقرار إجراء االنتخابات العامة للرئاسة والوطني والتشريعي خالل فترة زمنية ال تتجاوز السنة".

ودعززت مبززادرة "نززداء القززدس"، كززذلك، إلززى توحيززد الجهززد الززوطني فززي الززوطن والشززتات، ودعززم وإسززناد 
الحززتالل ومخططاتزه التوسززعية وعدوانززه المسززتمر، والعمزل علززى إسززناد وتعزيززز المقاومزة الشززعبية ضززد ا

دور المرجعيززة الوطنيززة التززي نهضززت بمشززاركة فاعلززة مززن مختلززف القطاعززات الشززعبية، وفززي مقززدمتها 
المرجعيززات الدينيززة التززي قززادت نضززال المززواطنين خززالل هّبززة القززدس األخيززرة، والتأكيززد علززى اسززتمرار 

 ت، وخاصة التنسيق األمني، مع االحتالل.وقف جميع االتصاال
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ودعزت أيضزًا أبنزاء وبنزات الشززعب الفلسزطيني وقزواه الحيزة فززي الزوطن والشزتات، لالنخزراط والمشززاركة  
 في أوسع حراك شعبي وجماهيري للضغط إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة.

 3/8/2017، العربي الجديد، لندن
 

 قد تطرح للتوقيع الشعبي لكن نأمل أن يكون هناك تجاوببادرة : الم"وطنيون إلنهاء االنقسام" .16
قززال عضززو سززكرتاريا "وطنيززون إلنهززاء االنقسززام"، جمززال زقززوت، لززز"العربي : محمززود السززعدي -رام هللا 

نززص مبززادرة "نززداء القززدس" إلنهززاء االنقسززام، لإلعززالن عززن  الجديززد"، علززى هززامش المززؤتمر الصززحافي،
إن "هززذه المبززادرة قززد تكززون مختلفززة عززن  "إلنهززاء االنقسززام واسززتعادة الوحززدةالتززي قززدمها حززراك "وطنيززون 

سابقاتها، بسبب السأم من استمرار االنقسام في  ل هبة القدس األخيرة للدفاع عن المسجد األقصى، 
إك إن هزذه المبزادرة أول مزا يعلززن عنزه حزراك )وطنيززون( وتح زى بزدعم شززعبي، ومزن شخصزيات مززؤثرة 

 ل، بما فيها حركتا فتح وحماس".من مختلف الفصائ
ولفت زقوت إلى أن هزذه المبزادرة قزد تطزرح للتوقيزع الشزعبي، لكزن "نأمزل أن يكزون هنزاك تجزاوب علزى 
األقززل لبحززث مضززامينها وأن تكززون هنززاك اسززتجابة سززريعة"، فيمززا أكززد أن هبززة القززدس األخيززرة دفعززت 

االنقسززام، وأن المززدخل هززو حززل اللجنززة طرفززي االنقسززام إلعطززاء مواقززف إيجابيززة ومطمانززة إزاء إنهززاء 
اإلداريززة فززي قطززاع غزززة، بززالتزامن مززع إلغززاء اإلجززراءات التززي أعلنززت عنهززا السززلطة الفلسززطينية بحززق 

 قطاع غزة.
وفي رد على سؤال لز"العربي الجديد"، أكد منسق "وطنيون إلنهزاء االنقسزام"، فزوز خليفزة، أن مضزمون 

 .دة، وليس للتعامل معه بز"التقسيط""نداء القدس" مقدم للتطبيق رزمة واح
 3/8/2017، العربي الجديد، لندن

 
 "وطنيون إلنهاء االنقسام: ننادي الجميع باالستجابة لمبادرة "دراغمة .17

عضززو المجلززس التشززريعي الفلسززطيني عززن حركززة "حمززاس"، أيمززن : تحززدث محمززود السززعدي -رام هللا 
م، التزززي قزززدمها حزززراك "وطنيزززون إلنهزززاء االنقسزززام مبزززادرة "نزززداء القزززدس" إلنهزززاء االنقسزززا ، عزززندراغمزززة

أن مكونات هذا النداء هي قواسزم مشزتركة، وتشزكل الحزدود الزدنيا التزي يمكزن "، قائاًل "واستعادة الوحدة
البنزززاء عليهزززا لبزززدء الحزززوار وإزالزززة القيزززود والعقبزززات التزززي تمنزززع بزززدء لقزززاءات المصزززالحة، داعًيزززا جميزززع 

 ."لتاريخية، خاصة بعدما سّطر أهل القدس االنتصارات األخيرةاألطراف اللتقاط هذه الفرصة ا
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ورأى دراغمة أن هذا الوقت "مناسب"، وال روف مؤاتية، وقال إن "النوايا التي لمسزناها طيبزة، وننزادي 
 الجميع التقاط هذه اللح ة التاريخية وإنهاء االنقسام واالستجابة لهذا النداء".

 3/8/2017، العربي الجديد، لندن
 

 هاإنهاء االنقسام إال إذا تحركت كافة األطراف التي تبنت مبادرة: ال ضمانة لمصطفى البرغوثي .18
قزززززال األمزززززين العزززززام لحركزززززة "المبزززززادرة الوطنيزززززة الفلسزززززطينية"، مصزززززطفى : محمزززززود السزززززعدي -رام هللا 

"وطنيزززون مبززادرة "نززداء القزززدس" إلنهززاء االنقسززام، التزززي قززدمها حززراك أنززه ال توجززد ضزززمانة لالبرغززوثي: 
، إال إكا تحركزززت كافزززة األطزززراف التزززي تبنزززت المبزززادرة مزززع الشزززارع "إلنهزززاء االنقسزززام واسزززتعادة الوحزززدة

الفلسطيني، ولكن التطور الذي جرى في الفترة األخيرة أثبت أن للشعب رأيه، ونريزد أن نجنزد كلزك فزي 
 إنهاء نزيف االنقسام في قضيتنا الوطنية".

 3/8/2017، العربي الجديد، لندن
 

 للمقاومة االحتالل يدفع بحفارات على الحدود الشرقية لغزة بحثا عن أنفاق .19
دفعت قوات االحتالل اإلسرائيلي بآليات جديزدة، قزرب المنطقزة الحدوديزة الواقعزة إلزى الشزرق مزن : غزة

أنفزاق للمقاومزة، كمزا توغزل عزدد مزن آلياتهزا العسزكرية فزي منزاطق تقزع »جنوب قطاع غززة، بحثزا عزن 
وقزززال شزززهود عيزززان مزززن المنطقزززة، إن قزززوات «. سزززواتر ترابيزززة»دود القطزززاع، وشزززرعت بإقامزززة داخزززل حززز

االحتالل دفعزت بآليزات وحفزارات ثقيلزة، وأخزرى تحمزل مجسزات، علزى طزول حزدود بلزدة خزاعزة، شزرق 
مدينززة خززان يززونس، جنززوب قطززاع غزززة. وأوضززحوا أن حركززة نشززطة لتلززك اآلليززات تشززاهد فززي الجانززب 

فزززي المنزززاطق « أنفزززاق المقاومزززة»حيزززث تخزززتص هزززذه اآلليزززات فزززي البحزززث عزززن  اآلخزززر مزززن الحزززدود،
الززذي « السززور اإلسززمنتي»وعلززى األرجززح تكززون قززوات االحززتالل تمهززد لبززدء عمليززات إقامززة  الحدوديززة.

 شرعت بإنشائه على طول الحدود الفاصلة مع القطاع، بهدف تدمير األنفاق التي تجتاز الحدود.
ن األرض وسززيرتفع أيضززا فززوق سززطحها، وسيشززمل مجسززات وكززاميرات وسيضززرب هززذا السززور فززي بززاط

مراقبة ووسائل تكنولوجية، لمراقبة الحزدود، وسزيمنع المقاومزة مزن اختراقزه للوصزول باألنفزاق الهجوميزة 
 إلى ما بعد الحدود.

 4/8/2017، لندن، القدس العربي
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 متينتنياهو: ال يوجد حكومة أخرى عملت من أجل االستيطان مثل حكو  .21
شززارك رئززيس الحكومززة اإلسززرائيلية، بنيززامين نتنيززاهو، الخمززيس، فززي مراسززيم وضززع حجززر : محمززد وتززد

وحززدة سززكنية للمسززتوطنين فززي مسززتوطنة "بيتززار عيليززت" المقامززة علززى أراضززي  1,200األسززاس لبنززاء 
 بملكية خاصة للفلسطينيين قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ومتززه تعمززل جاهززدة فززي سززبيل تعزيززز االسززتيطان فززي كززل أنحززاء الززبالد، مبينززا أن وقززال نتنيززاهو إن حك
الجهود التي تبذلها من أجل توسيع المشروع االستيطاني ال توجد أي حكومة سابقة بزذلتها، قزائال: "ال 
توجد هناك أي حكومة تفوق مساعيها من أجل دعم االسزتيطان علزى أرض "إسزرائيل" المسزاعي التزي 

 متي".تبذلها حكو 
وككر أنه جاري العمل على تخفيف األضرار القانونية فيما يتعلزق بمسزتوطنة "نزاتيف هزأفوت" المقامزة 

 على أراضي قرية الخضر الفلسطينية جنوب غرب بيت لحم.
وأشززار إلززى أنززه شززارك بالجلسززة التززي عقززدت، األربعززاء، بحضززور منززدوبين عززن وزارات األمززن، الماليززة 

ل اسززتاناف العمززل علززى إقامززة مسززتوطنة "عاميخززاي"، بأسززرع وقززت ممكززن واإلسززكان، والتززي بحثززت سززب
لصززالح مززن تززم إخالؤهززم مززن مسززتوطنة "عامونززا"، وأضززاف: "يحززق لهززؤالء الحصززول علززى بيززت خززاس 

 بهم وبأسرع وقت ممكن".
 3/8/2017، 48عرب 

 
 : نتنياهو مشتبه بالرشوة واالحتيال"لمحكمةـ"الشرطة اإلسرائيلية ل .21

حكمة الصلح فزي "ريشزون لتسزيون" مسزاء اليزوم الخمزيس، بح زر نشزر أيزة تفاصزيل قضت م :الناصرة
مززن ملفززات التحقيقززات التززي يخضززع لهززا رئززيس الحكومززة اإلسززرائيلية بنيززامين نتنيززاهو، علززى أن يشززمل 

ة، وعلززى أن يبقزى ح ززر النشززر سززاري 2000ة وةالقضززية 1000ح زر النشززر التحقيقززات، فزي ةالقضززية 
 ل/ سبتمبر المقبل.أيلو  17المفعول حتى 

واستجابت المحكمة لطلب الشرطة بفزرض التعتزيم اإلعالمزي علزى ملفزات التحقيقزات التزي يخضزع لهزا 
نتنيززاهو، حيزززث أصزززدرت القاضززية عينزززات رون قرارهزززا بفززرض التعتزززيم اإلعالمزززي وح ززر النشزززر علزززى 

م مكتب رئيس الحكومزة ملفات التحقيق المتعلقة باإلفادات التي قدمها أري هارو، الرئيس السابق لطاق
 اإلسرائيلية، علما أنه يجري مفاوضات للتوقيع على اتفاقية شاهد مالك في القضيتين ضد نتنياهو.

ورجحززت صززحيفة ةهززآرتسة نقززال عززن مصززادر مطلعززة فززي الشززرطة، بززأن نتنيززاهو وبحسززب المعلومززات 
يانزة األمانزة، علمزا أن التي جمعتها خالل التحقيق متشبه بالضلوع في قضايا فساد وتحايل ورشزوة وخ

 هذه الشبهات مذكورة بمذكرة قدمتها الشرطة للمحكمة، بحسب ما أكدته القناة الثانية اإلسرائيلية.
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وأكزززدت الشزززرطة خزززالل طلبهزززا للمحكمزززة بزززأن ح زززر النشزززر يزززأتي فزززي اعاقزززب تعزيزززز المعلومزززات حزززول 
ا طلبت ح زر النشزر علزى شبهات تقضي ضلوع نتنياهو بفساد وتحايل بالملفات التي يخضع لها، كم

 تفاصيل التحقيق والمفاوضات مع هارو، بحسب الصحيفة.
" و"القضززززية 1000وبززززدورها أفززززادت القنززززاة الثانيززززة، بززززأن نتنيززززاهو هززززو المشززززتبه الرئيسززززي فززززي "القضززززية 

"، فيمزا تح ززر الشززرطة نشززر أي تفاصززيل المتعلقزة بززالتحقيق مززع أري هززارو، والمفاوضززات معززه 2000
اقيزززة شزززاهد ملزززك، حيزززث مزززن المتوقزززع أن يحزززول للشزززرطة معلومزززات مهمزززة والمتعلقزززة للتوقيزززع علزززى اتف

بززالتحقيق بالقضززيتين، كمززا وستحصززل الشززرطة علززى معلومززات مززن هززارو بكززل مززا يتعلززق فززي التحقيززق 
 "، والمتعلقة بصفقة الغواصات.3000الذي تجريه بز"القضية 

 3/8/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 من اليهود اإلسرائيليين يؤيدون إعدام فلسطينيين %70استطالع:  .22
تززرى أغلبيززة بززين الجمهززور اإلسززرائيلي أن رئززيس الحكومززة، بنيززامين نتنيززاهو، كززان علززى : بززالل ضززاهر

علم بضلوع مقربين منه في قضزية الغواصزات، التزي تعتبزر مزن أكبزر قضزايا الفسزاد فزي إسزرائيل، وأن 
لغواصزززات نجزززم عزززن مصزززالح شخصزززية، واعتبزززرت هزززذه األغلبيزززة أيضزززا، أن القزززرار بشزززراء مزيزززد مزززن ا

األحكام التي تفرضها المحاكم اإلسرائيلية على فلسطينيين يرزحون تحت االحتالل، بعد إدانتهم بتنفيذ 
 عمليات، هي أحكام مخففة. وجاء كلك في االستطالع األكاديمي الشهري "مؤشر السالم".

