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 39 :كاريكاتير

*** 
 

 : غير مسموح أن تبقى غزة ساحة تجارب ألسلحة االحتاللردًا على الق ف ائسرائيلي حماس .1
حركة حماس حذرت االحتالل من استمراره  من غزة أن، 9/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالمقال 

 في تجارب أسلحته على قطاع غزة.
لإلعـالم" تعييبـا   الفلسطينيوقال الناطق فوزي برهوم المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، لـ "المركز 

علـــى قصـــف االحـــتالل الصـــهيوني ل"ـــزة الليلـــة، "غيـــر مســـمو  أن تبيـــى غـــزة ســـاحة تجـــارب ألســـلحة 
اوز وشــدد  ن "تعمــد االحــتالل الســرا يلي قصــف مواقــي المياومــة فــي غــزة هــو تمــادي وتجــ ".االحــتالل

 خطير يتحمل العدو تبعاته كافة".
مواطنين بجرو   3أصيب ، أنه محمد وتدعن مراسله ، 9/8/2017، 48عرب  موقعفي  وجاء

، مختلفة، جراء قصف طا رات حربية  سرا يلية عدة مواقي تابعة للمياومة الفلسطينية في قطاع غزة
 .ة عسيالنفي منطية مفتوحة جنوبي مدينردا  على سيوط صاروخ من اليطاع 

 صـابات أحـداها بجـرو   3وأفاد ر يس قسم الطوارئ في مجمي الشفاء الطبي أيمن السحباني بوصول 
 خطيرة في الرأس واثنتين طفيفة، مبين ا أنه جرى  دخاله  لى غرفة العناية المركزة.

بحوالي  وقصفت طا رات حربية تابعة لسال  الجو السرا يلي فجرا موقعا أمنيا شمال غرب مدينة غزة
لحاق أضرار مادية كبيرة.  أربعة صواريخ، ما تسبب بوقوع  صابات وا 

فجرا بصاروخين على موقي تابي للمياومة الفلسطينية، شـمال  1.32وأغارت طا رات االحتالل الساعة 
 غربي بلدة بيت الهيا؛ شمالي اليطاع، دون  صابات.

اروخ فــي منطيــة مفتوحــة جنــوبي مدينــة وكــان جــيح االحــتالل الســرا يلي أعلــن الليلــة، عــن ســيوط صــ
 عسيالن  لى الشمال من قطاع غزة، دون وقوع  صابات.
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 2000 سنة عليه كانت ما إلى األوضاع بعودة األمني التنسيق استئناف الهباش: السلطة تربط .2
 التنسيق است ناف يربط عباس محمود الر يس أن فلسطينية مصادر سما: كشفت وكالة - هللا رام

 الوجود عودة الى اضافة ،2000 عام عليه كانت ما  لى االوضاع بعودة اسرا يل يم األمني
 الهباح، محمود اليضاة قاضي الفلسطيني الر يس مستشار وأكد. األردن نهر جسر على الفلسطيني

 في موضحا االمني، التنسيق است ناف أجل من الييادة مي للتواصل  سرا يلية محاوالت وجود
 االتفاقات وفق األرض على الترتيبات اعادة  سرا يل التزام تشترط الييادة أن   اذاعية، تصريحات

 سيادة تحت اوسلو اتفاق حسب أ المصنفة المناطق تكون أن» بينها ومن الطرفين، بين الموقعة
 هذه في  سرا يل تدخل ووقف ودولية، قانونية حماية السلطة لمراكز تكون وأن بالكامل، السلطة
 في السلطة حق والتزام شرط، أو قيد دون من الفلسطيني المواطن تنيل حرية وضمان المناطق
 .«المعابر على السيطرة

 وقف نتيجة الييادة تنيل حركة تيييد وعن. «متبادال   يكون أن يجب االتفاقات احترام: »الهباح وقال
 وشعبنا ونحن بدا ل،ال من الكثير ولدينا  سرا يلية،  جراءات أسري نكون لن: »قال األمني، التنسيق

 «الحركة في المعاناة بعض تحملنا ولو ذلك تبعات تحمل وعلينا نضال، حال في
 9/8/2017الحياة، لندن، 

 
 األق ى إغالق منذ متوا لة انتفاضة يعيشون الفلسطينيون: العربي" لا"القدس البرغوثي .3

 الفلسطينية، الوطنية بادرةالم ر يس البرغوثي، مصطفى الدكتور صيام: قال الحميد عبد – هللا رام
 السلطات أغليت أن منذ الفلسطيني الشعب لـ"اليدس العربي"،  ن التشريعي، المجلس وعضو

 متعاظمة سلمية انتفاضة حالة يعيح وهو الماضي تموز/ يوليو 14 في األقصى المسجد السرا يلية
 .المعتيلين وم ات الجرحى وم ات شهيدا 20 من أكثر اآلن  لى فيها دفي
 أغلق يوم انطليت حيييية انتفاضة أجواء يعيح حاليا الفلسطيني الشعب  ن» البرغوثي: وقال

 واعتياالت مواجهات دون واحد يوم يمر وال شهيدا 20 من أكثر الشهداء عدد بلغ فيد. األقصى
 الشعبي النضال أن كما. األقل على شخصا 15  لى الليلية االعتياالت معدل ويصل. واقتحامات

 أن دون يوم يمر ال. لها حصر ال محلية نضالية مبادرات وهناك. آخر  لى بلد من ومتواصل يلمتن
 .» مسيرة أحضر أو شهيد في أعزي أو جنازة في أشارك

  9/8/2017القدس العربي، لندن، 
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   األمن مجلس في مقعد شغل "إسرائيل" طلب ستهجنت الحكومة الفلسطينية .4
 بر اسة الثالثاء، يوم عيدها، التي األسبوعية المجلس جلسة خالل اءالوزر  استهجن مجلس -هللا رام

 ميعد لش"ل باالحتالل، اليا مة السلطة  سرا يل، تبذلها التي الجهود هللا، الحمد رامي الوزراء ر يس
 التزمت التي المتحدة، األمم ميثاق تخالف  سرا يل أن  لى مشيرا   الدولي، األمن مجلس في دا م غير
 .الدولية المنظمة في عضويتها طلب تيديم عند به

 8/8/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 مرفوضة المجلس التشريعي لحل العوض دعوة: العبادسة النائب .5
 العوض وليد السيد تصريحات العبادسة يحيى واالصال  الت"يير كتلة عن النا ب غزة: استنكر

 دعوة وأنها الفلسطيني األساسي اليانون على ديبالتع ذلك واصفا   التشريعي المجلس لحل الداعية
 .سياسي افالس وحالة وطني غير دور عن تعبر ومدانة مرفوضة

 بالمجلس للعوض عالقة ال:" منه نسخة" الين أون فلسطين" وصل تصريح في العبادسة النا ب وقال
 عباس محمود وامالءات رؤية عن تعبر التشريعي لحل دعوة من به ينطق الذي وكالمه التشريعي
 ."عليه السلطة في المخابرات جهاز ر يس فرج وماجد

  8/8/2017الين،  أون فلسطين
 

 غزة قطاع ئنقاذ األوروبي البرلمان لرئيس رسالة ُيوجه الخضري .6
 لمواجهة الشعبية اللجنة ر يس التشريعي المجلس في المستيل النا ب الخضري جمال : وجه غزة 

 .األوروبي البرلمان ر يس تاجاني أنطونيو للسيد رسالة الحصار
 غزة في الخطير النساني الوضي لنياذ الفوري والعمل العاجل بالتدخل تاجاني، الخضري، وناشد
 الحصار لرفي اسرا يل على حيييية ض"وط ممارسة وكذلك االعمار، وتأخر والعدوان الحصار بفعل
 .نها ي بشكل
 الفير، خط تحت يعيشون %80 من أكثر أن همهاأ  وخيمة نتا ج  لى أدى الحصار أن على وشدد
 وما ،%60 من ييترب الشباب بين البطالة معدل فيما العمل، عن ُمعطل عامل مليون ربي من وأكثر
 العدوان بسبب كامل بشكل ُمدمر منزل آالف وأربعة للشرب، صالحة غير المياه من %97 نسبته
 .المانحة الجهات من تمويل لها ليست ،2014 عام غزة على

  8/8/2017الين،  أون فلسطين
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 غزة قطاع مع البنكي المالي التعامل لوقف تعليمات تلقيها تنفي النقد سلطة .7
 عن تداولها يتم التي األنباء الثالثاء، اليوم النيد، سلطة نفت -أبوغوح أيهم -الجديدة الحياة -هللا رام

 .غزة قطاع مي البنكي المالي لتعاملا وقف  لى تهدف عباس محمود الر يس من تليتها تعليمات
 العالم وسا ل بعض تناقلته ما صحة عدم" الجديدة الحياة"لـ النيد سلطة في مسؤول مصدر واكد
 .غزة قطاع مي المالية التعامالت البنوك وقف بشان

 8/8/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 المفاوضات من ال فر الى العودة ال يمكننا... انتهى االنتقالي أوسلو اتفاق: أحمد مجالني .8
 هللا، أن مسؤولين فلسطينيين أكدوا عن كفا  زبون من رام ،9/8/2017الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

  سرا يل، مي االتصاالت أشكال كل وقف قراره على أبيى عباس، محمود الفلسطيني، الر يس أن
 .األقصى المسجد أزمة انتهاء من الرغم على
 ليست المسألة: »«األوسط الشرق»لـ التحرير، لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو ني،مجدال أحمد وقال

 .«االنتيالي االتفاق في االستمرار نيبل نعد لم نحن األقصى، بالمسجد فيط متعلية
 اتفاقا   تتضمن جديدة أسسا   نريد. االنتيالي االتفاق كل وتيييم مراجعة اآلن المطلوب: »مجدالني وقال
 .«السرا يلي الجانب مي زمني بسيف محددا  
 يشمل ذلك أن مجدالني وأكد(«. االتصاالت) متوقفا سيبيى شيء كل الوقت ذلك حتى: »وتابي

 .«ميبوال ليس هذا لالحتالل أعمال وكيل نكون لن: »وأردف. الحال بطبيعة األمني التنسيق
 «الحياة» لـ مجدالني قال هللا، أن احمد ، عن محمد يونس من رام9/8/2017الحياة، لندن، وأضافت 

 حل من موقفه هو االول: سؤالين على االجابة االميركي الفريق من طلب عباس محمود الر يس ان
 وذلك توقف، بال الفلسطينية االراضي في الجاري االستيطاني التوسي من موقفه والثاني الدولتين،

 يحمل لم اآلن، حتى: »وأضاف .المفاوضات  طالق لعادة االميركية الدعوة على الموافية قبل
 .«الر يس اس لة على شافية اجابة اي األميركي الفريق
 من االسرا يلي الجانب مي المفاوضات الى العودة تمكنها ال الفلسطينية الييادة ان المجدالني واوضح
 الجانب على الصعب فمن الدولتين، حل في تتمثل للمفاوضات مرجعية دون من: »الصفر

 غطاء االسرا يلي الجانب يست"لها مفتوحة مفاوضات الصفر، من مفاوضات الى لعودةا الفلسطيني
يهام االستيطاني للتوسي  .«سياسية عملية بوجود العالم وا 
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 الفلسطينيين لحقوق الداعم العاهل األردني الملك موقف تثمن الفلسطينية الحكومة .9
 جلسة خالل الفلسطيني وزراءال مجلس رحب: زكارنة وكمال الحاج حمدان-الدستور-عمان  

 عبد الملك بزيارة الوزراء، ر يس هللا الحمد رامي الدكتور بر اسة أمس عيدها التي األسبوعية المجلس
  .االول أمس يوم هللا رام في عباس محمود بالر يس وليا ه فلسطين،  لى الثاني هللا
 وتصاعد الميدسة، المدينة اشهدته التي األحداث بعد خاصة الزيارة، هذه أهمية المجلس وأكد

 على واالعتداءات هويتها، وطمس معالمها ت"يير ومحاوالته اليدس لتهويد االحتالل مخططات
 .واليانوني التاريخي اليا م الوضي ت"يير أجل من المبارك األقصى المسجد

  9/8/2017الدستور، عّمان، 
 
 الفلسطينيااة ضيةالق عن الدفاع في األردني بالدور يشيااد جنياان محافااظ .10

 الملك جاللة يبذلها التي الكبيرة بالجهود رمضان  براهيم اللواء جنين محافظ : أشاد(بترا)  - هللا رام
 يتعلق ما خاص وبشكل الدولية، المحافل في الفلسطينية اليضية عن الدفاع في الثاني عبدهللا

 في األول العنوان هي الفلسطينية يةاليض ان وأكد. الشريف اليدسي الحرم/ المبارك األقصى بالمسجد
 .حيوقه ونيل أرضه فوق صموده لتعزيز األردني والشعب الحكومة وأجندات اهتمامات

 البعثة من وفدا ال"ربية الضفة شمال جنين بمدينة أمس مكتبه في رمضان استيبال خالل ذلك جاء
 .الضباط من وعددا جنين في األردنية الطبية

  9/8/2017الدستور، عّمان، 
 
 بغزة في اجتماع "لجنة الم الحة المجتمعية" مشاركتهاتنفي  فتح .11

نفــت حركــة فــتح، يــوم الثالثــاء، أي مشــاركة لهــا فــي االجتمــاع المنعيــد تحــت عنــوان "لجنــة  :وفــا -غــزة
 المصالحة المجتمعية".