ئيل إن نصف المواطنين العرب في إسرائيل، أو أكثر، أيزدوا االشزتباك من اليهود في إسرا %56وقال 
مزن اليهزود  %71الذي وقع في الحرم القدسي ومقتل اثنين من أفراد شرطة االحتالل اإلسرائيلي، وأن 

يعتقدون أن نصف الفلسطينيين أو أكثر يؤيدون عملية الطعن في مسزتوطنة "حالمزيش" وأسزفرت عزن 
 .مقتل ثالثة مستوطنين

مززززن اليهززززود اإلسززززرائيليين أن "السززززلطات الدينيززززة اإلسززززالمية"، فززززي إشززززارة إلززززى األوقززززاف  %48واعتبززززر 
اإلسزززالمية فزززي القزززدس، كانزززت تعلزززم بنيزززة الشزززبان الثالثزززة مزززن أم الفحزززم بخزززوض االشزززتباك فزززي منطقزززة 

 المسجد األقصى.
الحرم القدسي، عندما تم من المستطلعين إنهم ال يثقون بشكل معالجة نتنياهو لألزمة في  %65وقال 

أن أداء نتنيزاهو لزم يكزن مناسزبا  %53وضع البوابات االلكترونيزة وكزاميرات المراقبزة ثزم إزالتهزا. ورأى 
ألنززه لززم ينصززت لتوصززيات الشززاباك والجززيش اإلسززرائيلي بعززدم وضززع البوابززات االلكترونيززة عنززد أبززواب 

خززواطر فززي أحززداث األقصززى ألنززه أراد إن نتنيززاهو لززم يحززاول تهدئززة ال %36المسززجد األقصززى. وقززال 
 صرف أن ار الجمهور في إسرائيل عن التحقيقات في قضايا الفساد العديدة التي يشتبه بتورطه فيها.
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مزن المسزتطلعين شزددوا علزى أن نتنيزاهو  %55وفيما يتعلق بقضايا الفساد المشتبه بهزا نتنيزاهو، فزإن 
إن قزززرار نتنيزززاهو بشزززراء المزيزززد مزززن  %40علزززم بضزززلوع مقزززربين منزززه فزززي قضزززية الغواصزززات، وقزززال 

إنهم ال يعتقدون أن القرار نجم عن اعتبارات  %38الغواصات نجم عن اعتبارات شخصية، بينما قال 
 شخصية.
إن نتنيززززاهو لززززم يحززززاول تهدئززززة الخززززواطر فززززي أحززززداث األقصززززى ألنززززه أراد صززززرف أن ززززار  %36وقزززال 

د العديدة التي يشتبه بتورطه فيها. بينما اعتزرض الجمهور في إسرائيل عن التحقيقات في قضايا الفسا
 على كلك. 52%

مزن اليهزود اإلسزرائيليين عزن تأييزدهم لفزرض عقوبزة اإلعزدام علزى فلسزطينيين أدينزوا بقتزل  %70وعبر 
فززرض عقوبززة اإلعززدام علززى فلسززطينيين أدينززوا  %66مززواطنين إسززرائيليين علززى خلفيززة قوميززة، كمززا أيززد 

مززن اليهززود اإلسززرائيليين أن العقوبززات التززي  %60لززى الخلفيززة نفسززها. واعتبززر بقتززل جنززود إسززرائيليين ع
تفرضززها المحززاكم اإلسززرائيلية، وبغالبيتهززا السززاحقة محززاكم عسززكرية، علززى الفلسززطينيين المززدانين بتنفيززذ 

 عمليات هي أحكام مخففة.
نزززة مزززن شزززخص يمثلزززون عي 600تموز/يوليزززو الفائزززت وشزززمل  27و 25وأجزززري هزززذا االسزززتطالع بزززين 

 الجمهور في إسرائيل، وبإشراف جامعة تل أبيب و"المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية".
 3/8/2017، 48عرب   

 

 الجندي القاتل يطالب آيزنكوت بتخفيف عقوبته للعمل لصالح الجمهور .23
بعزث الجنزدي القاتزل، إليازور أزاريزا، رسزالة إلزى رئزيس أركزان الجزيش اإلسزرائيلي، غزادي : بالل ضاهر

نكززوت، طالبززه فيززه بتخفيززف عقوبتززه وتحويلهززا مززن السززجن الفعلززي إلززى العمززل فززي خدمززة الجمهززور. آيز 
 ويعني كلك أن أزاريا تخلى عن االستاناف إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية على قرار الحكم عليه.
قدمزه وكانت محكمة االستاناف العسكرية في مقر وزارة األمن في تل أبيب، قد ردت االستاناف الذي 

أزاريززا علززى قززرار فززرض عقوبززة السززجن عليززه فززي سززجن عسززكري لمززدة سززنة ونصززف السززنة، إثززر إدانتززه 
 بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، في آكار/مارس العام الماضي.

 3/8/2017، 48عرب   
 

 لعبوات الناسفةتطور مركبة عسكرية تكشف ا يةسرائيل"يديعوت": الصناعات العسكرية اإل .24
طززورت الصزززناعات العسززكرية اإلسزززرائيلية، مززؤخرا، مركبزززة عسززكرية غيزززر مأهولززة يزززتم فيهزززا  :تززل أبيزززب

 التحكم عن بعد لكشف العبوات الناسفة قبل وصول الجنود إليها.
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وبحسزززب موقزززع "يزززديعوت أحرونزززوت" العبزززري، فزززإن المركبزززة تحمزززل اسزززم "سزززيمز" وتجمزززع بزززين أجهززززة 
والززرادارات، ويمكززن لهززا كشززف العبززوات الجانبيززة وكززذلك العبززوات المزروعززة علززى االستشززعار البصززرية 

وأشار إلى أن مهمة هذه المركبة باألسزاس لحمايزة القزوات والزدوريات  بعد عشرات األمتار من أمامها.
 العسكرية على الحدود واختبار األجسام المشبوهة وفتح الطرق أمام الجنود.

درجززززة، فيمززززا تجززززري  270ذي يززززتم تركيبززززه يفحززززص علززززى مسززززافة قطرهززززا وقززززال الموقززززع "إن الززززرادار الزززز
الكزاميرات عمليزة مسززح تلقزائي ويعمزل فززي جميزع األحزوال الجويززة، وتثبزت عليهزا بندقيززة آليزة يمكززن أن 

 ".يطلق منها النيران
 3/8/2017القدس، القدس، 

 
 ستوطنينعلى اقتحامات الم لشد الرحال بشكل مكثف لألقصى ردا   تدعوشخصيات مقدسية  .25

 إلىدعت شخصيات فلسطينية مقدسية، المواطنين الفلسطينيين ممن يستطيع الوصول : القدس
المبارك، ردًا على اقتحامات عصابات  األقصىالمسجد  إلىالقدس المحتلة، بالمزيد من شد الرحال 

 المستوطنين المكثفة عقب االنتصار في ثورة األقصى األخيرة.
الذي ُنّ م اليوم بمقر "بال ميديا" في حي جبل الزيتون/الطور وسط  جاء كلك في المؤتمر الصحفي

المبارك، تحدث فيه: رئيس  األقصىالقدس المحتلة حول تداعيات ما بعد االنتصار في المسجد 
العليا، خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري، ومدير المسجد الشيخ عمر  اإلسالميةالهياة 

األكاديمي بأوقاف القدس الدكتور ناجح بكيرات، وممثل من مة التعاون الكسواني، ومسؤول التعليم 
 محمد نسيبة. اإلسالميةفي فلسطين السفير أحمد الرويضي، وعضو مجلس األوقاف  اإلسالمي

وأكد المتحدثون أن معركة األقصى لم تنته بإزالة البوابات والكاميرات التي وضعتها سلطات االحتالل 
محاوالت االحتالل االنتقام من المقدسيين، ورّواد  إلىالماضي، ولفتوا  يو/ يولتموز 14بتاريخ 

األقصى والعاملين فيه، واستمرار االعتداءات على المسجد من خالل اقتحامات واسعة وغير مسبوقة 
للمسجد األقصى، وتحديد أعمار المصلين، وقرارات اإلبعاد عن األقصى، ومحاوالت تقليص دور 

 القدس. دائرة األوقاف في
 3/8/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 صبري: المعركة باألقصى على السيادةعكرمة الشيخ  .26
قال رئيس الهياة اإلسالمية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري إن ما جرى في محيط : القدس

لمبارك، مؤكدا أن عددا المسجد األقصى على مدى أسبوعين هو معركة على السيادة في المسجد ا
 من القضايا األخرى ما زال عالقا وبحاجة للمعالجة.

وأضاف الشيخ صبري أن "المعركة مع االحتالل مفصلية على موضوع )لمن السيادة؟( هل هي 
 للمسلمين؟ أم لإلسرائيليين الذين ادعوا هذا االدعاء مؤخرا؟".
 -كما يحاول الترويج مؤخرا-على المسجد  وقال أيضا إن االحتالل وفي مسعى منه لتأكيد سيادته

قام بتركيب األبواب اإللكترونية والكاميرات وغيرها من اإلجراءات في المسجد الشريف، لكنه اضطر 
 إلى إزالتها فتأكدت سيادة المسلمين عليه.

في مؤتمر صحفي بالقدس نقلته في بث مباشر صفحة القدس بموقع -جاءت كلمة شيخ األقصى 
حول الخطوات التالية بعد انتصار األقصى، وتحدث فيه أيضا عضو مجلس األوقاف  -الجزيرة نت

محمد نسيبة، ومدير المسجد المبارك عمر الكسواني، وممثل من مة المؤتمر اإلسالمي أحمد 
 الرويضي، ورئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات.

 4/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

  من الشهر الماضي 27-14اعتداء  على "األقصى" ما بين  116من األوقاف: أكثر  .27
، إن 3/8/2017 قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس يوم الخميس: رام هللا

االحتالل لم يفلح طوال سنين احتالله لفلسطين وللقدس خاصة من تمزيق أواصل الفلسطينيين على 
 اختالف أماكن تواجدهم.

اعتداًء نفذه االحتالل  116لك في تقرير وزعه مكتب الوزير دعيس، رصد خالله أكثر من وجاء ك
ومستوطنيه بحق المسجد األقصى المبارك ما بين الرابع عشر والسابع والعشرين من الشهر 

 الماضي.
كل اإلجراءات لم يفلح االحتالل في جعل أهل القدس بمعزل أو ببعد عن من رغم بالوأضاف: 
 أنغم كيده ومكره وجام غضبه وآلته الحربية، وعلم االحتالل بما ال يدع مجاال للشك أقصاهم ر 

وبرهنوا كلك مرارا وتوجوا ع مة  أقصاهمالمقدسيين ومن خلفهم كل الفلسطينيين لن يتخلوا عن 
 انتمائهم وصالبة عقيدتهم.

نتهك ومارس أقصى ارتكب وا، 2017 / يوليووقال ادعيس: إن االحتالل منذ الرابع عشر من تموز
اعتداء وانتهاكا، علما بأن مجمل  116درجات القوة والغطرسة على المسجد األقصى بلغت 
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، مع وجود زيادة في عدد المتطرفين اليهود 140االنتهاكات اإلسرائيلية خالل الشهر كاته تزيد عن 
 من العام الفائت. / يوليوالمقتحمين مقارنة بشهر تموز

 3/8/2017، (وفا) الفلسطينية وماتوالمعل األنباء وكالة
 

 تصادق على هدم بيوت عائالت منفذي عمليات اإلسرائيليةالمحكمة العليا  .28
، صادقت من خالله 3/8/2017 أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية قرارا يوم الخميس: بالل ضاهر

 على هدم بيوت عائالت أربعة فلسطينيين نفذوا عمليات، وبينهم ثالثة شهداء.
قررت المحكمة العليا هدم بيوت عائالت الشهداء عادل عنكوش وأسامة عطا وإبراهيم صالح، من و 

قرية دير أبو مشعل الواقعة شمال غرب مدينة رام هللا. وكان الشهداء الثالثة نفذوا عملية عند باب 
دود العامود في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل شرطية في وحدة حرس الح

 اإلسرائيلية.
كذلك قررت المحكمة العليا هدم بيت عائلة األسير مالك حامد، من قرية سلواد في محاف ة البيرة، 
منفذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة "عوفرا"، والتي أسفرت عن مستوطن يخدم في جيش 

 االحتالل.
د من بيتي عائلتي عطا وقضى قرار المحكمة بهدم بيت عائلة عنكوش بالكامل، وبإبقاء طابق واح

 وصالح في دير أبو مشعل.  
 3/8/2017، 48عرب 

 
 أسير مقطوعة رواتبهم يعلنون إضرابهم عن الطعام 50: لجنة األسرى المحررين .29

أعلنت لجنة األسرى المحررين والمعاد اعتقالهم المقطوعة رواتبهم عن بدئهم : الضفة المحتلة
يوما من قطع رواتبهم  59، ويأتي هذا اإلعالن بعد 3/8/2017الخميس  اإلضراب عن الطعام يوم

بل وزارة المالية في رام هللا دون أي تبرير، وبعد ثالثة أيام من بدء المرحلة األولى من اإلضراب من ق  
وطالب األسرى بمجموعة من البنود أهمها إعالن اإلضراب القطعي، كما طالبوا  باكتفائهم بالماء.

 عتباره حقًا مصادرًا منهم، وباعتباره مصدر الرزق الوحيد لهم.السلطة بإعادة رواتبهم با
 3/8/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
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 اإلسرائيلية يافا: مواجهات واعتقاالت بعد مسيرة احتجاجية ضد جرائم الشرطة .31
الشبان ، بين 3/8/2017 وم الخميسياندلعت مواجهات عنيفة في مدينة يافا، مساء : رامي حيدر

، بعد مسيرة احتجاجية ضد عنف الشرطة وجرائمها المتكررة ضد اإلسرائيلية وأفراد الشرطة
 ، تخللها عدد من االعتقاالت.48فلسطينيي

وقال شهود عيان إن الشبان أغلقوا شارع ةييفيتة في المدينة باإلطارات المشتعلة، وان قوات الشرطة 
 موع وقنابل الصوت لتفريق المت اهرين.واباًل من قنابل الغاز المسيل للد أطلقت

وبحسب مصادر إعالمية، قامت الشرطة باعتقال عدد من المواطنين، عرف منهم إمام مسجد البحر 
 في المدينة، الشيخ محمد عايش.

العربية في المدينة، وأغلقت عدًدا  األحياءوزجت الشرطة بقوات كبيرة في المواجهات وفي عدد من 
 ييفيت، لمنع السيارات من الوصول إلى مكان المواجهات. من المقاطع في شارع

 3/8/2017، 48عرب 
 

 القدس: تجدد عمليات التهجير والتهويد في الشيخ جراح .31
بعد توقف استمر عدة سنوات، تعود سلطات االحتالل مجددا إلى سياسة التهجير في : هاشم حمدان

هويد الحي، حيث من المقرر أن يصبح حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ومواصلة العمل على ت
 أمر إخالء عائلة فلسطينية من الحي ساري المفعول بعد خمسة أيام.

يشار إلى أن العائلة تتألف من ستة أنفار، وقد تسلمت أمرا بإخالء منزلها في حي الشيخ جراح، 
 يصبح ساري المفعول بعد خمسة أيام.

القدس، نير حسون، إلى أنه ضمن العائالت ولفت تقرير نشره مراسل صحيفة "هآرتس" لشؤون 
المنوي إخالءها، عائلة شماسنة، وهي تتألف من مسنين في الثمانينات من عمريهما. ويضاف أمر 
اإلخالء الذي صدر األسبوع الماضي إلى إجراءات اإلخالء التي تجددت مؤخرا ضد عائلتين أخريين 

 .2017 أكتوبر يفترض أن تخليا منزليهما في تشرين األول/
كما لفت التقرير إلى أن دبلوماسيين من سبع دول وصلوا إلى المنطقة، يوم أمس األول، في زيارة 

 تضامنية مع أصحاب المنازل المهددة باإلخالء.
 4/8/2017، 48عرب 
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 التوجه إلى الخليلمن من العبي شباب رفح  عشرةيمنع  االحتالل .32
 إلىالعبين من فريق شباب رفح التوجه  عشرة يلياإلسرائ االحتاللب: منعت سلطات .ف.أ –غزة 

 .”الخليل أهلي“نهائي كأس فلسطين لكرة القدم أمام  إيابالخليل في الضفة الغربية لخوض 
الجمعة على ملعب  يومالمباراة في موعدها المحدد مساء  إقامةوقرر االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 

 ب رفح.، رغم منع عدد من العبي شبا”دورا الخليل“
 4/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
 نادي األسير: استهداف إدارة السجون ألسرى "نفحة" عملية انتقامية  .33

قال قدورة فارس رئيس نادي األسير الفلسطيني إن استهداف إدارة سجون االحتالل : رام هللا
امية تنفذها إدارة اإلسرائيلي ألسرى سجن نفحة عبر حملة تنقالت تعسفية، يأتي في سياق عملية انتق

السجون بحق األسرى الذين خاضوا إضراب الحرية والكرامة، السيما أن سجن نفحة كان رأس الحربة 
ن هذه اإلجراءات القمعية واالنتقامية لن تثني األسرى عن مواصلة الدفاع عن أفي المعركة. وأضاف 

 ه إدارة سجون االحتالل.حقوقهم، واتخاك اإلجراءات التي يرونها مناسبة كرد على ما تقوم ب
أسيرًا، على أقسام عدة بحجة  80وعددهم  4وكانت إدارة سجن نفحة قد أقدمت على نقل نزالء قسم 

إجرائها إصالحات إال أن ما تبين الحقًا يثبت أنها استخدمت كلك كذريعة لتنفيذ إجراءاتها القمعية، 
وهو أشبه  1آخرين إلى قسم  40ون عدة وأسيرًا إلى سج 40لتقرر الحقًا نقل أسرى قسم ثالثة منهم 

 ما يكون بأقسام العزل.
 4/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
د االحتالل سجون  في أسير : أصغرهيئة شؤون األسرى  .34  الطعام عن باإلضراب يهد 

كشفت هياة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين عن أن األسير القاصر نور عيسى البال  من 
وهو أصغير أسير إداري في سجون االحتالل اإلسرائيلي، يفكر جديا بالدخول في عاما،  16العمر 

 إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله الجائر وتحويله لالعتقال اإلداري.
وأوضحت الهياة في بيان لها أن األسير عيسى يصر بشكل واضح على خوضه اإلضراب المفتوح 

د العتقاله اإلداري، علما بأنه كان من المفترض أن يخلى سبيله عن الطعام في حال لم يتم وضع ح
من أغسطس/ آب الحالي إال أنه فوج  بتمديد فترة اإلداري له لثالثة أشهر  األولويفرج عنه في 

 إضافية تنتهي في األول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.



 
 
 
 

 

 24 ص             4365 العدد:             8/4/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

عاما في سجن  18طفال دون سن مجموع الغرامات التي فرضت على األسرى األ أنالهياة،  وأعلنت
 .شيكلألف  87عوفر اإلسرائيلي خالل شهر تموز/يوليو المنصرم فقط، وصلت إلى أكثر من 

 4/8/2017القدس العربي، لندن، 
 

 / يوليوتموزثمانية شهداء ومئات الجرحى برصاص االحتالل بالقدس في  .35
و الماضي، ثمانية فلسطينيين في يولي /تموز قتلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" خالل شهر: غزة

 مدينة القدس المحتلة وضواحيها، حسبما قال مركز معلومات وادي حلوة. 
وككر المركز في تقريره الشهري، أمس، أن ثالثة شهداء من مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني ارتقوا 

أحمد محمد  خالل اشتباك مسلح مع قوات االحتالل في المسجد األقصى المبارك، وهم محمد
 جبارين، ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين، ومحمد أحمد مفضل جبارين.

وقال إن محمد محمود شرف، اسُتشهد برصاس مستوطن بالقرب من مستوطنة رأس العامود، ببلدة 
سلوان، بعد انتهائه من أداء الجمعة، كما استشهد الشاب محمد حسن أبو غنام، خالل مواجهات في 

 حمود خلف الفي، ويوسف عباس كاشور، خالل مواجهات في أبو ديس.الطور، ومحمد م
وأشار المركز إلى ارتقاء الشهيد محمد كنعان الخطيب، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خالل 

 مواجهات في بلدة حزما.
 4/8/2017الشارقة،  الخليج،

 
 عمارإعادة اإلسنوات بانتظار  ثالثمستشفى "الوفاء" بغزة..  .36

للعام الثالث على التوالي ينت ر مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي بغزة إعادة إعمار : مطر فضل - غزة
 .2014مبانيه بعد أن دّمرته قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانها على قطاع غزة عام 

وقفة احتجاجية أمام المكان المقرر إعادة  ،2/8/2017 ون مت إدارة مستشفى الوفاء يوم األربعاء
ر المستشفى فيه وسط مدينة غزةن لمطالبة المانحين باإلسراع في اإليفاء بتعهداتهم وتمويل إعما

 المشفى الستاناف خدماته الطبية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مشفى الوفاء أحمد أبو راس خالل مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة إن 

قدم خدمات التأهيل الطبي الشاملة ثالثة أعوام مضت على تدمير المستشفى األول والوحيد الذي ي
 في غزة.
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وأضاف "إن لم يشفع للوفاء كونه صرحا طبًيا تحميه القوانين الدولية من تدمير آلة االحتالل له في 
العدوان األخيرن فليشفع له كلك عند أصحاب الضمائر الحية الذين نطالبهم اليوم وبكل قوة أن 

 ".اإلعماريستكملوا مسيرة إعادة 
و راس إن غياب مقدرات المستشفى زاد من حدة األزمة المالية والديوان المتراكمة على وقال أب

 ألف دوالر. 200"الوفاء"، إك بلغت نحو مليونين و
وأوضح أبو راس أن ما تم إنجازه من عملية إعادة إعمار المستشفى هو جزء بسيط من المرحلة 

 األولى على أرض "أبو خضرة" وسط مدينة غزة.
ل الهياة العربية إلعادة إعمار غزة إبراهيم رضوان فقال إن الهياة بالتعاون مع البنك أما ممث

 مليون دوالر. 1.5اإلسالمي للتنمية في جدة تمّكن من تمويل مشفى الوفاء بقيمة 
مليون ونصف دوالر إضافية  10وأضاف "ندعو الجميع الستكمال هذا المبنى، ونحن بحاجة لنحو 

يعود ويقدم خدماته المهمة والضرورية للمرضى والمصابين في الحروب بشكل كي يستكمل المبنى ل
 خاس".

ودعا رضوان جميع المانحين من الدول العربية إلعطاء المستشفى أولوية في تمويل إعادة اإلعمار، 
 مؤكدًا أن الهياة تضع المشروع على رأس أولوياتها.

 3/8/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 في تجمع بدوي شمال شرق القدس منزال   23االحتالل يخطر بهدم  .37
عائلة فلسطينية تقطن في حي  23أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، : القدس

ساعة  72الفهيدات البدوي شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بهدم منازلها، وأمهلت السكان 
 فقط لالعتراض على القرار.

وبّرر االحتالل إخطارات الهدم بأن المنطقة التي بها المنازل تقع على الشارع الفاصل والواصل 
 للمعسكر القريب من المنطقة "عناتوت"، وأنه ال يسمح بالبناء في هذه المنطقة.

عاما، ولطالما تعرضت لمالحقات من االحتالل  50يشار إلى أن هذه العائالت تقيم في المنطقة منذ 
 ردها من المنطقة.بهدف ط

 3/8/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 "القدس ماليزيا" تصدر كتاب "القدس واألقصى في قبضة التهويد" .38
أصدرت مؤسسة القدس ماليزيا، مؤخرا، كتاب "القدس واألقصى في قبضة التهويد"، : كوااللمبور

 باللغات العربية واإلنجليزية، والماليزية.
قالت المؤسسة: إنها تأمل في تقديم مادة مختصرة ومركزة ومصورة عن واقع المدينة والمسجد و 

 األقصى، وسياسات التهويد التي يطبقها االحتالل ضد اإلنسان والمكان.   
 3/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يهمليون جن 100اليهودي في اإلسكندرية بكلفة  المعبدالحكومة المصرية ترم م  .39

 100باشرت الحكومة المصرية ترميم المعبد اليهودي في اإلسكندرية بكلفة : مارسيل نصر -القاهرة 
القيام « المقاولون العرب»مليون جنيه، وكلفت الهياة الهندسية للقوات المسلحة شركتي أوراسكوم و 

 بالعمل، تحت إشراف وزارة اآلثار.
ة محمد عبدالعزيز أن مشروع الترميم يستغرق نحو وكشف المدير العام لمشروع القاهرة التاريخي

 مليون جنيه تتكفل بها الحكومة المصرية. 100ثمانية أشهر، بكلفة 
 4/8/2017، الحياة، لندن

 
 "األرضاألنجاس بايعين " ويصفهم بـ الفلسطينيينمصري يهاجم  إعالمي .41

يني بسبب هجوم بعض هاجم اإلعالمي المصري عزمي مجاهد، الشعب الفلسط: القاهرة / وكاالت
الفلسطينيين على الرئيس عبد الفتاح السيسين لعدم تدخله إلنقاك المسجد األقصى من قبضة قوات 

 بحسب قوله. –االحتالل 
، إن الفلسطينيين ”العاصمة“فضائية  علىالمعروض ” الملف“، من خالل برنامج ”مجاهد“وقال 

 وا عن قضيتهم.يتطاولون على السيسي والمصريين بداًل من أن يدافع
بوجه هذه الرسالة للمتسولين من الفلسطينيين، بايعين األرض والعرض، بتسبوا مصر “وتابع: 

 ”. !ووجيشها ورئيسها، أنتوا مجموعة أنجاس كفاية إهدار لدماء أوالدنا، اللي يهين رئيسنا يهيننا كلنا
 3/8/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 للقاء عباس المقبل ثنينالعاهل األردني يزور رام هللا اإل  .41

أكد مسؤول فلسطيني رفيع، لز"العربي الجديد"، أن العاهل األردني، الملك عبد هللا الثاني، من : رام هللا
 المقرر أن يزور األراضي الفلسطينية المحتلة يوم اإلثنين المقبل.
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وقال المسؤول، الذي اشترط عدم ككر اسمه، إن العاهل األردني سيصل إلى رام هللا، وسيلتقي 
 الرئيس محمود عباس صباح اإلثنين، فيما لم يحدد ما هي أجندة االجتماع.

وككر أن "الزيارة ستتمحور حول مناقشة األحداث األخيرة في القدس المحتلة، واالطمانان على صحة 
 عباس".

"من الواضح أن عالقة القيادة الفلسطينية باألردن شهدت برودًا في الفترة الماضية،  وأضاف أنه
بسبب تهميش القيادة الفلسطينية خالل االتصاالت بين اإلسرائيليين واألردنيين واألميركيين، بعد 

 يوليو/تموز". 14أحداث 
 3/8/2017، العربي الجديد، لندن

 
 كرة ُتطالب بطرد السفير اإلسرائيلييوقعون مذ أردنيا   نائبا   82: عم ان .42

نائب في الغرفة األولى للبرلمان( على  130نائبا أردنيا )من أصل  82وّقع : عمان/ ليث الجنيدي
مذكرة ُتطالب بطرد سفير تل أبيب من البالد، على خلفية الحادثة التي أدت إلى مقتل مواطنين 

 رة أيام.أردنيين على يد حارس إسرائيلي في عمان، قبل نحو عش
 78وفي حديث لألناضول، قال النائب تامر بينو )متبني المذكرة( أن "عدد من وقع على المذكرة هو 
 ".82نائبا، لكن هناك أربعة نواب آخرين وقعوا مذكرة أخرى إلضافتهم عليها، ليصبح عدد الموقعين 

ى مقتل مواطنين أردنيين وأضاف أن "المذكرة جرى توقيعها بعد يومين من حادثة السفارة التي أدت إل
 على يد حارس إسرائيلي، وتم تسليمها لرئاسة المجلس، أول أمس".

ولفت النائب األردني أن "المذكرة ُتطالب بسحب السفير األردني من تل أبيب، وطرد السفير 
 اإلسرائيلي من البالد". 

ك فإنه يتوجب على وأوضح أنه "يجب على الحكومة األردنية أن تأخذ الموضوع بجدية، وخالف كل
 النواب اتخاك ردة فعل مناسبة بذلك".

كما بين بينو، أنه "من المفترض أن تصل المذكرة للحكومة في بحر األسبوع المقبل، للرد عليها 
 وإبداء وجهة الن ر فيها". 

 3/8/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 ب بطرد السفيرة اإلسرائيليةعلى مذكرة نواب تطال رسميا  لع المومني: الحكومة لم تط   .43
قال وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن الحكومة لم  :عمان

تطلع بشكل رسمي على مذكرة طرد السفيرة اإلسرائيلية من عمان، والمقدمة من عدد من النواب، 
 كونها في مسارها القانوني لدى مجلس النواب.