طـاع غـزة،  ن وقالت في بيان صدر عن دا رة العالم والثيافة في الهي ة الييادية العليا للحركـة فـي ق 
حركة فتح تستهجن الزج باسمها في اجتماع لم تحضره، مؤكدة  أن األخوة في حركة الجهاد السالمي 
يعلمون تماما  أن حركة "فتح" لم تشارك في هذا االجتماع ولن تشارك في أي اجتماعات خـارج سـياق 

 .2011المصالحة الوطنية الشاملة بناء  على اتفاق الياهرة في عام 
الحركة في بيانها األخوة في حركـة الجهـاد السـالمي  لـى تـوخي الدقـة وعـدم الـزج باسـم حركـة ودعت 

"فتـــــح" في اجتماعات لم تحضرها، مشيرة  الى أن كافة الفصـا ل واليـوى تعلـم أن موقـف حركـة "فتـــــــح" 
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وقضـيته واسـتياللية  واضح تجاه اليضايا الوطنية بما يتالءم مي المصلحة الوطنية العليا ألبناء شـعبنا
 اليرار الوطني ووحدانية التمثيل الفلسطيني.

 8/8/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 نقطة مواجهة خالل أسبوع 87و إسرائيليين تسعةفدائية وا  ابة  عملية 11تقرير:  .12

عمليـة  11، 2017رصد موقي "االنتفاضة" في األسبوع األول من شهر أغسطس لعـام : الضفة ال"ربية
 صهاينة، في أنحاء متفرقة من الضفة ال"ربية واليدس المحتلتين. 9فدا ية أدت  لى  صابة 

مواطنـا  بالرصـاص الحـي والمطـاطي،  18ووفق الحصا ية التي أعـدها موقـي االنتفاضـة، فيـد أصـيب 
 ضافة  لى  صابة العشرات باالختناق بال"از واالعتداء بالضرب، خالل المواجهـات التـي انـدلعت فـي 

 نيطة مواجهة. 87
زجاجـــة حارقـــة، فـــي منـــاطق مختلفـــة بالضـــفة واليـــدس المحتلتـــين،  13وشـــهدت هـــذه المواجهـــات  ليـــاء 

 .2017خالل األسبوع الرابي من يوليو للعام 
 9/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وفيت خطًأ خالل مهمة للشرطة بغزةهنية يزور عائلة طفلة تُ  .13

 سماعيل هنيـة ووفـد مـن قيـادة الحركـة عا لـة الطفلـة  ،اسي لحركة حماسزار ر يس المكتب السي: غزة
ضحى السحباني التي ُقتلت خطأ  خالل قيام قوات الشرطة بمهامها في فض شجار عا لي مـؤخرا فـي 

 منطية الصبرة جنوب مدينة غزة.
المتسـبب عن بالغ تيديره لعا لـة السـحباني الـذين عفـوا عـن  -وفق بيان صدر عن مكتبه-وعبر هنية 

 باليتل منذ اللحظة األولى، مؤكدا  أن هذا ليس غريبا  عن عادات شعبنا وعا التنا المجاهدة.
بدوره شكر عميـد العا لـة ر ـيس الحركـة والوفـد الزا ـر علـى هـذه الخطـوة الميـدرة، وعـد  أن مـا قامـت بـه 

 العا لة هو من أساسيات الترابط المجتمعي لشعبنا المجاهد الصابر.
 8/8/2017، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا

 
   من الضفة بتهمة المقاومة بينهم قيادات في حماس و"الشعبية" فلسطينياً  25االحتالل يعتقل  .14

مـــن منـــاطق متفرقـــة  ا  مواطنـــ 25اعتيلـــت قـــوات االحـــتالل االســـرا يلي فجـــر يـــوم األربعـــاء، : محمـــد وتـــد
'حلمــيح'، بــزعم الييــام بأعمــال ضـــد  بالضــفة ال"ربيــة المحتلــة، مــن ضــمنهم أفــراد عا لـــة منفــذ عمليــة
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وقــال االحـــتالل أن جميــي المعتيلـــين  االحــتالل والمســتوطنين، فيمـــا تــم ضـــبط أســلحة ووســا ل قتاليـــة.
 مطلوبون ألجهزة االحتالل األمنية، حيث تم تحويلهم للتحييق لدى الجهات األمنية المختصة.

سعير قضاء الخليل ضبطت قوات األمـن وزعم االحتالل أنه خالل البحث عن وسا ل قتالية في قرية 
  سالحا من نوع كارلو.

وزعم الجيح أنه تم اعتيـال فلسـطينيين ممـن وصـفهم بــ 'المطلـوبين'، بـدعوى ممارسـة نشـاطات تتعلـق 
 بالمياومة الشعبية ضد جيح االحتالل والمستوطنين.

ي محافظـات الخليـل، وطالت االعتياالت قيادات في حركة حماس، ونشطاء في الفعاليات الشـعبية، فـ
 نابلس، قلييلية، رام هللا، بيت لحم وجنين.

كمــا اعتيلــت قــوات االحــتالل الييــادي فــي الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين بــدران جــابر مــن منزلــه فــي 
 منطية فرح الهوا بمدينة الخليل جنوبا.

 9/8/2017، 48عرب 
 

 تل أبيب قلقة من أزمة عالقتها مع القاهرة .15
تمــاع خــاص عيــده مجلــس األمــن اليــومي الســرا يلي، أعــرب ممثلــو وزارتــي الخارجيــة فــي اج: الناصــرة

واالقتصـاد وقيــادة الجــيح عـن قليهــم  زاء تراجــي العالقـات مــي مصــر، منـذ م"ــادرة الســلك الديبلوماســي 
للسفارة، معتبرين أن استمرار العالقات األمنية مي مصر، أهم بالنسبة لر يس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو 

 .2016ن  عادة تفعيل السفارة السرا يلية في الياهرة، الم"لية منذ كانون األول م
ــــد االجتمــــاع عيــــب طلــــب تيــــدمت بــــه النا ــــب كســــانيا ســــباتلوفا )كتلــــة  « المعســــكر الصــــهيوني»وعي

المعارضة(. وكتبت في طلبها أنها قلية  زاء تراجي العالقات بين  سرا يل ومصـر، وكونهـا تعتمـد فيـط 
ت بين عدد قليل من الضباط في الجانبين، وعلى المحادثات التي يجريها مبعـوث ر ـيس على اتصاال

عـــدم وجـــود ســـفير »الحكومـــة يتســـحاق مولخـــو مـــي بعـــض الجهـــات اليياديـــة فـــي مصـــر. وأضـــافت أن 
ره كثيرون، كتنازل كامل عن السفارة في الياهرة  «. سرا يلي )في الياهرة( يفس 

االجتمــاع، أن ممثلــي وزارة الخارجيــة أوضــحوا أن حيييــة عــدم وأفــادت مصــادر مطلعــة علــى مجريــات 
وجــود ســفير  ســرا يلي فــي اليــاهرة، هــو أمــر صــعب جــدا  علــى العالقــات بــين الجــانبين، مشــيرة الــى أن 
االتصــــاالت بــــين وزارة الخارجيــــة والحكومــــة المصــــرية تنحصــــر مــــي الســــفير المصــــري لــــدى  ســــرا يل 

ا يلية عـن شـعورهم بالحبـاط لهـدا التراجـي الكبيـر فـي العالقـات وأعرب ممثلو الخارجية السر  وطاقمه.
مي مصر، أيضا  خارج المجال األمني، مشددين على عدم حصر العالقات مي الياهرة فـي الموضـوع 

 األمني فيط. 
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وأكــدت المصــادر نفســها أن منــدوبي وزارة االقتصــاد وممثلــي الجــيح الــذين شــاركوا فــي الجلســة، وافيــوا 
، وأعربــوا عــن قليهــم  زاء حالــة العالقــات مــي مصــر، ووافيــوا علــى ضــرورة العمــل علــى وفــد الخارجيــة

  عادة فتح السفارة وعودة التعاون السياسي والمدني واالقتصادي وليس األمني فيط. 
 9/8/2017المستقبل، بيروت، 

 
 ""إسرائيل بيتنالوائح اتهام بالفساد ضد قياديين في حزب النيابة ائسرائيلية تقدم  .16

قدمت النيابة العامة السرا يلية يوم الثالثاء، ال حة اتهام  لى المحكمة المركزية فـي تـل : بالل ضاهر
أبيب ضد نا بة وزير الداخلية السرا يلي السابية، فاينا كيرشنباوم، ونسبت فيها  ليهـا تهمـا بينهـا تليـي 

 را ب.وا عطاء رشاوى واالحتيال وخيانة األمانة وتبييض أموال ومخالفات ض
ووفيــا لال حــة االتهــام فــنن كيرشــينباوم متهمــة فــي تســي قضــايا، واســت"لت منصــبها ومكانتهــا مــن أجــل 
الحصــول علــى منــافي شخصــية لهــا ولعا لتهــا ولحزبهــا، وطلبــت مــن آخــرين أحيانــا معاونتهــا مــن أجــل 

خفاء هذه األهداف. سـعة أشـخاص كما قدمت النيابة  لى المحكمة لوا ح اتهـام ضـد ت تحييق أهدافها وا 
، الــذي يتزعمــه "آخــرين فــي  طــار قضــية الفســاد الكبــرى التــي تعــرف باســم قضــية حــزب " ســرا يل بيتنــا

وزيــر األمــن، أفي"ــدور ليبرمــان. ويتوقــي تيــديم لــوا ح اتهــام ضــد آخــرين، بيــنهم وزيــر الســياحة الســابق، 
 أيضا. "ستاس ماسيجنيكوف، من " سرا يل بيتنا

 8/8/2017، 48عرب 
 

   "433الهاف وحدة التحقيق "ساعات للتحقيق في  ست يخضعخلية ائسرائيلي وزير الدا .17
سـاعات  6خضي وزير الداخلية السرا يلي، أريه درعي، الثالثاء، لتحييـق اسـتمر نحـو : هاشم حمدان

وتركـزت التحيييـات مـي درعـي  "، وذلـك بشـبهات تتصـل بنظافـة اليـد.433فـي وحـدة التحييـق "الهـاف 
 لفات ضريبية. كما أجري التحييق أيضا مي زوجته يافه درعي.بشبهة ارتكاب مخا

 9/8/2017، 48عرب 
 

 سبب زيارة ليبرمان ائسرائيلية والحريديم  بين الشرطةالقدس: مواجهات  .18
ــــوم: بــــالل ضــــاهر ــــدين،  دارت ي ــــين الشــــرطة الســــرا يلية ومجموعــــة مــــن الحري الثالثــــاء، مواجهــــات ب

ي، أثناء زيارة وزير األمن أفي"دور ليبرمان، لحي "مي ـا شـعاريم" الرافضين للخدمة في الجيح السرا يل
 الحريدي في اليدس ال"ربية.