يح صحفي أمس، أن الحكومة ستتعامل مع المذكرة بالشكل المناسب، من خالل وأكد، في تصر 
 تحويلها للوزير المعني بالقضية، لتدخل في األطر القانونية والدبلوماسية.

 4/8/2017، الغد، عم ان
 

 : الدفاع عن القدس والمقدسات عمل مستمر نتابعه بشكل يومياألردني وزير الخارجية .44
ة الشؤون الخارجية النيابية، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية وشؤون بحثت لجن :بترا -عمان

على  اإلسرائيليةالمغتربين أيمن الصفدي، آخر المستجدات في المنطقة، خصوصا االعتداءات 
 القدس وحادثة السفارة اإلسرائيلية.

شكل كبير، ما وقال رئيس اللجنة النائب رائد الخزاعلة إن األحداث في الفترة الماضية تسارعت ب
يتطلب من "الخارجية" وضع المواطنين بصورة ما يجري من تطورات وأحداث، وبالتالي إزالة ضبابية 

 األمور، منعا للتأويالت والتحليالت التي من الممكن أن تضلل الرأي العام.
من جانبه، وضع الصفدي اللجنة بصورة آخر التطورات وأحدث المستجدات فيما يخص الجهود التي 

امت وتقوم بها المملكة بقيادة جاللة الملك للدفاع عن المقدسات في القدس انطالقا من الوصاية ق
 والرعاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات.

الوصي الملك الدفاع عن القدس والمقدسات هو عمل مستمر ومتواصل يضطلع به  أنوشدد على 
 ل.عليها، وتتابعه "الخارجية" بشكل يومي ومتواص

 3/8/2017، الغد، عم ان
 

 تحركات "إسرائيلية" على الحدود مع لبنان .45
أفاد مصدر أمني لبناني أن قوة "إسرائيلية" مدعومة بسيارات عسكرية مشطت الطريق : بترا –السبيل 

العسكري المحاكي للسياج الحدودي على طول الخط األزرق ما بين تلة العباد ومعسكر البالنة مرورا 
 ة والمطلة.مسة وبوابة فاطبتالل العدي
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المراقبة المثبتة على طول  أجهزةعناصر الدورية تفقدوا  إنوقال المصدر لمراسل" بترا" في بيروت" 
السياج وتزامن كلك مع تحليق لطائرة استطالع "إسرائيلية" في سماء المنطقة امتدادا حتى القطاع 

 الشرقي.
الع تابعة للعدو "اإلسرائيلي" األجواء اللبنانية من فوق طائرة استط أنالجيش اللبناني في بيان"  وأعلن

من فوق  األجواءالخروب، ثم غادرت  وإقليمبلدة كفركال، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب 
 بلدة علما الشعب".

 3/8/2017، ، عم انالسبيل
 

 االعتداءات الستمرار منقوصا   يبقى القدس انتصار: الرويضي .46
 الفلسطيني النجاح بعد إنه فلسطين في اإلسالمي التعاون  من مة ممثل الرويضي حمدأ قال: هللا رام
 تموز/ يوليو 14 بتاريخ وضعتها التي والكاميرات البوابات إزالة على االحتالل سلطات حمل في

 من اعتداءاتها في السلطات هذه استمرار بسبب منقوصا يبقى االنتصار هذا أن إال الماضي،
 لدور وتقليص األقصى عن األبعاد وقرارات المصلين أعمار وتحديد األقصى جدللمس اقتحامات
 األقصى للمسجد المكاني التقسيم تحقيق في االحتالل سلطات فشل بعد أنه وأضاف.  األوقاف
 تواصل واإلسالمية الدولية الفعل وردود الفلسطينية للقيادة الصلب والموقف الشعبي التحرك بفضل
 استعجال إلى ودعا. إفشاله على العمل يجب ما وهو المخطط هذا لتحقيق التهامحاو  السلطات هذه

 األقصى المسجد داخل حصل ما بخصوس االستنتاجات وإطالق لإلشاعات واالستماع األمور
 الذي التقرير وانت ار الماضي يوليو/تموز من عشر والسادس عشر والخامس عشر الرابع أيام خالل

 .تشكيلها تم التي الفنية اللجان عن سيصدر

 4/8/2017القدس العربي، لندن، 
 

 تركية على عمال غزة مساعداتتوزيع  .47
على ماات أسر العمال في قطاع « مساعدات تركية»غزة: وزع االتحاد العام للنقابات في قطاع غزة 

مال غزة، بإشراف وزارة التنمية االجتماعية. وككر بيان لالتحاد أنه تم تقديم المساعدة لماات الع
محاف ات قطاع غزة. وشكر رئيس االتحاد العام سامي العمصي، وزارة التنمية  علىموزعين 
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االجتماعية على هذه المساعدة، داعيا المؤسسات اإلغاثية في القطاع إلدراج شريحة العمال على 
 .سلم أولوياتها

سبب الحصار إن احتياجات العمال كبيرة في  ل ارتفاع نسب البطالة والفقر بينهم ب»وقال 
ودعا العمصي إلى تكاتف الجهود الوطنية للوقوف بجانب العمال، مشددا على ضرورة «. الصهيوني

 .التخفيف من معاناتهم بكل اإلمكانيات المتاحة والمتوفرة
  4/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
 سطينيةإطار دعمه المالي للسلطة الفلبمساهمته السنوية الثالثة يدفع االتحاد األوروبي  .48

قال االتحاد األوروبي يوم الخميس، إنه يقوم بدفع مساهمته السنوية الثالثة لهذا العام في إطار  :غزة
 دعمه المالي المباشر للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 138بتخصيص مبل  يصل مجموعه إلى  2017وأضاف االتحاد في بيان له: لقد قمنا خالل عام 

نية الفلسطينية في قيامها بدفع رواتب ومخصصات تقاعد مليون يورو لدعم السلطة الوط
 والمخصصات االجتماعية والتحويالت الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.

وبهذا الشأن قال ممثل االتحاد األوروبي رالف طراف: إن "االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه هم 
تي تبقى ملتزمة للشعب الفلسطيني من خالل تقديم من الجهات المانحة التي ُيمكن االعتماد عليها وال

مساهمات تأتي في الوقت المناسب وفقًا لجدول زمني متفق عليه، ُيساهم هذا الدعم في ضمان 
االستقرار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ويحمي االنجازات على صعيد بناء المؤسسات بما في 

 يني وفي أوقات األزمات.كلك تقديم الخدمات الرئيسية للشعب الفلسط
 3/8/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  س الجاري آب/أغسط األمين العام لألمم المتحدة يجري أول زيارة له للمنطقة نهاية الشهر .49

من المقرر أن يقوم األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في نهاية الشهر : هاشم حمدان
بأول زيارة له منذ توليه مهام منصبه إلسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، بما في كلك الجاري، 
آب/أغسطس  28وأعلن دبلوماسيون، يوم أمس الخميس، أن زيارة غوتيريش ستبدأ في  قطاع غزة.

س وتستمر ثالثة أيام يجري خاللها محادثات مع الزعماء اإلسرائيليين قبل أن ينتقل إلى رام هللا الرئي
 الفلسطيني محمود عباس ثم إلى قطاع غزة.
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وادعى مندوب إسرائيل في األمم المتحدة، داني دانون، أن الزيارة ستسمح لغوتيريش "ببناء عالقة" 
مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وقال دانون إنها "فرصة ع يمة لألمين العام ليختبر إسرائيل 

 اجهها إسرائيل بين يوم وآخر".ويلتقي قادتها ويفهم التحديات التي تو 
من جهته أكد المندوب الفلسطيني في األمم المتحدة، رياض منصور، أن "الزيارة المقبلة لألمين العام 

 إلى فلسطين المحتلة مهمة جدا ألن األمر يتعلق بالزيارة األولى" له منذ توليه مهماته.
 4/8/2017، 48عرب 

 
 سياسيًّا دنماركيًّا "الصهيونية أسست داعش".. عبارة تقيل .51

اضطر سياسي دنماركي لالستقالة من عضوية حزبه بعد تعرضه : داود تشوالك - كوبنهاغن
 لضغوط نتيجة كتابته على موقع فيسبوك أن الصهاينة هم من أسسوا تن يم داعش اإلرهابي.
تعرض واضطر السياسي سيد أحمد أوزقان لالستقالة من الحزب الديمقراطي االجتماعي، بعد أن 

 النتقادات من أعضاء حزبه الذين طالبوه باالستقالة.
وكان أوزقان كتب في شهر يوليو/ تموز الماضي تعليقا على أحد المنشورات على موقع فيسبوك قال 

 فيه إنه من الممكن أن يكون الصهاينة هم من أسسوا تن يم داعش اإلرهابي.
 3/8/2017لألنباء،  األناضولوكالة   

 
 من كسر الحصار في غضون ساعات تمكن ااد القطري: وزير االقتص .51

أكد وزير االقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، اليوم ": العربي الجديد"قنا، 
الخميس، أن األزمة الراهنة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة 

 وأمنها االقتصادي. االقتصاد العالمي وتحقيق استقاللها 
التركي بمدينة إزمير التركية  -وأضاف الوزير في افتتاح أعمال فعاليات ملتقى األعمال القطري 

اليوم، بحضور وزير االقتصاد التركي نهاد زيبكجي وعدد من ممثلي القطاع الخاس من البلدين، أن 
تصادية العالمية التي امتدت االقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات االق

 آثارها لكبرى اقتصاديات الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن "قطر تمكنت من كسر الحصار في غضون ساعات من خالل تفعيل استراتيجياتها 
وخططها االستباقية التي وضعتها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية، 

ضافر جهود القطاعين الحكومي والخاس من خالل زيادة المنتج المحلي إك استندت في كلك إلى ت
 وفتح قنوات جديدة مع مختلف شركاء دولة قطر التجاريين حول العالم".
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ونوه الوزير القطري إلى أن بالده نجحت في المحاف ة على استمرار تدفق المنتجات إلى السوق 
ي أي من السلع االستهالكية أو غيرها من المحلي وبنفس الوتيرة التي ضمنت عدم حدوث نقص ف

المنتجات األخرى، الفتا إلى أن الموارد الطبيعية الضخمة للدولة التي ُبنيت على إيرادات صادرات 
الغاز الطبيعي، أدت دورًا مهمًا في دعم قوة االقتصاد القطري ومساعدته على الصمود أمام 

إك تعد هذه الممارسات خرقًا وانتهاكًا صريحًا لكافة اإلجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار، 
 القوانين واالتفاقيات واألعراف الدولية. 

وفي السياق كاته، شدد الوزير على أن السياسات االقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر 
ة الثانية ساهمت في تعزيز مكانة االقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية، حيث احتلت المرتب

عالميا من حيث توفير بياة مستقرة لالقتصاد الكلي والثامنة عالميًا في مؤشر األداء االقتصادي 
، وكلك فضال عن أن صندوق قطر السيادي 2016والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 

ر في مختلف أنحاء مليار دوال 335عالميا، حيث تمتلك الدولة أصوال بقيمة  14يتبوأ بدوره المركز 
 العالم.

وسلط الوزير الضوء على مؤشرات االقتصاد الكلي للدولة، إك أفاد بأن مساهمة القطاعات غير 
، وأن االقتصاد القطري يوفر 2016من الناتج المحلي االسمي في عام  %70النفطية تشكل أكثر من 

ا في القطاع اللوجستي فرصا استثمارية ضخمة ليس فقط في مجال األمن الغذائي وإنما أيض
 والرياضي والسياحي والصحي.

 3/8/2017، العربي الجديد، لندن
 

 "التحالف"تريد توسيع  ةالدول األربع .52

كشف رئيس المجلس األعلى الوطني لتن يم اإلعالم في مصر مكرم محمد : منى المنجومي -جدة 
واستمراره من أجل « حالفالت»أحمد، أن الدول الداعية إلى مكافحة اإلرهاب تسعى إلى توسيع 

مكافحة اإلرهاب وتعقب تمويله. وأشار إلى أن الدول األربع اتفقت على أن رفع ميثاق لمكافحة 
اإلرهاب إلى األمم المتحدة ال يتناول قطر فحسب، إنما يستهدف قطع عمليات تمويل اإلرهاب، أيًا 

 ن الشعوب من العيش بسالم.كانت األطراف المتورطة فيها. وأكد وجود استراتيجية طويلة تمك
تمت مناقشة ملف قناة الجزيرة في إطار حجمه »الفضائية قائاًل: « الجزيرة»وتناول مكرم ملف قناة 

الطبيعي، فالعالم لن يتوقف عندما تتوقف الجزيرة، وفي النهاية يعز علينا أن يتوقف أي تلفزيون، 
نا أيضًا أن تقل عدد األبواق الداعية إلى ويهمنا أن يتزايد عدد الشاشات وتتعدد اآلراء، لكن يهم

 «.اإلرهاب، بل وأن تصمت



 
 
 
 

 

 33 ص             4365 العدد:             8/4/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وشدد وزراء إعالم الدول الداعية إلى مكافحة اإلرهاب خالل االجتماع الذي عقدوه أمس في جدة، 
على رفضهم القاطع للدعاوى الموجهة إلى تسييس الحج، والزج بهذه الشعيرة الدينية في خدمة أهداف 

كدين أن المملكة العربية السعودية أدت على مدى التاريخ دورًا ع يمًا في خدمة سياسية مغرضة، مؤ 
 الحجاج ورعايتهم، وبذلت الجهود في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين.

وأكد االجتماع أهمية استمرار التنسيق اإلعالمي المشترك لمواجهة التطرف واإلرهاب بشتى أنواعه، 
ئل اإلعالمية المختلفة، كما تطرق إلى أهمية التصدي للحمالت اإلعالمية الداعية من خالل الوسا

 «.خطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر»إلى ترويج 
كما تناول الوزراء مجموعة من المقترحات لتعزيز العمل المشترك بما يخدم الجهود الدولية في 

اربة خطاب الكراهية المدعوم من حكومة مكافحة التطرف واإلرهاب في العالم، والعمل على مح
 قطر.

وأكد وزير الثقافة واإلعالم السعودي عواد العواد أن الشعب القطري مرحب به في حج هذا العام مثل 
كل عام، مشيرًا إلى فتح ممرات عدة للحجاج القطريين وتم توفير حاجاتهم ألداء مناسكهم براحة 

ريين الراغبين في أداء مناسك الحج عدم تصديق الدعاية يجب على األشقاء من القط»وأمان، وقال: 
الكاكبة حول منعهم من أداء فريضة الحج، حيث ترحب المملكة كعادتها بجميع المسلمين من كل 

 «.مكان، وتعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة
مارات والبحرين ومصر( في والتقى وزراء اإلعالم للدول الداعية إلى مكافحة اإلرهاب )السعودية واإل

استمرار التنسيق اإلعالمي المشترك لمواجهة التطرف واإلرهاب »جدة أمس، وتناول االجتماع أهمية 
، كما تطرق االجتماع إلى أهمية التصدي «بشتى أنواعه، من خالل الوسائل اإلعالمية المختلفة

 ومة قطر.للحمالت اإلعالمية الداعية إلى خطاب الكراهية الذي ترعاه حك
 4/8/2017، ، لندنالحياة

 

د مجلس التعاون  الخليجيةاألزمة  جواد العناني: .53  تخنق األردن وتهد 
قال نائب رئيس مجلس الوزراء األردني األسبق، رئيس الديوان الملكي : أسعد العزوني -عمان

ليج األسبق د.جواد العناني إن بعض دول الخليج تطلب من األردن الوقوف معها في أزمة الخ
تعال يا أردن ادفع الفاتورة التي عليك وأّيدني على »وتطلب كشف حساب من األردن، وتقول : 

 «. حساب طرف آخر
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وها هي تتمدد « صغيرة»وطالب العناني عقالء العرب بالتدخل السريع إلنهاء األزمة، التي بدأت 
خليج العربية من خسائر وربما تؤدي إلى انتهاء مجلس التعاون الخليجي مع ما يترتب على دول ال

 فادحة وقطيعة أبدية مثلما هو حاصل اآلن.
وحّذر العناني من تفاقم الصراع والوصول إلى مرحلة انهيار سريع بداًل من هبوط آمن، ما سيجعل 
دول الخليج ودول المنطقة في وضع اقتصادي ال تحمد عقباه، مؤكدًا أن تفاقم األزمة سيؤدي إلى 

 أيضًا.فرض حصار على األردن 
وقال إن خالف دول الحصار األخير مع قطر بني في أساسه على محاصرة قطر اقتصاديًا، لكن 
هذا التحالف باء بالفشل ولم تركع قطر، وبالتالي فإن هناك خشية كبيرة من امتداد الصراع 
االقتصادي والحصار إلى حد القطيعة دون تصعيد عسكري، ما سيفت في عضد دول الخليج بسبب 

 يات كلك.تداع
وأّكد العناني أن لسلطنة ُعمان ولدولة الكويت اعتبارات جيوستراتيجية قد تجعلهما في حالة خروج 
قطر من مجلس التعاون مستعدتين للحاق بها، مطالبًا حكماء العرب بالتدخل الفوري إلنهاء األزمة 

 الخليجية.
ن كثيرًا منها تتبنى سياسات تقشفية ما كما أّكد العناني أن دول الخليج ستتأثر من تداعيات األزمة أل

مليار دوالر تصرف نصفه فقط فيما يذهب النصف  170عدا قطر التي يبل  دخلها السنوي أكثر من 
الثاني لالدخار، ولذلك ال تعني المقاطعة االقتصادية لقطر الكثير، كما أن قطر تعتمد على بيع 

كالنفط، ما يضمن لقطر أسواقًا دائمة، في حين  الغاز، الذي يباع بعقود طويلة األجل وليست قصيرة
 تواجه دول النفط الهبوط والصعود وما بينهما من تغيرات في األسعار.

وطالب العناني أطراف األزمة بالعمل الجاد لتخفيف الصراع للحد من التدخالت الخارجية المكلفة، 
ثار انهيار مجلس التعاون الخليجي على وأن تفهم األبعاد الخليجية والعربية والدولية للصراع ومعرفة آ

 الجميع.
 4/8/2017، الراية، الدوحة

 
 قطر تركز على مؤسسات معنية بالسياسة الخارجية إلضعاف موقف ترامب .54

منذ بداية األزمة الخليجية، لجأت قطر إلى شركات العالقات والدعاية واالستشارات : د. أحمد القيسي
توجيه الرأي العام وممارسة الضغط على إدارة ترامب وأعضاء  الناشطة في واشنطن لغرض األميركية

 تجاه األزمة، حيث تعاقدت قطر مع مؤسسة األميركيالكونغرس بهدف التأثير على الموقف 
”Mercury and Portland “Communications وهي شركة عالقات عامة بريطانية لها مكتب في ،
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، وهي شركة اميركية ” Public Relations & Strategic Communication”واشنطن. وكذلك مع
 تدافع إعالميًا وبوسائلها الخاصة عن مصالح الدول التي تدفع لها.

أضف إلى ما تقدم، تعاقد قطر مع شخصيات مؤثرة في دوائر صنع القرار، مثل وزير العدل 
(، The Ashcroft Groupالسابق جون أشكروفت، الذي يمتلك شركه استشارات قانونية ) األميركي

المملوكة لكوري ليفاندوفسكي،المساعد ” أفينيو ستراتيجيز غلوبال“ استراتيجيةوكذلك شركة خدمات 
إعالمية لتحسين صورة قطر لفترة تجريبية  استراتيجياتالسابق لترامب، للقيام بأبحاث والعمل على 

ستقل لمدة ثالثة لمدة ثالثة أشهر، كما استأجرت قطر شركة إدارة معلومات في واشنطن بعقد م
 مليون دوالر. 1.1أشهر بقيمة 

 3/8/2017، السياسة، الكويت
 

 كية وروسيا في سوريةياألمر  الواليات المتحدة بينمصالح مشتركة وخالفات  .55
أنه على تفاهم مع ن يره  إلىطمأننا وزير الخارجية األميركي، ريكس تيلرسون، : راغدة درغام

ية، فيما كانت وزارة الدفاع األميركية تنتهج استراتيجية الروسي سيرغي الفروف في موضوع سور 
بعدما رفضت فصائل منه الشروط األميركية لمواصلة « الجيش السوري الحر»استعادة األسلحة من 

«. داعش»الدعم، وفي طليعتها عدم قتال القوات الن امية السورية والتركيز حصرًا على محاربة 
لوماسية المتأججة بين واشنطن وبين موسكو وإيران لن تثني حروب العقوبات واالنتقامات الديب

تيلرسون والفروف عن االجتماع األسبوع المقبل في مانيال على هامش اجتماعات رابطة جنوب شرق 
أولوية قاطعة ُتملي السياسات كافة. « جبهة النصرة»و « داعش»آسيا حيث ستكون الحرب على 

التأقلم، كي ال تخسر شراكتها مع الواليات المتحدة في المسألة  روسيا ثابتة على سياساتها، بقليل من
السورية إنما دون أن تتخلى عن أسس ومبادئ تحكَّمت بعالقاتها مع كل من إيران والن ام السوري. 
الواليات المتحدة متقلبة، ال تقلقها سمعة االستغناء عن األصدقاء والشركاء حين تقتضي كلك 

ارة دونالد ترامب تتخبط في تناقضاتها وتأقلمها مع البراغماتية الروسية. بكثير المصالح األميركية، وإد
« خفض التوتر»التفاهمات على مواجهة اإلرهاب وعلى مناطق  أنمن االعتباطية كالهما يزعم 

سيليها إحياء عملية سياسية لمستقبل سورية بدستور وانتخابات ومشاركة المعارضة في الحكم بداًل 
الذي ال « البعث»الن ام بالسلطة. وكالهما يدرك تمامًا أن ال تعايش بين حكم حزب  من استفراد

ونهجه. « البعث»يطيق وال يتحمل تقاسم السلطة وبين عملية ديموقراطية فعلية ُتنتج بدياًل من فكر 
المعارضة السورية المعتدلة المسلحة خضعت اآلن لواقع الحال بعدما خانت نفسها تارة وخانها 

لفاء واألصدقاء تارة أخرى. فهي أساسًا لم تكن مهّيأة أو قادرة على محاربة محور عسكري يضم الح



 
 
 
 

 

 36 ص             4365 العدد:             8/4/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

اإليراني والن ام في دمشق. وهي وقعت « الحرس الثوري »وميليشيات « حزب هللا»روسيا وإيران و 
سورية ضحية استغناء أميركا عنها تارة وتضليلها تارة إلى جانب تجيير قوى عربية خليجية الحرب ال

لخدمة مشاريعها اإلقليمية. وارتكبت المعارضة المعتدلة عدة أخطاء مصيرية، من بينها االعتقاد أن 
وأخواتها، فوجدت نفسها كما « النصرة»و « داعش»في وسعها محاربة العدوين، الن ام في دمشق و 

غايات وأجندة ال هي اليوم، ُمطالبة بأن تحارب حصرًا من كان يحارب الن ام بموازاتها وان كان ل
، «الجيش السوري الحر»عالقة لها بالمعارضة المعتدلة. وها هي المعارضة المسلحة، بالذات 

تخضع إلمالءات أميركية وروسية وإيرانية فيما تصوا واشنطن تراتب التكتيك تلو اآلخر وبينما 
لتي يتقنها الفروف يحاول المخضرم نفطيًا، ريكس تيلرسون، اإلمساك بخيوط اللعبة االستراتيجية ا

بحنكة، فيهرول وراءه سوريًا، ويتصرف بسذاجة سهوًا أو عمدًا عراقيًا، ويتأخر بالمبادرة خليجيًا على 
 صعيد األزمة القطرية، ويعارك أشباح إدارة أميركية بدائية.

فوضوية إدارة ترامب ال تعني بالضرورة أنها وحدها المسؤولة عن السياسات األميركية، ألن تلك 
السياسات بمع مها تتخذها الواليات المتحدة على المدى البعيد وعلى أساس المصلحة القومية، لذلك 
هناك خيوط استمرارية بين ما فعله الرئيس جورج دبليو بوش عبر حربه على اإلرهاب في العراق، 

راق على وما ترتب على كلك من استدعاء اإلرهابيين الدوليين إلى المشرق العربي، ومن تقديم الع
طبق من فضة إلى إيران، ومن حذف العراق كليًا من المعادلة العسكرية االستراتيجية مع إسرائيل، 
وبين ما لم يفعله الرئيس باراك أوباما إزاء المجازر في سورية متشبثًا بايران وبدعم صعود 

 اإلسالميين إلى السلطة في مصر وغيرها لخلق الفوضى.
لديبلوماسية إلدارة رئيس غير عادي أتى في فترة مؤرقة للدول الخليجية ريكس تيلرسون هو الواجهة ا

في أعقاب العقيدة األوبامية التي قّزمت عمدًا العالقة األميركية معها لصالح إحداث نقلة نوعية في 
اإليرانية. ما حمله ترامب قبل بضعة أشهر إلى قمة الرياض من طمأنة بقلب  –العالقة األميركية

 إزاءوبامية لتحل مكانها العقيدة الترامبية ما لبث أن اهتز بسبب مواقف أميركية ميدانية الصفحة األ
المشاريع اإليرانية الممتدة من العراق إلى سورية إلى لبنان اتسمت بالتهادنية والصمت والقبول باألمر 

ين قطر من جهة الواقع. اهتز أيضًا بسبب غموض األدوار والمواقف األميركية من األزمة الخليجية ب
 والسعودية واإلمارات والبحرين ومعها مصر من جهة أخرى.

تلكأ تيلرسون في ما كان يجب أن يفعله عند اندالع األزمة القطرية. كان يجب أن يتحرك فورًا على 
صعيدين متوازيين: بتدخله شخصيًا، وبتعيينه مبعوثًا رفيع المستوى. لم يفعل. عندئذ كان في اإلمكان 

مور على أسس واضحة. اآلن، وبعد مضي شهرين على األزمة، باتت المهمة أصعب حتى ضبط األ
مع تكليف تيلرسون هذا األسبوع موفدين للقيام بها. فقد بعثت اإلدارة األميركية مؤشرات إلى كل من 
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طرفي األزمة جعلت كاًل منهما يفسرها لمصلحته على رغم تناقضاتها. وهذا بالتأكيد يساهم في سلبية 
 التطورات في الخليج بمساهمات أميركية خطيرة، مقصودة كانت أو غير مقصودة.

جزء مما آلت إليه األزمة فعليًا هو انعكاسها على مستقبل مجلس التعاون الخليجي الذي لمَّ شمل 
 الدول الخليجية الست أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا بالرغم من التباين أحيانًا.

لتعاون من عضوية سداسية إلى عضوية خماسية من دون قطر لن يؤدي تحّول مجلس ا إنقد يقال 
اإلمارات بحد كاته هو بذلك الوزن  –محور السعودية إنإلى تفكيك المجلس أو حلّ ه، بل قد يقال 

تفكيك مجلس  أنالضخم إلى درجة ال يتأثر معها بتصدع أو تفكيك مجلس التعاون. واقع األمر هو 
ومشروعها األمني في المنطقة القائم على تولي طهران مهمة القيادة  رانإيالتعاون الخليجي يخدم 

ن كانت الشراكة األساسية أميركية أو روسية. وهي التي تتحكم إاألمنية الخليجية، فهي التي تقرر 
 بالمنطقة الخليجية ألنها تمتلك األدوات األمنية في هذه الحال.