 8/8/2017، 48عرب 
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 جديدة لاللتفاف على حظر استخدام القنابل العنقودية مدافعتطور  "إسرائيل" .19
 ام»ســـنة علـــى اســـتخدام الجـــيح الســـرا يلي مـــدافي أمريكيـــة مـــن طـــراز  40الناصـــرة: بعـــد أكثـــر مـــن 

، يفتــــرض أن يتــــزود فــــي الســــنوات اليريبــــة بمــــدفي جديــــد يلتــــف علــــى حظــــر اســــتخدام الينابــــل «109
 العنيودية. 

أن الجهــاز األمنــي فكــر بشــراء مــدفي مــن شــركة المانيــة، لكنــه قــرر أخيــرا « هــترتس»وعلمــت صــحيفة 
م مــدافعها لمانيــا بتيييــد اســتخداأاختيــار شــركة  ســرا يلية، مــن دون مناقصــة، بســبب التخــوف مــن قيــام 

ومني استخدامها لطالق الينابل العنيودية. وفضلت وزارة األمن السرا يلية المدفي السرا يلي الذي ال 
 يزال في مراحل التطوير.

 9/8/2017القدس العربي، لندن، 
 
 "مكافحة العن رية"يفوز بجائزة العن ري سرائيلي ائ "بيتار القدس"فريق  .20

لكــرة اليــدم، المعــروف « بيتــار اليــدس»لــر يس رؤوفــين ريفلــين فريــق ســلم ا: أ ف ب -اليــدس المحتلــة 
« مكافحــة العنصــرية»بهتافاتــه المعاديــة للعــرب وبياعدتــه مــن المشــجعين اليمنيــين المتطــرفين، جــا زة 

 مكافأة على تحسين تصرفاته.
 9/8/2017الحياة، لندن، 

 
 عقوبةالقاتل الشريف يدخل السجن لقضاء  ائسرائيلي الجندي .21

يــدخل الجنــدي الياتــل  لي ــور أزاريــا، صـبا  اليــوم األربعــاء، الســجن ليضــاء عيوبــة الســجن : د وتــدمحمـ
شهرا، عيب  دانته باليتـل غيـر المتعمـد للشـهيد عبـد الفتـا  الشـريف فـي الخليـل فـي  18المخفف لمدة 
 ، وبذلك بعد أن قام بنعدامه وهو مصاب وغير قادر على الحراك.2016آذار/مارس 

 9/8/2017، 48عرب 
 
 نتنياهو بمقاضاته عائلة الجندي غولدن تتوعد .22

ـــى : مجيـــد اليضـــماني ـــدن، بالتوجـــه  ل ـــدي المحتجـــز فـــي قطـــاع غـــزة، هـــدار غول ـــة الجن 'توعـــدت' عا ل
المحكمــة العليـــا الســـرا يلية، 'فـــي حــال لـــم يطـــرأ أي تحســـن' فــي أداء الحكومـــة الســـرا يلية بمـــا يتعلـــق 

ـــيس . هـــدار غولـــدنبملـــف  عـــادة الجنـــديين أورون شـــاؤول و  وأوضـــحت فـــي رســـالة بعثـــت بهـــا  لـــى ر 
الحكومة السرا يلية، بنيامين نتنياهو، ووزير األمن، أفي"دور ليبرمان، أنه 'في حال لم يتم تنفيذ اليرار 
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'الكابينيــــت'، ســــوف يــــتم التوجــــه  لــــى  عــــن المجلــــس الــــوزاري المصــــ"ر 1/1/2017الصــــادر بتــــاريخ 
 المحكمة العليا'. 

 8/8/2017، 48عرب 
 
 أم الحيران قرية بلدة يهودية على أنقاض ئقامةمخطط  .23

": طالب المركز اليانوني لحيوق األقلية العربية في  سرا يل "عدالة"، اللكترونية"األيام  -اليدس 
أمس، وزارة الداخلية السرا يلية بعدم َضم أراٍض  ضافية في النيب لمنطية نفوذ السلطات المحلية 

جاء ذلك بعد كشف المركز النياب عن مخطط لقامة بلدة  ب اليرى البدوية.اليهودية على حسا
 يهودية على أنياض قرية أم الحيران في النيب على أن تكون مفتوحة للسكان اليهود فيط.

وأشار "عدالة"  لى أنه سيتم بناء البلدة اليهودية الجديدة حال هدم قرية أم الحيران الحالية وطرد 
 يوة.سكانها العرب بال

 9/8/2017األيام، رام هللا، 
 
 عكرمة  بري: هذا هو المطلوب للحفاظ على انت ار أهل القدس .24

طالب ر يس الهي ة السالمية العليا، الشيخ عكرمة صبري، باستمرار الزخم الشعبي : اليدس المحتلة
 في معركة نصرة المسجد األقصى.

لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم": "حينما دخلنا ، 8/8/2017 وقال الشيخ صبري في تصريٍح يوم الثالثاء
( قلنا:  ن هذا هو انتصار جز ي ومرحلي، 27/7/2017المسجد األقصى منتصرين يوم الخميس )

 وأمامنا الكثير من األمور المتراكمة من تجاوزات احتاللية عبر السنوات السابية".
 8/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أم الفحم من ال الة في المسجد األق ىاالحتالل يمنع سكان  .25

 منعت قوات االحتالل المتواجدة عند بوابات المسجد األقصى، ظهر يوم الثالثاء: اليدس المحتلة
 حافالت من الدخول  لى المسجد األقصى. أربي، ركاب 8/8/2017

الفحم "هناك وقال شهود عيان  ن جنود االحتالل عند باب العامود قالوا للمصلين اليادمين من أم 
 أوامر عليا لمني دخولكم  لى األقصى".

 8/8/2017، فلسطين أون الين
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 تخطط للسيطرة الكاملة على حي الشيخ جراح االحتاللسلطات  .26
ذكر خليل التفكجي، مدير دا رة الخرا ط في جمعية الدراسات العربية، لـ : عبد الرؤوف أرناؤوط

مخططات استيطانية في حي الشيخ جرا  من  أربعةفيذ "األيام" أن الحكومة السرا يلية تحضر لتن
 شأنها ت"يير وجه المنطية بعد  خالء عا الت فلسطينية في حي الشيخ جرا  من منازلها.

طوابق  ثالثةمخططات وهي أوال، بناء مبنى من  أربعةوقال التفكجي: "جرى مؤخرا  المصادقة على 
 10طبيات يضم  خمسطيني، وثانيا، مبنى من شيق سكنية وذلك على أنياض منزل فلس ثالثةيضم 

منها فوق  7طوابق،  9منازل فلسطينية، وثالثا، مبنى من  أربعةوحدات استيطانية وذلك على أنياض 
 طوابق". 6األرض، يكون مدرسة دينية يهودية، ورابعا، مبنى مكاتب من 

 9/8/2017األيام، رام هللا، 
 
 عرضه لجلطة قلبيةإلى المستشفى إثر ت فلسطينينقل معتقل  .27

قال ر يس نادي األسير الفلسطيني )غير حكومي( قدورة فارس، مساء : أيسر العيس -رام هللا 
الثالثاء،  نه تم نيل معتيل فلسطيني في سجن ريمون السرا يلي )جنوب(  لى المستشفى للعالج  ثر 

 تعرضه لجلطة قلبية.
طلعت الخطيب من بيت لحم جنوب الضفة وأوضح فارس في تصريح لألناضول، أن المعتيل داود 

 ال"ربية، تعرض لجلطة قلبية نيل  ثرها  لى مستشفى سوروكا السرا يلي.
 لى أنهم ال يملكون أي معلومات  ضافية حول طبيعة وضعه الصحي، مشيرا أن  النظر ولفت

 عاما. 18، ومحكوم بالسجن 2002الخطيب معتيل منذ عام 
 8/8/2017رة، أنق لألنباء، األناضول وكالة

 
 إدخالهم للعالج والعشرات يحتضرون "إسرائيل"مريض ترفض  1,300قطاع غزة:  .28

كشف وفد أطباء من أجل حيوق النسان، داخل الخط األخضر، أن : الناصرة ــــــ أمال شحادة
عشرات المرضى الفلسطينيين في غزة، يحتضرون بسبب نيص العالج لهم، وأن وهناك أكثر من 

بيت حانون/ مرضى سرطان وكلى، ترفض  سرا يل  دخالهم عبر معبر  مهممعظ مريض، 1,300
 للعالج. « يرز »

 9/8/2017المستقبل، بيروت، 
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 : وقفة أمام هيئة التقاعد بغزة قد تؤدي ئغالقهاالعمومييننقيب الموظفين  .29
رف أبو هدد نييب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بيطاع غزة عا: خاص صفا -غزة 

ا لجراءات الر يس محمود  جراد يوم الثالثاء، بنغالق مير هي ة التياعد بمدينة غزة غد ا وذلك رفض 
 عباس، الفت ا  لى أن النيابة ستعلن باعتصامها عن خطوات متدحرجة دفاع ا عن حيوق الموظفين.

خرين ممن شملهم آأن وأكد أبو جراد أن هناك معلومات بنحالة موظفين جدد للتياعد الشهر الحالي، و 
قرار التياعد األخير سيتم تنفيذه بحيهم عبر وزارة المالية هذا الشهر، وبنسب متدنية جد ا من الراتب 

 األساسي للموظف.
وأوضح أن الحكومة لم تخبر حتى اللحظة الموظفين الواقي عليهم قرار الحالة، الفت ا  لى أن 

اتب الشهر الماضي وذلك بميارنة الخصومات مي عدد الموظفين استشعروا اليرار لحظة استالمهم ر 
 سنوات الخدمة.

 8/8/2017، غزة، ( فا) الفلسطينية ال حافة وكالة
 
 وفاة مريض سرطان من جنين منعه االحتالل من العالج .30

أُعلن في بلدة جبي جنوب مدينة جنين شمال الضفة ال"ربية المحتلة الليلة الماضية عن وفاة : جنين
 48لـن مرض السرطان، رفضت سلطات االحتالل منحه تصريح دخول ألراضي اشاب يعاني م

 للعالج أو السفر للخارج.
 8/8/2017، غزة، ( فا) الفلسطينية ال حافة وكالة

 
 تحسين االقت اد والظروف ائنسانيةللسكان القدس بزيارة غزة  السماحتقرر  "إسرائيل" .31

يدس، بالدخول  لى قطاع غزة الخاضي لحصار الشرقي أعلنت  سرا يل عن سماحها لسكان : غزة
عاما، بزعم  عطاء الفرصة لرجال األعمال الذين يريدون تحسين وتعزيز االقتصاد  11مشدد منذ 

والبنى التحتية في اليطاع، الوصول  لى هناك. جاء ذلك في  عالن صادر عن مكتب منسق أعمال 
 . ف مردخايحكومة االحتالل في المناطق الفلسطينية الجنرال يوآ

شخصا في كل مرة، وقال  ن تيديم الطلبات لذلك،  150وأوضح أنه سيسمح بالدخول، على األكثر لـ 
  بدأ منذ يوم أول من أمس.

 9/8/2017، لندن، القدس العربي
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 إلى توحيد الجهود ئفشال المخطط ائسرائيلي في باب الخليل تدعو"لجنة الكنائس"  .32
دعت اللجنة الر اسية العليا لشؤون الكنا س في فلسطين، يوم  :محمد محسن -اليدس المحتلة 

،  لى  فشال مخطط  سرا يلي في منطية باب الخليل ببلدة اليدس اليديمة، وذلك 8/8/2017 الثالثاء
خالل اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار المحكمة المركزية السرا يلية بنقرار الصفية المشبوهة 

، وعرفت بـ"صفية باب الخليل 2004زمن البطريرك السابق أرينيوس في  التي كانت قد عيدت في
سنة لثالث شركات  99باليدس"، وتم بموجبها تأجير فندقي  مبلاير والبتراء وبيت في المعظمية لمدة 

 تابعة للمستوطنين، وبالتحديد لجمعية "عطيرت كوهانيم" االستيطانية. 
ليرار سياسي بامتياز، ويستهدف مدينة اليدس عاصمة دولة وأكد اجتماع اللجنة الر اسية أن "هذا ا

فشاله".   فلسطين"، ودعا  لى "توحيد جميي الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل مواجهته وا 
 8/8/2017لندن،  الجديد، العربي

 
 ي لبنان.. حبر على ورق بسبب منع العملنيّ  يفلسطل ةيشهادات الجامعال .33

لفلسطيني سالحه الوحيد هو العلم"، جملة طالما نسمعها في أوساط المجتمي "ا :آية أيوب - بيروت
اللبناني، تؤكد على  صرار الشعب الفلسطيني بأن يحمل شهادات ترفي  سم بالده عاليا ، ليبيى  سم 
فلسطين في طليعة الدول الحاصلة على أعلى نسبة تعليم في العالم، ولكن سؤال يطر  نفسه، ما 

 السال ؟كان مصير هذا 
عبد الناصر نموذج عن الكثير من الفلسطينيين الذين  فترى عليهم اليانون اللبناني بسبب جنسيتهم 

، 1992الفلسطينية، فعبد الناصر حصل على شهادة في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية عام 
 ية، عل ه يؤمن ليمة عيح فكان ثمن هذا الحلم، أن يعمل طيلة حياته على "مركبة" لتوزيي المواد ال"ذا

 كريمة.
حمد، فحاله ال يختلف عن حال غيره من الفلسطينيين، فبعد أن نال شهادة في هندسة أأما 

، سعى مرارا  من أجل الحصول على وظيفة في لبنان،  ال أن اليانون وقف في وجهه االتصاالت
 وأجبره أن يعمل على عربة لبيي اليهوة.

نسانية التي قام بها وزير العمل اللبناني طراد حمادة والتي هدفت بدورها على الرغم من المبادرة ال
 لى تحسين ظروف العمل للفلسطيني في لبنان، ما زالت شهادات الكثير من الشباب الفلسطيني، 

 حبر على ورق.
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تسمح للفلسطينيين العمل في المهن اليدوية  67/ 1أصدر حمادة مذكرة رقم 2005ففي حزيران 
والتي كانت محصورة باللبنانيين فيط، ولكن ضمن شروط معينة، منها أن يكون فلسطيني ا  والحرفية

 مولودا  على األراضي اللبنانية ومسج ل بشكل رسمي في سجالت وزارة الداخلية اللبنانية.
وأشار فارس عايح، عضو في ا تالف حملة حق العمل لالج ين الفلسطينيين في لبنان، لجريدة 

من مجموع اليوى العاملة  %5رونية، " أن اليوى العاملة الفلسطينية ال تشكل أكثر من المدن اللكت
 في لبنان"، فهي بالتالي ال تشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية.

 %56، تبين أن 2010بالتعاون مي الجامعة األميركية في بيروت صيف  في دراسة أجرتها األونرواو 
العمل يعانون من البطالة، فيما ييبل ثلثاهم العمل بوظا ف بسيطة من الفلسطينيين اليادرين على 

كبا ي متجول أو مزارع أو عامل بناء ويصنفون بالتالي ضمن ال حة الفيراء، وأشارت الدراسة  لى أن 
من العمال الفلسطينيين يتياضون أقل  %50من الالج ين يعيشون تحت خط الفير، وحوالي  66%

 من الحد األدنى لألجور.
 8/8/2017القدس، القدس، 

 
 أعوام ثالثةخالل الربع الثاني تبلغ أعلى مستوياتها منذ  الضفة الغربية وقطاع غزةالبطالة في  .34

في الربي  %29صعدت معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية  لى : محمد خبيصة -رام هللا 
 .2014ث من الثاني من العام الجاري، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ الربي الثال
 %26.9، و2017في الربي األول  %27.1كانت نسبة البطالة في الضفة ال"ربية وقطاع غزة، بل"ت 

 .2014في الربي الثالث  %29، و2016في الربي األول من 
وقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تيرير اليوى العاملة، الثالثاء،  ن عدد العاطلين عن 

 فرد. 396,400لفلسطينية بلغ العمل في األراضي ا
، ميابل %44فرد في قطاع غزة، بنسبة بطالة بل"ت  216,900ويتوزع العاطلون عن العمل، بواقي 

وترجي الفجوة الكبيرة في نسب البطالة بين الضفة ال"ربية  (.%20.5في الضفة ال"ربية ) 179,500
ا، الذي قوض ميومات النتاج.عا 11وغزة،  لى الحصار السرا يلي المفروض على اليطاع منذ   م 
أعوام، سبب ا آخر في ارتفاع نسب  ثمانيةوتعد أزمة الطاقة التي يعاني منها اليطاع منذ أكثر من 
 البطالة، مي غياب ميوم ر يس لمدخالت العمل والنتاج.

ألفا  367وحتى نهاية الربي الثاني من العام الجاري، بلغ عدد المشاركين في اليوى العاملة مليونا و
 فرد في قطاع غزة. 400ألفا و 493فرد في الضفة ال"ربية، و 500و

 8/8/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة



 
 
 
 

 

 18 ص             4370 العدد:             8/9/2017 األربعاء اريخ:الت 

                                    

 فلسطينية للمستوطنين شركات وهمية في األردن ونائب أردني يسّربون أراض  رئيس بلدية سلواد:  .35
الضفة ال"ربية، عبد الرحمن كشف ر يس بلدية سلواد شرق رام هللا وسط : محمود السعدي -رام هللا 

صالح، يوم الثالثاء، أن شبكة شركات وهمية تتخذ من األردن مير ا  لها تحاول شراء أراٍض كانت تيام 
 عليها مستوطنة "عمونا" التي تم  خالؤها مطلي العام الجاري، وتسريبها للمستوطنين.

دفي مبالغ طا لة وصل سعر وأوضح صالح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه الشبكة تيوم ب
ألف دينار أردني، رغم أن سعره في الحييية نحو ألفي دينار فيط، وأن بعض  60الدونم فيها  لى 

المواطنين ذهبوا  لى األردن ودفعت لهم تلك المبالغ، وحينما تم التواصل معهم تذر عوا أنهم يشترون 
 وعيارات في اليدس كذلك. أراٍض فيط، رغم أن هذه الشبكة لها أسبييات بشراء أراضٍ 

ووفق صالح، فنن تلك الشركات هي: شركة وطن، وشركة وهيب، وشركة األرض الميدسة، وأن 
المسؤولين عنها منهم فلسطينيون وأردنيون، ومن بينهم نا ب في مجلس النواب األردني، الفتا  لى 

 حدى األراضي من  أنه تم  حباط محاولة من قبل  حدى الشركات وتدعى "وطن" لالستيالء على
خالل التزوير، ولكن تم رفي قضية ما زالت مستمرة على هذه الشركة، وأحبطت عملية البيي التي 

 كادت أن تتم ألرٍض في سلواد بمبلغ نصف مليون دوالر.
 8/8/2017لندن،  الجديد، العربي

 

 ر أعالم بيت المقدسي  نقابة المهندسين تختم سلسلة س  األردن:  .36
في نيابة المهندسين سلسلة سير أعالم بيت  "مهندسون من أجل فلسطين واليدس"نة لج: ختمت انعم  

 م الجزء األخير منها النا ب سعود أبو محفوظ والدكتور را د فتحي.قدَ  .الميدس
 . حيث تحدث أبو محفوظ حول الدور التركي عبر التاريخ، وبداية حضوره وتأثيره

يانوني أحد سالطين الدولة العثمانية الذي قام ببناء سور واستعرض الدور البارز للسلطان سليمان ال
اليدس وبنى معظم طرق الحج في كل من فلسطين واألردن، وكان له العديد من اآلثار البارزة في 
مدينة اليدس بشكل خاص، وبي ن دور السلطان عبدالحميد الثاني باستنياذ فلسطين من اليهود بكل ما 

 مسجد األقصى المبارك.يملك من جهد والحفاظ على ال
الحميد الثاني وسليمان  فيما تناول الدكتور را د فتحي في تسجيل مصور سيرة السلطانين عبد

اليانوني، الذي ارتبط اسمه بمدينة اليدس بعد ارتباط والده أيضا سليم األول بالمدينة الميدسة، وقيامه 
ن العباسيين وأمر بنعادة تبديلها بالياشاني بتبديل الفسيفساء اليديمة ليبة الصخرة التي تهالكت من زم

 العثماني ونحت اآليات الكريمة عليها.
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وتسلم النا ب سعود أبو محفوظ في ختام اللياء درعا تكريميا على مشاركته في المحاضرة، كما تسلم 
 المشاركون شهادات تخريج من سلسلة سير أعالم بيت الميدس.

 9/8/2017السبيل، عّمان، 
 
 المخيمات أبناءتبحث االستعدادات الستقباال طلباات مكرماة  "لفلسطينيةالشؤون ا" .37

بحث مدير عام دا رة الشؤون الفلسطينية المهندس ياسين أبو عواد، خالل : كمال زكارنة -ان عم  
ليا ه مي رؤساء لجان خدمات المخيمات ومدراء المكاتب، استعدادات الدا رة ولجان خدمات 

الرسمية ضمن المكرمة الملكية ألبناء  األردنيةات االلتحاق بالجامعات المخيمات الستيبال طلب
 عن نتا ج التوجيهي. العالنالمخيمات مي اقتراب 

وأك د أبو عواد أهمية تنفيذ المطلوب من قبل اللجان ومكاتب الدا رة بأعلى معايير النزاهة والشفافية، 
 والمعايير التي تم وضعها. األسسوبما يتوافق مي 

شروط استيبال الطلبات، ومنها أن يكون الطالب من سكان أحد المخيمات لفترة ال تيل   لىشار وأ
 أبناء أيضا. وأضاف أن هذه المكرمة تشمل األونرواعن خمس سنوات، والدراسة في احدى مدارس 

 قطاع غزة المييمين في المخيمات.
يمات والمكاتب الستيبال طلبات قبول عواد عن تشكيل اللجان الر يسية والفرعية في المخ أبووأعلن 

المخيمات  أبناءالمكرمة السامية لطالب الجامعات من  أن  لى أشارالطالب من الجامعات، و 
 ميعدا جامعيا للطالب والطالبات من المخيمات. 350خصصت 

 9/8/2017الدستور، عّمان، 
 
 يتهد بأهميشيفّقد مركز إدارة مشروع التعداد للفلسطينيين و يتالحريري  .38

مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمخيمات والتجمعات   دارةتفيد الر يس الحريري، مركز 
الفلسطيني  -الفلسطينية في لبنان، في شارع المصارف حيث استيبله ر يس لجنة الحوار اللبناني 