طي العداء والقطيعة بين واشنطن وطهران طبقًا لعقيدة  فليس صدفة وال هو قرار إدارة عابرة أن يتم
أوباما وعلى أساس إقراره بشرعية الن ام الحاكم في طهران وهو حكم ثيوقراطي يفرض الدين على 
الدولة ون ام يؤمن بوالية الفقيه وبحقه في تصدير ثورته. وليس مطمانًا ما تشهده المنطقة الخليجية 

بما  –وأميركا قادرة لو شاءت االحتواء–تواء األزمة مع قطر كما يجب من تلكؤ وتردد أميركي في اح
يؤدي إلى تفريق الدول الخليجية وتفكيك عقد التكامل األمني واالقتصادي والسياسي بينها. وليس 
منطقيًا غض ن ر أركان إدارة ترامب عمدًا عن اإلنجازات اإليرانية الميدانية األساسية في مشروع 

 الذي يترّسخ في األراضي العراقية والسورية واللبنانية.« يالهالل الفارس»
أمر غير »استمرار تواجد العسكريين اإليرانيين في سورية  أنفليس كافيًا أن يصرح ريكس تيلرسون 

، كلك ان مطالبة الدول الع مى في العالم بإنهاء الوجود اإليراني العسكري في سورية يجب «مقبول
زمني. ما نشهده اآلن هو طأطأة الرأس األميركي  إطاررامجها التنفيذية ضمن أن تكون لها آلياتها وب

بفرض األمر الواقع عسكريًا ميدانيًا في الخريطة السورية، « حزب هللا»و « الحرس الثوري »أمام قيام 
الذي تزعم إدارة ترامب أنها تقف ضده وستمنع قيامه. « الهالل الفارسي»بال أي جهد إليقاف مشروع 

ان هذه اإلدارة تعهدوا بمنع استيالء إيران المباشر أو غير المباشر على األراضي التي يتم أرك
في العراق وسورية، إنما ما يحدث ميدانيًا يفيد بأنهم تراجعوا عن « النصرة»و « داعش»تحريرها من 

 «.داعش»التعهدات باسم األولوية األميركية المعنية بز 
هذا األمر الفائق األهمية سيكون ضمن التفاهمات مع روسيا التي يطماننا ريكس تيلرسون إلى أن 

أوضحت تكرارًا ومرارًا أنها لن تتخلى عن حلفائها وأصدقائها في سورية. فهي تفتخر بأنها نجحت في 
كسب سمعة االتكال عليها وصدق تعهداتها مقابل السمعة األميركية بسرعة االستغناء عن األصدقاء 



 
 
 
 

 

 38 ص             4365 العدد:             8/4/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

ما عدا الحليف اإلسرائيلي الذي هو حليف عضوي للواليات المتحدة وجزء من والحلفاء العابرين 
 التركيبة الداخلية. ثم ان الغايات الروسية في سورية ثابتة بينما األميركية متقلبة.

انسحاب القوات اإليرانية  أنبالرغم من كل كلك، ليس أمرًا هامشيًا أن يعلن وزير الخارجية األميركي 
شرطًا ضروريًا لتسوية النزاع. عسى أن تكون مواقف تيلرسون جدية وان تمّثل من سورية يمثل 

مواقف السياسة األميركية البعيدة المدى الدائمة وليس مجرد سياسة االستهالك اللف ي العابر. كذلك 
« داعش»األمر في ما يتعلق بوعود التسوية السياسية في سورية بعد االنتهاء من معركة الرقة ضد 

يقول تيلرسون إن ال وجود  أنالتي تقودها روسيا. ال يكفي « خفض التوتر»لية مناطق ومن عم
لبشار األسد في مستقبل سورية وهو يدرك تمامًا أن روسيا تختلف معه في األمر جذريًا. فإكا أرادت 

 واشنطن أن تؤخذ بجدية عليها إثبات الجدية فعاًل.
يفّرط بعالقة يريد ترسيخها مع الوزير المخضرم نفطيًا الوزير المخضرم سياسيًا، سيرغي الفروف، لن 

ريكس تيلرسون، ولذلك ستكون السياسة الروسية أكثر حذرًا ودقة بالذات مع بشار األسد. موقع 
« تقاسم رمزي للسلطة»موسكو تريد أن يقبل بشار األسد بز  أننقل عن الروس  اإلخباري « بلومبرا»

وما تاله من بيانات سياسية في آستانة أو « بيان جنيف»عليه  مع المعارضة. هذا ليس أبدًا ما نص
غيرها. موسكو دعمت األسد منذ البداية ورسخته في السلطة وكسرت شوكة المعارضة السورية وهي 

روسية ضخمة تتطلب مثل هذا الثمن. هذه الصفقة  –لن تتخلى عنه ما لم تكن هناك صفقة أميركية
سد يزداد تصلبًا في رفضه التنازالت وتقاسم السلطة بعدما أحرز بعيدة جدًا اآلن فيما بشار األ

اإلنجازات العسكرية الميدانية بشراكة إيرانية وبغطاء عسكري جوي روسي، فهو يعتبر أنه انتصر، 
زمام األمور بكل حدة واستفراد وعزم على تلقين الدروس للذين تجرأوا « البعث»وعليه سيمسك حزب 
 ام.عليه بكل أدوات االنتق

الروسي، اندريه كورتونوف، المقرب من الكرملين، قوله ان « مجلس الشؤون الدولية»ُنق ل عن رئيس 
روسيا ليست »في العالقة بينه وبين روسيا. وزاد: « توتراً »تعّمد األسد تعطيل العملية السياسية خلق 

س واضحًا ان كان هذا أيضًا كالم مهم، إنما لي«. مستعدة لخوض الحرب حتى تحقيق األسد النصر
 جديًا أو لمجرد االستهالك.

روسيا تملك أدوات الضغط والتأثير على كل من بشار األسد ون امه وإيران وميليشياتها  أنالواضح 
من الغطاء الجوي الذي ما زال ضروريًا للعمليات العسكرية لكليهما إلى العالقات الثنائية مع كل 

ما دامت السياسة األميركية تتسم بالضعف والتردد منهما. موسكو لن تستعمل هذه األدوات 
 واالستلقاء.
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الغامض هو ما إكا كانت السياسة األميركية البعيدة المدى على تلك الدرجة من الدهاء الذي يحرّ ك 
عمدًا كلك االنطباع بأنها في المقعد الخلفي لروسيا، بينما هي واقعيًا ُمشبعة بالبراغماتية ضمانًا 

 راتيجية األميركية على حساب األعداء واألصدقاء على السواء.للمصالح االست
 4/8/2017، ، لندنالحياة

 
  %46العجز التجاري المصري ينخفض  .56

في الماة على  46انخفض العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة : مارسيل نصر -القاهرة 
ر مدعومًا بنمو الصادرات بليون دوال 13أساس سنوي في النصف األول من هذه السنة، ليصل إلى 

 وانخفاض الواردات.
في الماة في النصف  8ازدادت »وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أن الصادرات 

بليون  24في الماة إلى  30بليون دوالر، في حين تراجعت الواردات  11,130األول من السنة مسجلة 
لى الصناعة المحلية من خالل استبدال المنتجات زيادة االعتماد ع»وأشار إلى أن «. دوالر

المستوردة التي لها مثيل محلي بالمنتجات المصرية، من أبرز العوامل التي ساهمت في تراجع 
العجز في الميزان التجاري، فضاًل عن ترشيد الواردات والحد من استنزاف العمالت الصعبة، وتحقيق 

 «.المستهدف من خطة تنمية الصادرات
تحقيق طفرة في معدالت التصدير في »تقرير حول تطور حركة التصدير واالستيراد، إلى ولفت 

بليون  1,517بعض القطاعات وفي مقدمها قطاع المواد الكيماوية واألسمدة، إك قفزت صادراته من 
 في الماة. 34مليون دوالر، بزيادة نسبتها  26دوالر إلى بليونين و

بليون  2,244لثانية لجهة نسبة الزيادة، إك ارتفعت صادراتها من وجاءت مواد البناء في المرتبة ا
في الماة. في حين حّلت المالبس الجاهزة في المرتبة  17بليون دوالر أي بنسبة  2,630دوالر إلى 

في الماة، أما الصناعات  9مليون دوالر أي  687مليون دوالر إلى  632الثالثة، وزادت صادراتها من 
 «.ت الزراعية، فازدادت نحو واحد في الماةالغذائية والحاصال

وأشار إلى أن أهم الدول التي استقبلت الصادرات المصرية، هي الواليات المتحدة والصين وروسيا 
المصرية إلى تلك  الصادراتوإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتركيا والسعودية واإلمارات ولبنان، إك ارتفعت 

بليون دوالر خالل الفترة كاتها من العام الماضي،  4.9في مقابل  بليون دوالر 5.6الدول مجتمعة إلى 
 في الماة. 15بزيادة 

 1.2وعلى مستوى الدول العربية، ارتفعت الصادرات المصرية إلى اإلمارات من بليون دوالر إلى 
، في الماة. أما الصادرات إلى لبنان 20بليون دوالر في الفترة كاتها من العام الماضي، أي بنسبة 
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مليونًا خالل الفترة كاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها  250مليون دوالر في مقابل  311فبلغت 
 «.في الماة 24

وفي إطار السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحالل المنتجات المحلية مكان 
لمتحدة والصين والهند وروسيا خفض الواردات المصرية من الواليات ا»المستوردة، أشار التقرير إلى 

في الماة  27.3االتحادية وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وإسبانيا والسعودية بنسبة 
بليونًا في الفترة كاتها من العام  16باليين دوالر بعدما كانت  6في النصف األول، لتسجل نحو 

 الماضي.
 4/8/2017، ، لندنالحياة

 
 مواجهة شراكة فعلية بين عباس ودحالن حماس في .57

 صادق أبو عامر
إلقاء ن رة فاحصة على اآلراء و التعليقات المنسوبة إلى أنصار حركة حماس و المقاومة الفلسطينية 
بشكل عام، في شتى أماكن تواجدهم في الداخل و الخارج، والتي تناولت التقارب المفترض بين 

لقيادي الفتحاوي المفصول، خصوصا بعد  هور األخير في حركة حماس و النائب محمد دحالن ا
خطاب متلفز على قناة األقصى المقربة من )حماس(، في إطار تغطيتها للجلسة الطارئة للمجلس 
التشريعي حول ما يجري في القدس، يعكس إلى أي مدى تصاعد أثر عامل الجغرافية السياسية في 

ار على جغرافية متنوعة يمثل غنى ألي حركة أو تيار تشكيل المواقف السياسية، و مع أن االنتش
سياسي، إال أنها كذلك قد تخلق أولويات متنافسة و مختلفة و أحيانا متناقضة، وتزداد حّدة تلك 
التباينات عندما تختلط الوقائع بالتضليل، وهو ما يفسر ارتفاع وتيرة النقاش بشأن ما ينشر عن 

في قطاع غزة مع "تيار محمد دحالن" على أمل أن تسهم تلك تفاهمات أبرمتها قيادة حركة حماس 
التفاهمات في تحقيق انفراجه في الوضع المعيشي لسكان القطاع، ويدافع البعض عن هذا التوجه 
الجديد لحركة حماس بأنه "تفاهم الضرورة" باعتباره شرط العالقة مع مصر، الدولة التي ال غنى 

 ة إمكانية لتفكيك الحصار عن القطاع.عنها بالنسبة للقطاع إكا كان ثمّ 
في الواقع وبالن ر إلى العوامل التي أدت إلى انفتاح حركة حماس األخير على مصر، نرى أنه من 

 المهم فحص الفرضية القائلة بأن أي عالقة مع مصر يعتبر التفاهم مع "دحالن" شرطا مسبقا لها.
إلى بعض هذه التحوالت في المواقف، يمكننا تتبع وبالعودة قليال إلى الوراء لفهم األساس الذي قاد 

، وكان 2015هذ المسار منذ اإلعالن عن بدء التحضيرات للمؤتمر السابع لحركة فتح في نهاية العام 
قد تأجل أكثر من مرة بضغط مصري، وبالتزامن بلور الجانب المصري مبادرته الخاصة بالوضع 
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عّباس(، حيث  -م على إصالح البيت الفتحاوي )دحالن الداخلي الفلسطيني، ركيزتها األساسية تقو 
بدا أن الغرض األساسي لهذه المبادرة هو حرمان حماس من االستفادة من الخالف القائم في البيت 
الفتحاوي، بحسب المصادر الصحفية المصرية، إال أن تلك الجهود في المحصلة النهائية أخفقت 

نتخابات المؤتمر السابع لحركة فتح، وكان المسعى بسبب رفض محمود عّباس مشاركة دحالن با
الرئيس ألبو مازن من وراء رفضه للمبادرة المصرية هو اإلصرار على إبقاء دحالن خارج الشرعية 

 الفلسطينية.
على خلفية كلك تدهورت العالقة المصرية مع السلطة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عّباس 

ر مصري بفقدان قدرتها على التأثير على مجمل الملف الفلسطيني، وحركة فتح، مما أدى إلى شعو 
إك بات تأثيرها على طرفي المعادلة الفلسطينية ممثلة بكل من حركة فتح و حماس يتضاءل إلى 
مستوى غير مسبوق، لذلك تحركت مصر لالنفتاح على حماس في محاولة لتعويض نفوكها 

نه لم تكن لتغامر بمقايضة هذه العالقة الهامة مع حركة المتدهور لدى السلطة في رام هللا، وفي حي
حماس، إلرضاء تيار دحالن الذي تعرض إلى اإلقصاء و الهزيمة في المؤتمر السابع لحركة فتح، 
بل يمكن القول وبحسب مصادر حركة فتح بأن حصة غزة تقلصت في مؤسسات حركة فتح 

، و  %40في دورات سابقة تتجاوز  بعد أن كانت %14خصوصا في المجلس الثوري إلى حدود 
السبب يعود إلى الصراع المزمن بين عّباس ودحالن على قيادة حركة فتح و السلطة الفلسطينية، 

 بالرغم من تطابقهما شبه الكامل فيما يخص المشروع السياسي للسلطة و من مة التحرير.
طل مفاعيل المبادرة المصرية وأبقى ومن هنا يتبادر للذهن التساؤل التالي: إكا كان الرئيس عّباس أب

دحالن خارج المؤسسات الشرعية، أليس األولى أّن لدى حماس كذلك كل األسباب والمسوغات 
لرفض انفتاح مصري مشروط بإعادة دحالن إلى المشهد السياسي الفلسطيني؟ وهل يمكن قراءة هذا 

الذي مارس سياسة التنكيل بكل من التفاهم المزعوم بأنه يأتي كمحاولة لمعاقبة الرئيس أبو مازن 
حماس ودحالن معًا؟ وهي قضية تستحق النقاش خصوصا إكا كان مثل هذا التقارب "المفترض" بين 
حماس ودحالن، لربما يخلق فرصة أفضل لتحسين شروط العالقة مع مصر ويسهم في تنفيس 

هو عن تفاهمات محدودة األوضاع المعيشية في القطاع، مع ضرورة االنتباه إلى أّن الحديث هنا 
تحقق أغراض خاصة بسكان القطاع وليس بحركة حماس باألساس، وبالضرورة لن تصل إلى تفاهم 
سياسي وقطعا لن ترقى إلى التحالف السياسي، وعمليا يمكن اعتبارها صيغة للتعايش بدياًل عن 