 توتليان.المركزي اللبناني مارال  الحصاءالوزير السابق حسن منيمنة والمدير العام لدا رة 
واطلي خالل جولة قام بها في المركز على سير العمل في المشروع وعلى مراحل العمل فيه. كما 

ليه في المرحلة الثانية من المشروع وهي تشمل عمال   استمي من منيمنة  لى شر  عما تم التوصل 
سطينيين من شاب وشابة من اللبنانيين والفل 600بمشاركة نحو   17/7/2017ميدانيا  انطلق في 

تجمعا   136وأكثر من  12باحثين وعدادين ومشرفين وميسرين، وشملت كل المخيمات الفلسطينيةالـ
 بالضافة  لى أماكن تواجد الفلسطينيين في المدن واليرى اللبنانية كافة.
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كون أهمية التعداد وبالتينيات الحديثة المتطورة التي يتم اعتمادها لكي ي»وأشاد الر يس الحريري بـ 
االحصاء في ما يتعلق بالالج ين الفلسطينيين في لبنان دقييا  يساعد على معرفة األرقام الحييية 

الحكومة مصرة »، مشددا  على أن «واألوضاع التي يعيشونها بما يساهم في معالجتها بشكل سليم
دين في لبنان دقيق عن  خواننا الفلسطينيين الموجو   حصاءعلى تنفيذ هذا المشروع لكي يكون لدينا 

قريبا  خصوصا  وأنه يتم   نجازهوقد شارف على نهايته، وهناك المزيد من العمل يجب الييام به ونأمل 
استخدام تينيات حديثة مما يساعد على حصر األرقام الحيييية ومعرفتها لنتمكن من معالجة اليضايا 

 «.المتعلية بهذا الموضوع
 9/8/2017المستقبل، بيروت، 

 
 والسعودية "إسرائيل"تسريب وثائق ويكيليكس تكشف التطبيع بين ا": "وكالة سم .39

نشر موقي "ويكيليكس" مراسالت للخارجية السعودية ممهورة بعبارة "سري لل"اية"، تكشف : وكاالت
 حيا ق جديدة عن تطبيي المملكة العربية السعودية مي  سرا يل، حسبما أورد موقي "الشرق".

سرا يل،  ذ بدأت بنلحا  سعودي على طر  وتكشف الوثا ق المسربة مر  احل التيارب بين السعودية وا 
التي تبنتها جامعة الدول العربية في  2002ومبادرة السالم السعودية عام   سرا يلمسألة التطبيي مي 

 قمة بيروت في العام نفسه.
يل لم تعد بالحديث عالنية بأن  سرا  2006وأضاف الموقي أن شخصيات سعودية نافذة بدأت عام 

ضمن قا مة أعداء العربية السعودية بل هي أقرب لحليف غير رسمي، ليتطور األمر  لى مبادرات 
 ، وفعاليات التيارب مستمرة منذ ذلك التاريخ.2008سعودية للتيارب مي  سرا يل عام 

، والمرسلة من وكيل وزارة الخارجية للشؤون 2005أبريل  27وتظهر  حدى البرقيات المؤرخة بـ
االقتصادية والثيافية،  لى وزير الخارجية السعودي، حجم التطبيي الذي وصلت  ليه السعودية مي 

  سرا يل.
وكانت البرقية المذكورة بشأن تليي وزارته برقية من ر يس ديوان مجلس الوزراء السعودي الستبيان 

 . سرا يلالصلة بحكومة الموقف اليانوني والدبلوماسي بشأن تعامل المملكة مي شركات أجنبية وثيية 
( 5وبحسب البرقية فنن وكيل وزارة الخارجية السعودية أشار  لى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم )

الخاص بنيياف مياطعة  سرا يل من الدرجتين الثانية والثالثة، واالكتفاء فيط  1995يونيو  13المؤرخ بـ
السرا يلية بالكامل، دون أن تياطي التي تملك  بالدرجة األولى التي بموجبها تياطي المملكة الشركات

فيها  سرا يل أو أشخاص يحملون الجنسية السرا يلية حصة منها أو األجنبية التي تتعامل مي 
 الشركات السرا يلية.
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وأشار موقي "الشرق"  لى أن هذه البرقية كشفت أن السلطات السعودية قد سمحت، منذ منتصف 
ي لها عالقة بنسرا يل بالعمل داخل المملكة في مختلف المجاالت، وأن التسعينيات، للشركات الت

 المراجعة فيط تتم في حاالت خاصة متعلية بأمن المعلومات.
وكشف أيضا موقي "ويكيليكس"، أن اللواء ركن نايف بن أحمد بن عبد العزيز، أحد أهم اليادة 
العسكريين السعوديين، متخصص في مجاالت العمليات الخاصة والحرب اللكترونية، كتب في 

مياال في  حدى المجالت التابعة لليوات المشتركة األمريكية، تحدث فيه بنيجابية عن  2012منتصف 
 ا يل وعن ضرورة تيوية عالقات بالده معها. سر 

وأكدت وثا ق "ويكيليس" المسربة أن الرياض لم تكتف بتطبيي العالقات مي  سرا يل على المستوى 
 عالقات وروابط مي الدولة العبرية على المستوى الشعبي أيضا.  يجاد الرسمي فيط،  ذ سعت  لى

ا وكشفت  حدى الوثا ق عن بروتوكول غير رسمي بوس اطة أمريكية ترعى عالقات بين المملكة وأيض 
المارات تحت غطاء أكاديمي، وهو ما يأتي في  طار ما يسميه خبراء العالقات الدولية بـ "تأسيس 

 عالقات طبيعية متجذرة من أسفل"، حسب الموقي.
 8/8/2017ائخبارية،  سما وكالة

 
 كية للسلطةيدعم إلى حد ما تقليص المساعدات األمير  األبيضالبيت  .40

"األيــام االلكترونيــة": أعــرب البيــت األبــيض عــن دعمــه  لــى حــد مــا لمشــروع قــانون ييلــص  -اليــدس 
التمويـــل األميركـــي للســـلطة الفلســـطينية، وذلـــك بســـبب مخصصـــات منفـــذي الهجمـــات، ولكـــن قـــال  ن 

سـالم الدارة سوف تعمل مي الكون"رس لضمان عـدم تـأثير التشـريي علـى مبـادرات التوسـط فـي اتفـاق 
 (.i24 سرا يلي فلسطيني، بحسب اليناة الخبارية السرا يلية )

وقال مسؤول في البيت األبيض: "الر يس ترامب أوضح أنه يعتيـد أن البرنـامج الفلسـطيني الـذي يـوفر 
الدعم المالي للفلسطينيين المدانين بالرهاب أو عا التهم يشـجي علـى الرهـاب ويجـب أن يتوقـف وأن 

 ضرا ب األميركي يجب أال تستخدم بطريية تدعم الرهاب حتى بطريية غير مباشرة".أموال دافي ال
وأضــاف المســؤول: "أمــا بالنســبة لمشــروع اليــانون، ســوف نســتمر بالعمــل مــي الكــون"رس بينمــا يتيــدم 

 لضمان تشجيعه السلطة الفلسطينية وقف الدفعات وأيضا دعمه جميي مبادراتنا لدفي السالم".
ون "جميي الدول المانحة"  لى "وقف الدعم المباشـر للميزانيـة  لـى أن تتوقـف السـلطة ويدعو نص اليان

الفلسطينية عن جميي المدفوعات التي تحفز الرهاب"، ويطالب السـلطة الفلسـطينية بنل"ـاء أي قـوانين 
 تؤدي  لى تعويض عا الت األسرى ومنفذي الهجمات.

 9/8/2017األيام، رام هللا، 
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  العالقات بين البلدين لم تكن قريبة مثلما هي هذه األيام ":إسرائيل"اسفير بريطانيا ب .41
في حوار أجراه معه أري يـل كهانـا الكاتـب بموقـي "أن آر جـي" السـرا يلي، أكـد السـفير البريطـاني لـدى 
 ســرا يل ديفيــد كــوري أن العالقــات بــين البلــدين لــم تكــن قريبــة مثلمــا هــي هــذه األيــام، وذلــك رغــم عــدم 

ن اعتبـر السـفير أن هـذا وجود توا فق كامل بينهما، السيما في ملـف الصـراع الفلسـطيني السـرا يلي، وا 
 الملف لم يعد نيطة  شكالية بين البلدين كما كان الوضي عليه في السابق.

وأضــاف الســفير أن لنــدن تســعى ليجــاد حــل سياســي للصــراع اليــا م فــي المنطيــة، بمــا يحيــق مصــلحة 
بريطانيا والفلسطينيين "لكننا في الوقت ذاته معنيون بتوثيـق عالقاتنـا مـي تـل جميي األطراف  سرا يل و 

أبيب، من خالل السعي ليجاد شراكة كاملة بيننا في جميي المجاالت، بالتوازي مي البحث في تـوفير 
 حلول تدفي العملية السياسية لألمام". 

 8/8/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 جريمة حرب يكونإقامة المقدسيين قد أن سحب " تحذر من ووتش هيومن رايتس" .42

 15، ان اسـرا يل جـر دت نحـو أمـس« هيـومن رايـتس ووتـح»قالت منظمـة : أ ف ب -اليدس المحتلة 
جريمـة »، محـذرة مـن ان هـذا قـد يكـون 1967ألف ميدسي من حيهم في االقامـة فـي المدينـة منـذ عـام 

 «.حرب
تد عي  سرا يل معاملة اليـدس كمدينـة »رة ليا ويتسن: وقالت مديرة قسم الشرق االوسط في المنظمة سا

موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسـطينيين. ان التمييـز المتعمـد بحـق الميدسـيين، بمـا فـي 
 «.ذلك سياسات القامة التي تهدد وضعهم اليانوني، يزيد من انسالخهم عن المدينة

 9/8/2017الحياة، لندن، 
 

 عن القانون بإخراج "حزب هللا" و"الشعبية" وزير الداخلية األلمانين وألمانيون يطالبون نواب إسرائيليو .43
رسالة مشتركة  األلماني بنرسالأعضاء من الكنيست السرا يلي واعضاء من البوندستاغ  : قامالناصرة

ية عن اليانون. لبنانية وفلسطين« تنظيمات  رهابية» لى وزير الداخلية األلماني، يطالبونه فيها بنخراج 
وتتطــــرق الرســــالة بشــــكل خــــاص  لــــى حــــزب هللا والجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين، وهمــــا تنظيمــــان 

، لكــن الســلطات االلمانيــة تســمح لهمــا بالعمــل علــى «تنظيمــين  رهــابيين»يعتبرهمــا االتحــاد األوروبــي 
مــا يشــارك ناشــطو أراضــيها. وقامــت الجبهــة الشــعبية مــؤخرا بتنظــيم نشــاطات جماهيريــة فــي بــرلين، في

حــــزب هللا فــــي المانيــــا الــــذين ييــــدر عــــددهم بم ــــات عــــدة، فــــي نشــــاطات معاديــــة لســــرا يل ويجمعــــون 
 التبرعات للتنظيم.
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ووقي الرسالة من الجانب االلماني ستة أعضاء من الكتل الخمس الممثلة في البوندسـتاغ، فيمـا وقعهـا 
النا ــب « يوجــد مســتيبل»ضــة، وهــم ر ــيس مــن الجانــب الســرا يلي خمســة نــواب مــن اال ــتالف والمعار 
المعســكر »، ونحمــان شــاي مــن «الليكــود»ي يــر لبيــد، وعضــو حزبــه عليــزا الفــي، واميــر اوحانــا، مــن 

 «.كلنا»، وميراف بن اري من «الصهيوني
 9/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
 تفرج عن موظف كبير في األمم المتحدة في غزة "إسرائيل" .44

يل أمــس عـن موظــف فلســطيني كبيـر فــي األمــم المتحـدة مــن دون توجيــه أي أفرجـت  ســرا : )أ ف ب(
تهمة له بعد اعتياله لنحـو شـهر لـدى م"ادرتـه معبـر بيـت حـانون )ايريـز( فـي شـمال قطـاع غـزة، وفـق 

 عا لته ومنظمة غير حكومية.
واألمـن  عاما ( نا ب مـدير مكتـب  دارة األمـم المتحـدة لشـؤون السـالمة 61واعتيل سرا  حمدان تمراز )

 في اليطاع، في أوا ل تموز الماضي، عند خروجه من اليطاع  لى  سرا يل.
تم الفراج بعد ظهر اليوم )أمس( عن والدي بعد قرار من » نه « فرانس برس»وقال ابنه خالد تمراز لـ

 من دون مزيد من التفاصيل.« المحكمة السرا يلية، ولم يتم توجيه أي تهم اليه
الحــق مــن بعــد ظهــر أمــس، الــى قطــاع غــزة مــن دون أن يتحــدث مــي وســا ل  ودخــل تمــراز فــي وقــت

فيمـا لـم يصـدر أي تعليـق فـوري مـن جهـاز األمـن الـداخلي «. فـرانس بـرس»العالم، بحسب مصور لـ
السرا يلي )الشين بيت( حـول ذلـك. وكانـت التفاصـيل حـول االتهامـات الموجهـة لتمـراز تخضـي ألمـر 

  سرا يلي بحظر النشر.
 9/8/2017بل، بيروت، المستق

 
 إرجاء إطالق اسم ياسر عرفات على حديقة عامة في روما بعد احتجاجات يهودية .45

محمود الكيالني: أعلنت ر يسة بلدية روما، فيرجينيا راجي، الثالثاء، تأجيل تنفيذ قرار اتخذته  -روما 
ياســر عرفــات علــى البلديــة، أواخــر الشــهر الماضــي، ييضــي بــنطالق اســم الــزعيم الفلســطيني الراحــل 

 حديية عامة وسط العاصمة اليطالية  ثر تلييها رسالة احتجاج من الطا فة اليهودية في البالد.
بــالنظر  لــى كــون الميصــود مــن قــرار  طــالق اســم عرفــات علــى حدييــة فــي »وقــال راجــي، عبــر بيــان: 

 لـى جنـب مـي مجلـس  المدينة هو التذكير بعملية السالم التي تيوم علـى العمـل المشـترك، قـررت جنبـا  
 «.بلدية روما تأجيل تنفيذ اليرار حتى  شعار آخر

 9/8/2017القدس العربي، لندن، 
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 2004عام  قتل فلسطينياً  يهودي البرازيل تقرر تسليم مستوطن .46
أوردت صــحيفة "يــديعوت أحرنــوت" نيــال  عــن ُصــحف برازيلي ــة، أن  المحكمــة  :ترجمــة خاصــة -رام هللا 

بعــد قتلــه  2004افيــت علــى طلــب  ســرا يلي  بتســليم مســتوطن فــر   لــى البرازيــل أواخــر العليــا البرازيليــة و 
وبحسـب "يـديعوت أحرونـوت" فننـه سـيتم تسـليم المسـتوطن  لـى  سـرا يل بعـد أن  فلسطيني ا قرب نابلس.

 اعتيلته الشرطة البرازيليـة فـي عمليـة مشـتركة مـي الشـرطة الدوليـة "االنتربـول" بنـاء  علـى مـذكرة اعتيـال
 .2005من تل أبيب صدرت عام 

ســنة(، وفــر  مــن  ســرا يل عيــب صــدور قــرار بحيــه  لــى  20وكــان المســتوطن اليتســور حكــم بالســجن )
، بعـد عشـر سـنوات مـن 2015ألمانيا، ومنها  لى البرازيل التي اعتيل فيها خـالل شـهر يونيـو/ حزيـران 

بشـكل متعم ـد  2004فـي نـابلس عـام  وقتل اليتسور المواطن "صا ل جبارة" من قرية سـالم البحث عنه.
ا ببندقية   واعترض مركبته وأطلق عليه النار، ما أدى الستشهاده. M16حين كان مسلح 

 9/8/2017القدس، القدس، 
 
 السفير السعودي في واشنطن: قطر تهدد أمننا بدعمها المتطرفين .47

ان عن األزمة مي قال السفير السعودي في واشنطن األمير خالد بن سلم: جويس كرم - واشنطن
أعتيد أن سياسات قطر تشكل تهديدا  ألمننا الوطني، خصوصا  عندما تتدخل في سياساتنا »قطر: 

دعموا في سورية التنظيمات التابعة للياعدة وبعض »، مضيفا : «الداخلية وتدعم المتطرفين
 .«فالميليشيات الرهابية في العراق، ونأمل بأن تتوقف قطر عن دعم الرهاب والتطر 

تيف في الخطوط »، أن الحكومة السعودية «واشنطن بوست»وأكد األمير خالد في حديث  لى 
األمامية لمكافحة الرهاب، وقد يكون هنالك أشخاص كثر من بلدان مختلفة يدعمون الرهاب، غير 

 «.أن المشكلة في قطر تكمن في أن الحكومة هي التي تمول الرهاب
 9/8/2017الحياة، لندن، 

 
 مليار دوالر لدعم ائرهاب 65لماني م ري: قطر أنفقت بر  .48

 65قال أمين سر لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان المصري،  ن قطر أنفيت أكثر من وكاالت: 
مليار دوالر لدعم الرهاب بالدول العربية، وفي ا لحصا يات بعض المتابعين لشؤون دراسات مكافحة 

است"الل مثل ذلك المبلغ لتنمية األمة العربية، ولكن على العكس  الرهاب، رغم أنه كان من الممكن
 دعمت قطر التنظيمات الرهابية ماليا  وعسكريا . 

 9/8/2017الخليج، الشارقة، 
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 كذوبة الضغط على حماسأقهر الناس و  .49
 د. سفيان ابو زايدة

نه سيستمر في امامهم ا كلمتهخالل  أكدالر يس عباس في لياء متلفز مي بعض فعاليات اليدس 
وقف المخصصات المالية ل"زة تدريجيا ما لم تلتزم حماس باستحياقات المصالحة. هذا يعني من 

احالة من تبيى منهم على  وانه سيتمالناحية العملية ان استمرار الخصومات من الموظفين سيتواصل 
)من اموال  لسرا يل التي تدفي السلطة ثمنها وان الكهرباءوقت فيط،  وهذا مسألةالتياعد المبكر 

تيليصها سيتم الطلب من االسرا يليين مرة اخرى تخفيض  والتي تم غزة(الضرا ب التي تجبى من 
كميات االدوية ايضا سيتم  والتيليصات فيالطبية  وان التحويالتالكمية التي تصل الى غزة 

 االستمرار في تيليصها اضافة الى اجراءات عيابية اخرى.
، المصالحةاليبول بشروط  واجبارها علىذه االجراءات حيا هدفها تركيي حماس لنفترض جدال ان ه

يهدد الر يس في  واالجراءات التيالسؤال هو من كل هذه االجراءات التي تم اخاذها حتى االن 
اتخاذها، هل حيا تؤثر علي حماس؟ هل حيا هدفها تركيي حماس؟ ام انها فيط تيهر ابناء الشعب 

 م في غزة دون ان تحيق اهدافها.الفلسطيني المكلو 
اتمنى ان يينعني الر يس عباس كيف يمكن االعتياد ان تركيي الموظفين من خالل احالتهم على 

في الكثير من الحاالت سييود الى  %30 والتي تجاوزترواتبهم  والخصومات فيالتياعد المبكر 
 واغراقه فيضا ية مالية  له فيوعا لته وادخاتركيي حماس؟ كيف يمكن ان يكون تجويي الموظف هو 

 الديون سيكون وسيلة ض"ط مباشرة على حماس.
في اتخاذها.  سيستمرالر يس عباس بأنه  والتي يؤكدكوارث انسانية نتجت عن اليرارات االخيرة 

غالبيتهم من ابناء فتح هم  والذين فيخاصة الموظفين منهم  الفلسطينيين،اجراءات تيهر المواطنين 
 عباس.الملتزمين بسياسة الر يس  غالبيتهم منوعا التهم و 

هل يعلم السيد الر يس ان ال"البية العظمى من الموظفين قد حصلوا على قروض سواء كان لشراء 
االحالة على التياعد لم يتبيى له فلس واحد بل  وانه بعدجامعه  لرسومبيت او لزواج ابن او لتسديد 

ل انه  برسالةيعود  وهناك منت البنوك قسط اليرض هناك من يعود خالي الوفاض بعد ان َحص 
 مديون للبنك بعدة م ات من الشواقل الن ما تبيى من راتبه ال يكفي لسداد اليرض.

هل هناك من يسأل نفسه كيف سيكمل هذا الموظف حياته؟ هل هناك من يضي نفسه مكان هذا 
ان عليها الجلوس في  بالجامعة ابنته التي تتعلم وكيف سيخبرسيواجه اطفاله  ويتخيل كيفالموظف 

 البيت النه لم يعد لديه اليدرة على ت"طية رسوم التعليم؟
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هل هناك من يضي نفسه مكان موظف تالحيه الشرطة االنه لم يستطيي ت"طية الشيكات التي حررها 
بعد ان تيدم بعض اصحاب هذه الشيكات بشكوى ضده؟ هل لكم ان تتخيلوا هذا الموظف وهو 

 وها هيلسجن ليس النه محتال او حرامي او نصاب، فيط النه موظف التزم بالشرعية موجود في ا
 الشرعية تودعه السجن بعد ان حطمت حياته.

هل يعلم السيد الر يس ان هذه االجراءات ال تؤذي حماس بل تؤذي ال"البية العظمى من الناس 
الطالق، خاصة بين االزواج  وزيادة الجريمة وزيادة نسبةتفكيك النسيج االجتماعي  وتعمل على

الشابه؟ ال اعرف ان كان هذا الخبر يثير اهتمام السيد الر يس ام ال وهو انه في احدى المحافظات 
هرب الياضي الشرعي من مكتبه قبل ان ينتهي وقت الدوام لكي ال يستمر في التوقيي على طلبات 

الكثيرين ممن يفسخون خطوبتهم وان هناك  اليوم،حاله طالق في  29الطالق بعد ان وصلت الى 
ليس النهم لم ينسجموا مي بعضهم البعض بل الن الظروف اصبحت اكثر قساوة و ان الخصومات 

 على الرواتب و التياعد المبكر قد ضرب خططهم و احالمهم في ميتل؟
 ولجنته المركزيةهناك ثالث همسات اود ان اهمسها في اذن الر يس عباس  االحوال،في كل 
 الثوري. ومجلسه

الر يس في االستمرار في اتخاذها في  والتي يهدد اتخاذها،التي تم  ان االجراءاتالهمسة االولى 
اما  مباشر،الشعب الفلسطيني الذي يدفي الثمن بشكل  وهي قهرالمستيبل لها تأثير واحد حتى االن 

من هذه غير متأثره على االقل بشكل مباشر  وحكومة وكوادر وقيادات فهيحماس كسلطة 
 اكيد لن يجبرها على ت"يير مواقفها. وما هواالجراءات. 