 شانا أم أبينا. االحتراب األهلي، خصوصا أننا إزاء تيار بات يح ى بحضور شعبي في قطاع غزة
وبالرغم من كلك يتعين على حركة حماس التركيز على استراتيجيتها المعلنة و الثابتة و القاضية 
بالوصول إلى مصالحة شاملة تنهي االنقسام، و تقود إلى إعادة بناء الن ام السياسي الفلسطيني على 
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استنهاض الفلسطينيين  أسس جديدة، مع ضمان الحفاظ  على الشرعية الفلسطينية، وصواًل إلى
وحشدهم في اطار استراتيجية وطنية تح ى بإجماع الفلسطينيين على اختالف قواهم و مكوناتهم 
السياسية واالجتماعية، وعليه يمكن الن ر إلى هذه التفاهمات التي أبرمتها حركة حماس مع دحالن 

الحة الفلسطينية، كلك أن تيار وتياره باعتبارها خطوة أولى في طريق إنهاء االنقسام و تحقيق المص
دحالن بات اليوم الوريث الحقيقي لحركة فتح في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لنهج الرئيس عّباس 

 سياسية إقصاء واسعة لكوادر حركة فتح في قطاع غزة عن مؤسسات حركة فتح.
الفصل و وتحت غطاء تطهير حركة فتح من العناصر "الدحالنية"، عن طريق اإلمعان في سياسات 

اإلحالة إلى التقاعد المبكر من الو ائف العامة، ، نجح عّباس في تكريس االنقسام في النفوس، وزاد 
منسوب النقمة على سياساته، األمر الذي سمح للقيادي الفتحاوي المفصول دحالن االستفراد 

ُبعيد المؤتمر بالفتحاويين في غزة ، وتقديم نفسه كمخلص لهم، وفي غضون عام تقريبا، و تحديدا 
السابع لحركة فتح في رام هللا، استعاد دحالن نفوكه على مساحات واسعة من الفتحاويين في القطاع 
المحاصر بإجراءات أبو مازن العقابية هذه المرة، في الوقت الذي كّثف  تيار دحالن حضوره، ورفع 

ن مؤتمر في مصر في وتيرة نشاطه في تقديم المعونات لبعض سكان القطاع، كذلك عقد أكثر م
محاولة الستقطاب فاات من النشطاء الشباب و عدد من رجال األعمال و النخب الثقافية في قطاع 

 غزة.
الوضع الجديد لتيار دحالن، خلق ديناميات جديدة في القطاع، ومّكنه من أن يغدو تياره قوة سياسية 

منذ العقد الماضي، أي منذ تعرض رئيسية في تمثيل فتحاوي القطاع بشكل لم يح ى به على األقل 
األجهزة األمنية التي كان يقودها إلى الهزيمة أمام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة 

 كتائب القسام.
حّد كبير، فقد أخفق تياره في معقله الرئيس فيما  ومنبوكة إلىوكان قبل أقل من عامين قوة هامشية 
ايمز الداخلي تحضيرا النتخاب ممثلين في المؤتمر العام السابع يسمى إقليم غرب خانيونس، إّبان البر 

 .وأنصارهملحركة فتح، واليوم بات خطابه وأطروحاته إزاء أبو مازن تلقى قبواًل متزايد لدي الفتحاويين 
العودة السريعة للوراء، كان غرضها التذكير فقط بالمسؤول عن عودة دحالن إلى المشهد السياسي 

يشبه التواطؤ، بحيث لم يعد  غزة بماات الرئيس أبو مازن تيار دحالن في قطاع وكيف عززت سياس
 وليس مجردبمقدور حركة حماس تجاهل أن تيار دحالن بات قوة سياسية رئيسية في قطاع غزة، 

أمنية لصالح قوى إقليمية، وأصبح تحقيق مصالحة على  ويلعب أدواراً قيادي فتحاوي مفصول 
دون إجراء نوع من التفاهمات مع "تيار دحالن"، أي أنصار حركة فتح في الصعيد الوطني متعذر ب

 قطاع غزة.
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لذلك كان من المتوقع أن تقرر حركة حماس إيجاد صيغة للتفاهم مع هذه القوة السياسية" تيار 
دحالن" على اعتبار أنها من تحكم قطاع غزة ويقع على عاتقها الحفاظ على السلم األهلي و 

فة مكوناته السياسية و االجتماعية، السيما أن حركة حماس ترى اليوم أنها أقوى بما التعايش بين كا
عندما طردت دحالن و عناصره من قطاع غزة، ويمكن  2007ال يقارن مع ما كانت عليه في 

التكهن بأن هذه التفاهمات بين حماس و "دحالن" تأتي في اطار رؤية أوسع لدي حركة حماس 
صعبا في مهمة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وربما وجدت أن ملف والتي تواجه تحديًا 

المصالحة المتعثر يحتاج إلى خطوات مختلفة و إدارة من نمط جديد السيما مع وجود قيادة جديدة 
لحركة حماس، ولكن قبل كلك يجب تسكين بعض الجبهات للتفرا إلى المهمة الرئيسية وهي بناء 

 يقية و الجذرية لدى الشعب الفلسطيني.جبهة وطنية مع القوى الحق
بعض مالمحها في خطاب رئيس مكتبها  والتي برزتوفي إطار هذه الرؤية الشاملة لحركة حماس 

السياسي الجديد إسماعيل هنية، يمكن إدراج التفاهمات األخيرة مع دحالن، باعتبارها معالجة سياسية 
 لى تحوالت سياسية لدى حركة حماس.ألزمة اجتماعية، أكثر من كونه مسار سياسي يقود إ

وهذه ليست دعوة للتراخي مع ال اهرة " الدحالنية"، بل محاولة لرسم حدود التفاهم الممكنة معها، 
وكذلك التعرف على األفق المحتمل لهذه العالقة، ولم يتطرق المقال للمخاطر المتوقعة لهذه 

بعض المخاوف من هذا المسار، والذي التفاهمات وهي موجودة بالفعل، إنما العمل على تبريد 
يفترض انه منضبط بعوامل كثيرة ال مجال لذكرها في هذا المقال، كلك أن المبالغة في إ هار القلق 
و المخاوف من هذا المسار الذي ما زال يخضع الختبار الجانبين، يشكل فرصة مواتية لتحقق بعض 

يتحول هذا الحرس إلى أداة استقطاب داخل  هذه المخاوف، ك"نبوءات كاتية التحقق"، والخشية أن
معسكر المقاومة، وكي ال تتحول هذه االنتقادات دون أن تقصد إلى محاولة تؤدي إلى المساس 
بالرمزية التي تشكلها "غزة" باعتبارها قلعة المقاومة الفلسطينية اليوم، والقوة التي يمكن الرهان عليها 

 ينية.إلفشال مشاريع التصفية للقضية الفلسط
 3/8/2017، "21موقع "عربي 

 
 ال تنفخوا في قربة مهترئة .58

 مصطفى الصواف
يعتقد البعض زورا وبهتانا أن حالة االنقسام واستمراره سببه اللجنة االدارية التي تدير قطاع غزة، هذه 
اللجنة التي لم يزد عمرها عن خمسة شهور بشكل معلن واالنقسام دخل عامه الحادي عشر، ثم أن 

اللجنة أو تلك التي تشابهها وجدت منذ فترة طويلة وخاصة بعد اتفاق الشاط  الذي بموجبه تم هذه 
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تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تتولى المساولية الكاملة عن قطاع غزة والضفة الغربية ولكنها لم 
ق تفعل كلك وخرجت حكومة الحمد هلل عن كونها حكومة وحدة وطنية إلى حكومة فتح بتعبير أد

 حكومة محمود عباس، فكان البد من جهة تدير شأن قطاع غزة ز فكانت اللجنة اإلدارية.
التي قامت من  األسبابيكون بزوال  اإلدارية، وحل اللجنة اإلداريةودواٍع لنشوء اللجنة  أسبابهناك 

مداوالت أجلها، فهي ليست دستورا وال قانونا بحاجة إلى استفتاء أو بحاجة إلى استشارات قانونية و 
بالعودة إلى االتفاقيات التي وقعت والتي كان آخرها اتفاق الشاط   اإلداريةسياسية، حل اللجنة 

وتولي حكومة وحدة وطنية توافقية شاون البالد والعباد دون تمييز أو محاباة في الضفة وغزة وفق 
وتحمل الكل  رؤية وطنية وبرنامج سياسي متفق عليه وتوافقي وعلى قاعدة الشراكة السياسية

 .واإلقصاءللمساولية الوطنية بعيدا عن التفرد 
ولكن هذا المنطق الذي نتحدث به ال يروق لمحمود عباس ألنه يريد من الجميع أن يأتي إليه ال أن 
يذهب هو إلى الكل الفلسطيني، يريد من االتفاقيات االنتخابات وحكومة وحدة تلتزم ببرنامجه القائم 

والعشرين  األربعالسنوات  اثبتوان يخضع الجميع لرؤيته السياسية والتي  على االعتراف بالعدو
االنقسام فشلت بسبب هذا الموقف من  وإنهاءالماضية فشلها، وكل محاوالت لم الشمل الفلسطيني 

عباس إضافة لتدخالت خارجية إقليمية ودولية تحول دون تحقيق المصالحة خضع لها عباس، حالت 
والتي كانت تشهر في وجه الجميع عندما كان محمود عباس يلوح له لتحقيق  دون تحقيق المصالحة
إلى ما كانت  األمورالخارجية وعند تحقيق بعضها يطوى الملف وتعود  األطرافأهداف سياسية من 

عليه سابقا، بل في أيامنا هذه زاد عباس سوءا بما قام به بحق قطاع غزة من خصم رواتب ومنع 
 ووقف التحويالت الطبية وأخيرا قانون التقاعد المبكر. دواء وتقليص كهرباء

الحديث يدور عن مبادرة طرحت أو ستطرح على محمود عباس توافقت عليها القوى والفصائل 
الفلسطينية كورقة عمل أو خطة تنهي االنقسام وتعيد اللحمة وتعزز الصف الفلسطيني بعيدا عن 

مقاس أي طرف بل تهدف إلى تحقيق مصلحة عليا ال تفاصيل هذه الورقة، وهي ورقة لن تكون على 
مصلحة عباس وال مصلحة حماس وال مصلحة أي طرف داخليا أو خارجيا وتنصب على المصلحة 

 الوطنية العليا.
حماس جزء من هذه الخطة أو الورقة وإكا شات سمها مبادرة وكذلك بقية القوى الفلسطينية دون 

الخطة على محمود عباس كونه األمر والناهي في حركة محمود عباس وحركة فتح، وستعرض هذه 
فتح والسلطة، خطوة جيدة وضروريةن ولكن هل يقبل عباس أن جزء من كل ويتنازل عن قانونه 

 الفرعوني أنا ربكم األعلى وال أريكم إال ما أرى؟
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عة من وجهة ن ري محمود عباس لن يقبل إال بما يحقق مصالحة وال يقبل أن يكون طرف من مجمو 
أطراف متعاونة متكاتفة متشاورة متشاركة، وهو يريد أن يبقى اآلمر الناهي وصاحب القرار األوحد، 
هذا ال يعني عدم المحاولةن ولكن لن تجدي المحاوالت نفعا مع محمود عباس وربما ستلقى هذه 

 .األولالمبادرة مصير كثير من المبادرات واالتفاقيات وتعود األمور إلى مربعها 
كلة ليست في لجنة إدارية وحل هذه اللجنة أمرا أسهل بكثير مما يحاول البعض تصويره وهي المش

اضطراريا تزول بزواله ولكن المشكلة في عقلية محمود عباس ونهجه  أمرامقدسا ولكنها  أمراليست 
ن وفكره والذي تسبب في االنقسام الطولي والعرضي الوطني والتن يمي الداخلي، وال اعتقد أن تكو 

هذه المبادرة مقنعة لعباس ودافعا لعودته إلى رشدة، فال تتعبوا أنفسكم وابحثوا عن حل بعيدا عن 
 عباس انفع وأجدى.

 3/8/2017نت،  الرسالة،
 

 نعم.. الخالف فلسفي بين قطر ودول الحصار .59
 أسامة أبو ارشيد

ماضي على القناة أجاب السفير اإلماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، في لقاء معه األسبوع ال
التلفزيونية األميركية "بي بي إس"، عن سؤال المذيع شارلي روز: "ما هي مشكلة بلدك مع 
القطريين؟"، بالقول: الخالف ليس ديبلوماسيا بقدر ما أنه فلسفي... واستطرد في تفسير إجابته: "إكا 

ن تروا خالل عشر سألت اإلمارات والسعودية واألردن ومصر والبحرين أي شرق أوسط تريدون أ
سنوات من اآلن، فإن إجابتهم ستكون مختلفًة تماما عّما يريد أن يراه القطريون خالل عشر سنوات 
من اآلن. ما نريد أن نراه هو )شرق أوسط( أكثر علمانية، مستقر، مزدهر، ُمَتَمكّ ن، وحكومات قوية". 