اما الهمسة الثانية فهي ان هناك قناعه ان هذه االجراءات، خاصة التي بحق الموظفين ليس لها 
عالقة في تركيي حماس بل جزء من خطة لتخلي الر يس عباس عن مسؤلياته تجاه غزة. اذا كان 

لحديث عن مصالحة و تمكين حكومة الوفاق من ممارسة االمر كذلك كيف ينسجم ذلك مي ا
صالحياتها؟ اذا احلتم الموظفين للتياعد و ترفضون التعاطي مي موظفي حماس ، كيف اذن 
ستمارس الحكومة صالحياتها؟ ما هي االدوات التي ستستخدمها ؟ هبل ستسورد موظفين من الصين 

احالة موظفي السلطة للتياعد لكي يتم استيعاب ؟  ام كما يعتيد البعض ان هناك مؤامرة تهدف الى 
موظفي حماس في المستيبل؟ اذا كان االمر كذلك على بركة هللا فيط تحدثوا مي الناس بصراحة 

اذا ما استمر الحال على هذا المنوال فأن حركة فتح  الثالثة،الهمسة  أما حول مصيرهم و مستيبلهم.
و لن تنفي كل التيارير الكاذبة التي تحاول تجميل الصورة،  ستدفي ثمنا غاليا في االنتخابات اليادمة

 الن حجم اليهر الذي يعيشه الناس اكبر بكثير ما تتخيلون.
 8/8/2017رأي اليوم، لندن، 
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 حّي على القدس .50
 عبد الستار قاسم 
ليد خاض أهل اليدس معركة ساخنة في وجه االحتالل الصهيوني دفاعا عن األقصى وانتصروا، 

وكبير لكل الشعب الفلسطيني في فلسطين. فنذا تمكن أهل اليدس من صناعة  درس عظيموفي هذا 
أزمة تحشر الصهاينة أمام الرأي العام العالمي وفي وسا ل العالم، وتستيطب اهتمام دول عديدة في 
الشرق وال"رب؛ فننه من الممكن للشعب الفلسطيني أن يصني أزمة لهم مي كل  جراء تعسفي 

 يصنعونه.
ذا فعل م ن الممكن صناعة أزمة بشأن االستيطان، أو بشأن حق العودة، أو السيطرة على المياه. وا 

الشعب الفلسطيني هذا فننه سُيبيي الكيان الصهيوني على رؤوس أصابي أقدامه، وسيجد نفسه دا ما 
 المتهم والمسؤول عن التوترات في المنطية.

الطويل على مدى سني اتفاق أوسلو الذي جعل من  المؤسف أن الكيان يتمتي بحالة من االسترخاء
 الفلسطينيين األوسلويين حراسا له، يالحيون  خوانهم دفاعا عن أمنه واستهتارا باألمن الفلسطيني.

 الوحدة الوطنية الفلسطينية
تشكل اليدس قضية  جماع وطني، ومن الصعب أن يشذ فلسطيني عن الموقف الفلسطيني الثابت 

ات. الكل يجمي على أن اليدس مدينة عربية فلسطينية  سالمية، وحمايتها مسؤولية منها ومن الميدس
 الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

ومهما بل"ت  جراءات التهويد وتزوير التاريخ فنن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن المدينة.  نها قلب 
طيني يصاب في جسده فلسطين، وهي جزء عضوي ال ينفصل عن الكل الفلسطيني، والكل الفلس

 ونفسه  ن تم انتزاع اليدس منه.
ولهذا رأينا عمليا وحدة وطنية فلسطينية جماهيرية ميدانية أثناء األحداث. فيد شاركت كل األطياف 
السياسية واالجتماعية والدينية في مواجهة الجراءات الصهيونية، والكل كان لديه االستعداد للتضحية 

 اجهة االحتالل.والمساهمة الفعالة في مو 
وما جرى يدل بوجه قطعي على أن االنيسامات على الساحة الفلسطينية ليست على مستوى الشعب، 

نما هي منحصرة في الييادات الفصا لية والحزبية فيط. سياسيو الفصا ل  وا 
والسلطة الفلسطينية مختلفون فيما بينهم ومنيسمون، وهم دا ما يعملون على جر  الشعب  لى 

تهم وتوليد مشاعر الب"ضاء والكراهية بين الصفوف. والشعب الفلسطيني بصحة جيدة من انيساما
 ناحية الوحدة الوطنية  ن سلم من صراعات الفصا ل واليادة السياسيين.
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وما جرى في اليدس يؤكد حييية أخرى، وهي أن الشعب دا ما متيدم على قياداته، وأن الييادات عادة 
 يها في استشعار الخطر والتصدي له.تلهث وراء الشعب ألنه يسب

ورغم ذلك، تحاول الييادات أن تسرق منجزات الشعب وتدعي أن الخطر لم يكن ليرتد لوال جهودها 
التي تنحصر غالبا في التصريحات والدانات واالتصاالت مي هذه الدولة أو تلك. ليد كافح الشعب 

وليس ألحد آخر فضل  -أهالي اليدس وخاصة-الفلسطيني ميدانيا، والنجاز هو  نجاز الشعب 
 عليهم.

أبرز ما تجلى في الوحدة الوطنية الفلسطينية أن مسيحيين انضموا  لى الصالة مي المسلمين تحديا 
لالحتالل.  ذ تيدم شباب مسيحيون وانضموا  لى الصلوات، في مشاركة فعالة للمسلمين في قتالهم 

مظاهرة من كنيسة الييامة  لى المسجد األقصى يوم من أجل الميدسات. وكان من المتوقي أن تخرج 
 حل األزمة.

وسبق للمسيحيين أن وضعوا كنا سهم تحت تصرف المسلمين  ن تعذرت الصالة في المساجد. 
وبذات الروحية يمكن أن يتصرف المسلمون ما  ذا وجه االحتالل مخالبه صوب األماكن الميدسة 

 المسيحية.
ون على كل المجتمعات التي تتعدد فيها األديان. ففي الوقت الذي أعمل وبهذا السلوك تيدم الفلسطيني

فيه مسلمون مزيفون في دول عربية رصاصهم في مسيحيين وغير مسيحيين؛ يعبر الشعب 
 الفلسطيني عن رو  التعاون والعمل الجماعي من أجل تحييق أهداف وطنية.

 المال والتكافل النضالي
لنضال الوطني الفلسطيني. ليد أفسد المال  لى حد كبير انتفاضة دا ما كان المال مصدر تخريب ل

. وطالما تم استخدام المال لشراء 2000، وكذلك الحالة بالنسبة النتفاضة األقصى عام 1987عام 
الذمم وتحويل الجمهور عن المصلحة الوطنية، بحثا عن جزء من المال المهدور المسخر الستيطاب 

 صيل أو ذاك.التأييد السياسي لهذا الف
ليد ألهت الييادات الفلسطينية الشعب بالمال، وكانت تفتح األبواب دا ما للفساد المالي والفساد، مما 
كان يحو ل األنظار عن اليضية نحو المكاسب والسرقات. مجرد أن يدخل المال، يتهالك أفراد كثر 

ادة. وبذلك كان يرتا  االحتالل على جمعه واالست ثار به، وتبدأ بعدها االتهامات واالتهامات المض
من التكاتف والتعاضد في مواجهته. ليد سبب المال الكثير من االنيسامات واالستهتار باليضية 

 الفلسطينية.
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المال ضروري للييام بالنشاطات المختلفة ورفي مستوى المواجهة مي االحتالل. ال يمكن لتنظيم أن 
مهم وتسليحهم بدون المال، لكن المؤسف أن الكثير من يكسب قوة ويرفي مستوى تدريب أفراده وتنظي

 المال الفلسطيني لم يكن موجها نحو هدف وطني واضح ومعين.
والسؤال هنا يتعلق بكيفية ت"طية تكاليف الجماهير الميدسية التي كانت تحتشد عند بوابات المسجد 

لتيديم ما يستطعن من خدمات األقصى؟ والجواب عند نساء اليدس اللواتي استنفرن منذ اليوم األول 
 للمعتصمين والمرابطين والمرابطات.

رن الطعام ونيلنه باحترام  لى المعتصمين، وزودنهم بالماء والعصا ر، وفتحن  نساء اليدس حض 
بيوتهن للمتعبين والمرضى والجرحى، وتحولت بعض البيوت  لى ساحات  سعاف. وبهذا ضربن أروع 

 عي والتضامن.أمثلة نشاطات التكافل االجتما
ليد تجلت النخوة العربية الصادقة في مدينة اليدس، وكانت نساء اليدس أبرز أبطالها. لم تبخل 
النساء ال بجهد وال بمال وال بوقت من أجل أن يحيق المعتصمون ما يرضون عنه. وهذا مؤشر قوي 

ذي يتعرض له على أن سياسة التكافل يمكن أن تنجح في فلسطين، وت"ني الشعب عن الذالل ال
 عندما يعتمد على غيره. االعتماد على الذات هو الوسيلة األفضل لتحرير الرادة السياسية للشعب.

تسابيت دول عربية وتنظيمات وأحزاب على  صدار مواقف من  جراءات االحتالل بحق األماكن 
وكلها مواقف ال  الميدسة. وقد تمحورت هذه المواقف حول الدانة والشجب واالستنكار واالستهجان.

 قيمة لها، وتشكل رسا ل طمأنة للكيان الصهيوني.
لم يعد لإلدانات أي معنى، وكل من يتعامل بها  نما ييول للصهاينة: "اصنعوا ما ش تم في اليدس 
ونحن ال نملك  ال الكالم الخالي من المحتوى". وعليه فنن الصمت أرقى بكثير من تناول عبارات 

ولت  لى جزء من التراث السياسي العربي الذي يعبر عن مدى الضعف الذي الدانة. والدانة تح
 ألحيته األنظمة باألمة العربية.

المطلوب هو أن تكون المواقف عملية وليست كالمية. المطلوب اتخاذ  جراءات لكي يشعر الصهاينة 
ة العربية وقف أنهم يواجهون  رادات قوية حريصة على األمة وميدساتها. فمثال مطلوب من األنظم

ل"اء المشاريي  التطبيي، ووقف كل أعمال التنسيق األمني مي الصهاينة، ووقف التبادل التجاري، وا 
 االقتصادية المشتركة.

فالمطلوب من األردن ومصر مثال هو  نهاء وجود سفارتْي الصهاينة، خاصة أن األردن خسرت 
ال يجوز لدولتين تتحمالن مسؤولية . أخالقيا 1967الضفة ال"ربية ومصر خسرت قطاع غزة عام 

 استعادة األراضي المحتلة أن تصطلحا مي المحتل والمعتدي.
 ما بعد االنتصار
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اختلف الموقف الشعبي العربي عن المواقف الرسمية  لى حد ما؛ فيد خرجت جماهير عربية للتظاهر 
ظاهرات بالحجم دعما لألقصى ودعما للفلسطينيين الذين يتصدون للمعتدين. لم تكن تلك الم

المطلوب، ولم يكن لها تأثير على األنظمة السياسية العربية، لكن مجرد التضامن ولو الرمزي كفيل 
 بأن يعيد اليضية الفلسطينية  لى الوعي العربي.

كانت كبريات المظاهرات في اليمن وتركيا واألردن، وهي كانت ضرورية ليس فيط لدعم الميدسيين، 
نما أيضا لعادة ال يضية الفلسطينية  لى موقعها الصحيح في وعي العرب. ليد غابت اليضية على وا 

مدى سنوات عن وعي الجمهور العربي وعن وسا ل العالم العربية، وأخذ الناس يتناقلون أخبار 
  قامة العالقات مي الصهاينة وكأن الشعب الفلسطيني قد استعاد حيوقه.