األخيرة هو دعم جماعات  وأضاف: "ما رأينا قطر تفعله في السنوات العشر أو الخمس عشرة
كاإلخوان المسلمين، حماس، طالبان، والمليشيات اإلسالمية المسلحة في سورية، والمليشيات 
اإلسالمية المسلحة في ليبيا، وهذا بالضبط عكس ما نعتقد أنه ينبغي أن تكون عليه منطقتنا. إكن، 

 ". خالفنا هو حول ما ينبغي أن يكون عليه الشرق األوسط في المستقبل
إكا أخذنا بتوصيف العتيبة لطبيعة الخالف بين دول الحصار وقطر، من حيث إنه "فلسفي" ال 
ديبلوماسي، فإنك ستجد أن هذا محل إجماع، بل إن قطر نفسها ستجد نفسها متفقًة معه. وال أ ن 

نريد أن أن أحدا سيخالف العتيبة تقويمه من أن "الخالف الفلسفي" هنا متعلٌق فعال بأي "شرق أوسط" 
نرى في المستقبل. الخالف الحقيقي سيثور حول من يريد حقا "شرق أوسط" يكون "مستقرًا، مزدهرًا، 

 ُمَتَمكّ نًا، وحكومات قوية". 
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إكا ما أمعنا الن ر في الفوضى التي تضرب أطنابها اليوم في المنطقة المنعوتة بز"الشرق األوسط"، 
عن الدور التوتيري التخريبي الذي تمارسه السعودية فإن مراقبا موضوعيا ال يمكنه أن يتجاوز 

ومصر واإلمارات فيه. يكفي التذكير هنا بدور هذا المحور الثالثي في الثورات المضادة التي 
صادمت اإلرادات الشعبية العربية، فانتهينا إلى حيث نحن اآلن نعيش في صدع زلزاليٍّ َلمَّا تنته 

لن تنتهي في المدى المن ور، واليقين الوحيد هنا أنها عندما  ارتداداُته بعد. وهي، على أي حال،
ستهدأ، فإن شياا لن يبقى على حاله، سواء إلى األحسن أم إلى األسوأ. راهنت كل من اإلمارات 
والسعودية على الثورات المضاّدة، فهندسوا انقالبا في مصر، بالتعاون مع المؤسستين األمنية 

لى قوى حزبية وسياسية، غا ها أن ترى رئيسا مدنيا منتخبا من اإلخوان والعسكرية هناك، باإلضافة إ
ْد". األمر نفسه تفعله  المسلمين، مفضلة حذاء )َبياَدَة( العسكر على ما زعمته كاكبًة من حكم "الُمْرش 
السعودية واإلمارات ومصر بعد االنقالب في ليبيا اليوم. فهم يدعمون خليفة حفتر، شبيه القذافي 

، وكأنه ُكتب على الليبيين أن َيْلف وا طاغية بعد عقود من الترويع والتخلف َلَيُحلَّ محله آخر. وصنوه
وال يتوقف األمر عند كلك الحد، فهذه الدول متوّرطة في تفتيت اليمن وسحقه وتدميره، بعد أن 

الح ن ام أجهضوا ثورته السلمية الشعبية من قبل. كما أنهم متوّرطون في سورية، بعضهم يعمل لص
بشار األسد، كمصر عبد الفتاح السيسي، وآخرون يدعمون جماعات مسلحة كالسعودية، في حين ال 
تخفى أصابع اإلمارات العبثية على أكثر من جبهة، فمن ناحية ثّمة مؤشرات على أنها تدعم 

بار مجموعات كردية نكاية بتركيا. ومن ناحية أخرى، هي تستضيف بعض أفراد عائلة األسد. ال غ
على كل هذا الدعم لهذه الجهات في من ور هؤالء، أما دعم قطر المزعوم "مليشيات إسالمية 
مسلحة" في سورية وليبيا فإنه هو المشكلة! هذا ديدن هذه الدول، تخريب الثورات الشعبية، والعمل 

وب إلى على ضرب استقرار الدول التي عبرت بنوع من السالم، كما في تونس، ومحاولة الدفع بالشع
 اليأس من أي إمكانيٍة للتغيير في المنطقة. 

إكا كان هذا الحال، فأي استقرار ضربته قطر؟ ُثمَّ أي ازدهاٍر تريده السعودية واإلمارات والبحرين 
ْعَمٍة َمَضيََّعٍة  ومصر في المنطقة؟ هل كان "الشرق األوسط" مزدهرا قبل الثورات العربية، لنبكي على ن 

أن االزدهار ال يتحقق إال عبر معادلة السيد والعبيد؟ هل كان "الشرق األوسط" أفسدتها قطر؟ أم 
ُمَتَمكّ نًا قبل الثورات، حتى جاءت قطر وأفسدته، كما يفسد الَخلُّ العسل؟ ُثمَّ هل من َزْلَزَل استقرار 

ْنَسَأتها "األن مة القوية" هي قطر و"الجزيرة" أم أن الفساد وال لم والقمع والتخلف هو من أتى عل ى م 
فأكلوها، حتى اختّل توازنها فوقعت؟ وهي ال محالة َسُتْسق ُط اآلخرين، ما بقي الحال على ما هو 
عليه. مشكلة العتيبة والمحور الذي يمثله أنهم ال يريدون أن يفهموا أن منطق الراعي وقطيع الغنم لم 

أن تبقى صامتًة على معادلة أن يعد يجدي نفعا، ولن يحمي عروشا من االنهيار. ال يمكن للشعوب 
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األوطان ح ائر ُتَسمَُّن فيها الشعوب، ل ُتْذَبَح أو ُتْرَكَب أو ُتَهان. هذا عكس منطق األشياء، وعكس 
ناموس الكون، وإْن لم نبادر إلى اإلصالح، فإن االنفجار واقٌع، شاء من شاء وأبى من أبى، وحينها 

ٍر على شعبه، متخلٍف وخاضٍع مستكين  لن تنفع جيوش األرض قاطبًة في حماية حكم بغيض ُمَتَنمّ 
 أمام أعداء أمته. ال يحتاج األمر قطر، لتشغيل صاعق التفجير، فالتشغيل سيكون كاتيا وتلقائيًا. 

نعود اآلن إلى مسألة "الشرق األوسط العلماني" الذي يقول العتيبة إن محور الدول التي يتحّدث 
قطر التي تدعم جماعاٍت كاإلخوان المسلمين وحماس وطالبان باسمه يريد أن ينجزه على عكس 

والمليشيات اإلسالمية المسلحة في سورية وليبيا. ابتداء، الحظ أن العتيبة لم ينبس ببنت شفة عن 
"الديمقراطية" في "الشرق األوسط" الذي قال إن المحور المذكور أعاله يريد أن يراه في العشر سنين 

القصيد. الديمقراطية عدوتهم، والخوف منها َمَردُّ استشراسهم اليوم. وقفت قطر المقبلة. هذا هو بيت 
مع حرية الشعوب وكرامتها، َوَأْحَيْت في نفوس العرب، عبر مؤسساتها اإلعالمية والبحثية، أحالم 
العيش في مجتمعاٍت حرة كريمة وديمقراطية، وهذا ما ال يمكن أن تقبل به تلك األن مة الدكتاتورية 

لَمْجبوَلة  على القمع واالستعباد. األمر الثاني أن العتيبة أراد من حديثه عن "العلمانية" استفزاز ا
تيارات اإلسالموفوبيا في أميركا والغرب المعادية لكل ما يمت لإلسالم بصلة وتحريضهم على قطر. 

اكز بحثية أميركية ونحن نعلم، من رسائل البريد اإللكتروني المسّربة للعتيبة، أن دولته تدعم مر 
ومؤسسات متخصصة في صناعة اإلسالموفوبيا، مثل "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات". ثالثا، لم 
يحدثنا العتيبة عن معنى "العلمانية" التي يبتغيها محوره؟ هل هي فصل المجالين الديني والسياسي 

يس مكانه، ولكن السؤالين فحسب؟ ال أريد أن أدخل في جدل فلسفي بشأن مفهوم العلمانية، فهذا ل
اللذين ال يجيب عليهما العتيبة هنا: هل تأميم أي ن ام للدين مضاد لفهم محوره للعلمانية؟ وهل 

 تو يف الدين لتسوي  القمع والَتَسُلط  والكبت مضاد كذلك لمفهومهم للعلمانية التي يرتجونها؟ 
ر واإلمارات هم َأْضَلُع األطراف في تأميم ال العتيبة وال محوره سيقّدمان أجوبة هنا، فالسعودية ومص

الفضاء الديني رسميا والسطو عليه، كما أنهم َأْضَلُع األطراف في انتهاك حرمة الدين والعبث بقدسيته 
وطهارته وإنسانيته، وكلك عبر تحويلهم إياه إلى سوط يكوي  هور الشعوب، إلرغامها على َتَجرُّع  

كانة. أليس هذا ما يقوم به األزهر في مصر، وهياة كبار العلماء في المذلة والمهانة والخضوع واالست
السعودية، ومجلس حكماء المسلمين المدعوم من اإلمارات؟ أليس هذا هو الدور الذي يلعبه بعض 
الُمَتَقمّ صينَّ دور "دعاة" من صوفيين وسلفيين وحداثيين، وتقف وراءهم ماكينات هذه الدول إعالميا 

أن العتيبة يتغابى هنا،  انًا أن أحدا لن يالحظ أن شرعية "السيف" في السعودية  وماليا؟ المثير
 "دينية" مزعومة. 
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نعم، هو خالف فلسفي بين من يريد الحرية والكرامة واالستقالل ويعمل على إنجازها ومن يريد أن 
ُف،  في سبيل كلك، كل يبقينا عبيدا ومتاعا للحاكم، ينتهك حرماتنا كيف شاء ووقتما شاء، َوَيَو ّ 

شعار براق زائف، وال يستحي أن يجاهر بالتعاون مع أعداء أمته. ال يهم معسكر اإلفك العربي أن 
تنتهك حرماته، وتداس كرامته، وتمرا جباهه في الوحل على يد األجنبي، المهم أن ال تتجرأ شعوبه 

 على أن تطالبه بحريتها وكرامتها.
 4/8/2017، العربي الجديد، لندن

 
 مازن  أبوال بد سنشتاق إلى  .61

 روني شكيد
، «بالممتازة»القلقون  أطباؤهسنة(، حالته الصحية المتضعضعة التي يصفها  82رغم عمره المتقدم )

وإحباطه العميق من فشله في التقدم بأبناء شعبه نحو دولة مستقلة، يصر ابو مازن على مواصلة 
، يمتنع عن تعيين خليفة له، عن تحديد األوسطبلجام الحكم. مثل طغاة آخرين في الشرق  اإلمساك

ان يحدد آلية تنتخب خليفته. وفي المقاطعة يصمتون عن ككر اليوم  األقلعلى  أوأحد من أعوانه 
التالي، رغم أنه واضح لهم جميعا انه يقترب بخطوات كبيرة. يدخل الفلسطينيون في فترة انتقال 

 وانت ار، المستقبل بعدها غامض.
ال تستعد لليوم التالي ألبو مازن. قادة الليكود والبيت اليهودي ينت رون  األخرى ئيل هي حكومة إسرا

 أنفسهمانصراف من برأيهم هو مصدر كل الشر في عالقات الفلسطينيين مع إسرائيل، ويسلون 
 بالوهم بأن خليفته سيكون أكثر اعتداال منه، فيوقف التحريض، ويوقف اإلرهاب.

أن يوافق خليفته على تغييرات في سيطرة المسلمين على الحرم، يسلم صيف في  أحالميحلمون 
 بالمستوطنات ويكتفي بكيان فلسطيني كي حكم كاتي صغير جدا.

)ولعلم بيتان وريغيف، هذه ليست موجودة لدى المخابرات، وال في جهاز االمن(  األوهامليس لهذه 
لشارع، النخبة والقيادة السياسية يفهم في الواقع. كل من ينصت للخطاب الفلسطيني في ا أساسأي 

بأن ليس هناك رغبة في مواصلة طريق ابو مازن المعتدل، الذي ادى من ناحيتهم بالفلسطينيين إلى 
 في المساومة. األحمردرك الخط  أسفل

ما هو مشترك بين كل المتنافسين على الخالفة ز جبريل رجوب، محمد دحالن، محمود العالول، 
 هو كونهم اكثر صقورا منه. -مروان البرغوثيماجد الفرج او 

المبادئ  -ما يوحد الفلسطينيين في صراعهم ضد إسرائيل هو فكرة النزاع وفي مركزها الثوابت
دولة فلسطينية وعاصمتها القدسن حق  إقامة، والتي تتضمن أبدا، التي ال يمكن التنازل عنها األساس
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ائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي. أما الزعيم الذي العودةن تحرير السجناء وعدم االعتراف بإسر 
 يخرج عن هذه المبادئ فلن يبقى.

مازن جيد لليهود بل وحتى مجٍد لحكم الليكود واليمين. فقد قاد نحو وقف اإلرهاب المسلح  أبو
ن اإلرهاب إحباط، الذي على حد قول قادة الجيش اإلسرائيلي يساهم في األمنيالمن من ثبت التعاون 

من اراضي فلسطين لمصلحة  %78تمسك برؤيا الدولتين، التي تعني على حد قوله التنازل عن 
مصلحة اليمين  -الدولة الصهيونيةن عمل بيد حازمة ضد حماس، وعمق االنشقاق بين الضفة وغزة

دولة فلسطينية. كما ان معارضته الشديدة لعدم اجراء مفاوضات بال مضمون  إقامةفي كفاحه ضد 
مصلحة حكومة نتنياهو في الهروب من المفاوضات السياسية. صحيح أن ابو مازن نجح في  خدمت

إثارة الغضب بخطوات نزع الشرعية والكفاح في الساحة الدولية ضد االحتالل، ولكن حتى من دونه 
 كانت المقاومة للمستوطنات والدعم الدولي لحل الدولتين موجودة.

للمفاوضات. أما  األفضليكون الشريك  أنمازن  أبوبوسع  خالفا لشعار اليمين المتكرر، كان
حكمه كي تحاول التقدم نحو االتفاق. غير أن حكومة اليمين تفضل  أيامالحكومة فقد فوتت 

ديموغرافية  أغلبيةالقومية وتخلق بكلتى يديها البنية التحتية لدولة ثنائية القومية مع  األيديولوجيا
سي  لليهود. بالمناسبة، ليس للزعم بأنه من دون التعاون األمني  عربية في بالد إسرائيل، وهذا

مدنية  أسطورة: هذه ليست سوى أساسإلسرائيل سوف تسيطر حماس على السلطة الفلسطينية أي 
 أثبتتمازن قوات عسكرية مدربة وطائعة  أبومن جانب إسرائيل. فلدى  األمنيهدفها تبرير التعاون 

 ضفة من رفع الرأس حتى من دون مساعدة من إسرائيل.قدرتها على منع حماس في ال
في جهاز األمن، وعن حق، قلقون من اليوم التالي ألبو مازن. فاالستقرار السلطوي الفلسطيني هو 

في المستقبل بالمساعدة في بدء المفاوضات، وعليه فمن الخير إكا  أيضاضمانة لألمن، وهو كفيل 
كم ستطول، إلى القيام بمبادرات  أحدتقالية، التي ال يعرف ما عمدت إسرائيل في هذه الفترة االن

بناء الثقة، منعا للفوضى في اليوم  إعادةإلى الرغبة في  األقلونشاطات تشير على  أفعالطيبة، 
 التالي.

 3/8/2017يديعوت ـ 
 4/8/2017، العربي، لندنالقدس 
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