ى شوارع العواصم العربية أرغم العالم على تناول اليضية المواجهة مي االحتالل وتدفق الجماهير  ل
الفلسطينية، وحشر العديد من قادة العرب في الزاوية. وكان من تأثير هذا الحراك أن تم كبح سرعة 
التطبيي العربي مي الصهاينة  لى حد ما. كان العرب يهرولون نحو الصهاينة، لكنهم وقعوا في حرج 

سالمية ولو مؤقتا.كبير  بان أحداث اليدس،   واضطروا أن يلبسوا حلة قومية وا 
وبما أن الوعي العربي قد تم تنشيطه ولو بعض الشيء، فننه تبيى على الفلسطينيين المسؤولية عن 
كيفية االستفادة من الوضي الذي نشأ وتعزيزه. من الضروري أن يتبي الفلسطينيون سياسات تعمق 

جماهيري العربي،  ذ ال مناص أمامهم من االستعانة بالمواقف الوعي بالمزيد، وتستيطب االهتمام ال
الجماهيرية العربية.  ذ المواقف الرسمية العربية لم تعد في خدمة قضايا األمة العربية، والتعويل على 

 الجماهير لن يكون عبثا.
 والكيان الصهيوني يحرص دا ما على عدم السما  للفلسطينيين بتحييق أي انتصار مهما ص"ر،
وذلك للحفاظ على رو  الحباط والمعنويات المنخفضة لدى الناس، ألنه كلما ارتفعت رو  الناس 
المعنوية لحق باالحتالل أذى، وكلما أصاب الفلسطينيين  حباط ارتفعت معنويات الصهاينة. أي أن 

 هناك حربا معنوية.
لهذا من المتوقي أن ييوم هذه المرة لم يستطي االحتالل تجنب الهزيمة رغم أنها ليست كبيرة؛ و 

االحتالل بعدد من الخطوات ليفسد على الشعب شعوره بالنجاز، وليعود به  لى حالة الحباط من 
 جديد.

ولهذا لم يكن مست"ربا أن يسمح االحتالل لم ات المستوطنين بأن يدخلوا باحات الحرم اليدسي يوم 
ين بأن الباحات منتهكة وستنتهي بانتهاك ، وهي رسالة للمسلم2017أغسطس/آب  1الثالثاء الموافق 

المسجد نفسه. ولهذا مطلوب من الفلسطينيين البياء متييظين ومفتوحي العيون واآلذان، فهذا عدو 
 غادر ال يؤمن جانبه بتاتا.
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وفي النهاية، هل سيرتيي المسؤولون الفلسطينيون  لى مستوى المسؤولية ويعيدون حساباتهم ويييموا 
حتالل؟ صحيح أن ر يس السلطة المنتهية واليته أعلن وقف االتصاالت مي عالقاتهم مي اال

االحتالل، لكن هذا ال يكفي. يجب  ل"اء كل االتصاالت مي االحتالل، وبحث  ل"اء االتفاقيات 
 المعيودة معه، والعودة  لى الوحدة الوطنية ومشروع المياومة.

 8/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
  ية على التفتت واالنشقاق؟!هل ما زالت حماس ع .51

 ساري عرابي
؛ َكَتْبُت ميالة بعنوان "حماس العصية 2007قبل أكثر من عشر سنوات، وتحديد ا في نيسان/  بريل 

–على التفتت واالنشياق"، جاءت تلك الميالة بعد توقيي اتفاقية مكة بين حماس وفتح، فيد تليَفْت 
–م السرا يلي عن خالفات عميية في حماس وصلت أوساط صحافية عربية ما زعمه العال -حينها
 حد  التمرد. -بزعمه

بصرف النظر عن النفس المخابراتي في العالم السرا يلي، فنن تياريره حينها اتسمت بالسخف 
والخف ة الشديدة، وكذلك ما بنته عليها تلك األوساط الصحافية العربية والتي أضافت  لى استنادها 

 ي انطالقها من تصورات انطباعية را جة حول حماس، ولكنها غير دقيية.لإلعالم السرا يل
 بعد هذه السنوات العشر؛ هل ت"ير الشيء الكثير؟!

من نافلة اليول؛  ن حماس وحينما وق عت اتفاقية مكة، كانت بالنسبة لما هي عليه اآلن في حالة 
ات التشريعية، وتعتيد بنمكانية تجاوز جيدة، فالحركة كانت ما تزال تشعر بنشوة االنتصار في االنتخاب

أزماتها اآلخذة بالتشك ل؛ الحصار االقتصادي على حكومتها، والمعضلة األمنية التي فرضتها عليها 
 السلطة اليديمة الراسخة، والرفض القليمي والدولي، وغير ذلك.

ترتب على فوزها كانت آمال الحركة مبنية على الخطأ نفسه الذي لم ُييد ر النتا ج التي سوف ت
الكاسح في االنتخابات، وتشكيلها الحكومة، وقد استمرت تلك األزمات في التعاظم واالست"الق؛ 
فاتفاقية مكة أفضى  ليها فوز حماس باالنتخابات بعدما واجهته فتح بالرفض العملي، واألزمات 

شر الحركة في قطاع غزة المست"لية اليوم امتداد لذلك الفوز وما أد ى  ليه كالحسم العسكري الذي ح
 وفرض عليها  دارته بكل تبعات ذلك وحموالته.

منذ ذلك الوقت ت"يرت أشياء كثيرة، فنشوة االنتصار االنتخابي زالت، وال يكاد يلمس لها المرء أثر ا، 
وُأقصيت الحركة عن المجال العام في الضفة ال"ربية، وفككت تنظيماتها فيها، ولم يزل عناصرها في 

 عانون صدمة الترويي وكسر آمالهم التي انفتحت لها كو ة من االنتخابات.الضفة ي
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في غز ة، تعاظمت الحركة، وتمكنت من ملء الفراغ الذي خل فه انسحاب السلطة من مسؤولياتها بعد 
ظلت موارد الحركة ُتصب   2013الحسم العسكري، وحتى انيالب عبد الفتا  السيسي في يونيو 

كلة في قطاع غز ة، وبالرغم من تراجي قدرة الحركة على التدبير المالي بعد لصالح الوقا ي المتش
خالفها مي  يران حول الموضوع السوري،  ال أنها بييت قادرة على تسيير أمورها بشكل معيول حتى 

نهاكها بالحصار المتصاعد.  تدمير األنفاق، وا 
كام الحصار على اليطاع، وهو بعد سلسلة من الحروب، شعر فيها ال"ز يون أنهم وحدهم، واستح

الحصار المتصاعد في شراسته منذ أربي سنوات، والذي بلغ حدًّا من اليسوة غير متصور مي 
 جراءات السلطة الفلسطينية األخيرة المستهدفة ليطاع غز ة بالعياب، واست"راق حركة حماس في 

نسانية المتتالية؛ أخذت اليطاع في تدبير الشأن اليومي للناس والبحث عن أي حل لألزمات ال
 أولويات جديدة تتشكل لعموم اليطاع، ولحركة حماس هناك.

ومي أن حماس في غزة تمكنت من تعظيم قوتها العسكرية، وكشفت عن أداء قتالي ملهم ومثير 
،  ال أن نتا ج الحصار، وعدم قدرة الحركة على حل أي من أزماته، 2014لإلعجاب في حرب العام 

في تنفيذ شعارها االنتخابي "يد تبني ويد تياوم"، بالضافة ألخطاء متراكمة في  فضال  عن فشلها
المسلكية العامة حكومية وتنظيمية؛ قد مس  بشعبيتها بشكل كبير داخل قطاع غزة، فضال  عن كون 

 صورتها باتت مرك بة لدى الجمهور الفلسطيني الذي لم يعد قادر ا على رؤيتها حركة مياومة فحسب.
ساس خلق االحتالل ظروف ا استعمارية متباينة بين الضفة ال"ربية وغز ة، وفي األصل امتلك في األ

لكل منهما رؤية مختلفة، ومي تباين السياسات الفلسطينية الحاكمة في كل من الضفة وغز ة؛ أخذت 
اتهم، فجوة اختالف الظروف تتسي ما بين المنطيتين، وهو ما عظ م من شعور ال"ز يين بوحدتهم ومعان

ة، بدأ يتضح أن االحتالل وقوى متعددة محلية  ة، بل قضية خاص  وجعل ليطاع غز ة أولويات خاص 
قليمية تدفي بها  لى أقصاها لفصل اليطاع ضمن رؤية تزداد تبلور ا حول الحلول الممكنة لتصفية  وا 

 اليضية الفلسطينية.
ظت على مكانته وقدرته على  حداث في خارج فلسطين، ال يبدو أن قيادة حماس لذلك الفرع، قد حاف

التوازن المطلوب بين مختلف فروع الحركة، فضال  عن أنها لم تحيق نجاحات واضحة في  عادة 
حشد الفلسطينيين في الشتات وتأطيرهم بما يعيد لهم مكانتهم الوطنية والنضالية، وكل ذلك نتيجة 

ي المنطية وكيفية تعاملت حماس معها، جملة من العوامل الموضوعية، المتعلية بتطورات األحداث ف
والذاتية المتعلية بندارة الشأن الداخلي لفرع الخارج وللحركة عموم ا، وهو ما انتهى بنضعاف فرع 

 الخارج  لى حد  كبير.
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ذن فالحركة ال ذاتيًّا وال موضوعيًّا؛ هي ما كانت عليه بعد فوزها في انتخابات المجلس التشريعي،  وا 
-أكثر استحكام ا وتعييد ا، وقد اتضحت بعد تفاهمات فرعها في غزة مي محمد دحالن وأزماتها اليوم 

وهي التفاهمات التي قيل  نها جرت قبل أي قدر من التشاور والتفاهم مي بيية فروع الحركة، بمعنى 
فيد فشا النياح العلني بين عناصر  -أن األوليات الخاصة ليطاع غز ة هي التي حكمت األمر برمته

 ادر الحركة على صفحات مواقي التواصل االجتماعي بما ال يخلو من البعد المناطيي.وكو 
ذا كانت قيادة حماس في غزة قد ذهبت منفردة لحل المشكالت التي تباشرها لحظة بلحظة في  وا 
قطاع غز ة، فنن عناصر وكوادر الحركة في الضفة، ال قيادتهم الرسمية، بدأت أصوات منهم تتحدث 

لبحث عن حلول خاصة بأوضاعهم في الضفة، وفرع الخارج هو بالتأكيد غير سعيد عن ضرورة ا
لآللية التي أهملته في  دارة التفاهمات مي دحالن؛ وذلك ال يعني  ال أن كل فرع للحركة بات مرهون ا 
لظروفه الخاصة، والحركة كل ها تبدو وكأنها مسل مة بذلك، وهذا ليس حال حركة واحدة تفك ر بعيل 

 د.واح
لم تت"ير حماس وحدها، بل ثمة ظروف أخرى ت"يرت غي رت من الناس من بعد اتساع المساحات 
التي تتيحها التينية للناس للتعبير عن أنفسهم. ومي االنتكاسة التي تعانيها الحركة، واالنكسار الذي 

رد والحيرة وانعدام عانته الثورات العربية، وما آل  ليه ذلك من  حباط؛ انطبعت المواقف واآلراء بالتم
 الييين وتراجي الثية.

ليس من وظيفة هذه الميالة مناقشة أوضاع كل فرع من فروع الحركة؛ والحوادث والنياشات الكثيرة 
التي استجدت أخير ا،  ذ ال تطيق مساحتها ذلك، كما ليس من وظيفتها تحديد نسبة مسؤولية كل فرع 

 م ة حتى لو كانت متباينة بين تلك الفروع.عم ا آلت  ليه األمور، ولكن المسؤولية عا
وهذا ال يعني أن حماس قد دخلت في احتماالت التفتت أو االنشياق، ولكن يعني أن االتكاء على 
تجربة الحركة التاريخية الطويلة في هذا الموضوع لم يعد كافي ا، ويعني أن ت"ير الحركة وت"ير 

دوات أخرى لمواجهة احتماالت من هذا النوع، السيما ظروفها وتوازناتها الداخلية يستدعي آليات وأ
وأن الدفي لتعزيز الظروف المتباينة بين الفلسطينيين وما يستتبعه من خلق قضايا منفصلة على 

 حساب اليضية العامة يجري بسرعة عجولة دون أن تملك الحركة أي أفكار عملية لمواجهته.
 8/8/2017، "21موقع "عربي 
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 ومستقبل نتنياهو السياسي قضايا الفساد .52
 نبيل السهلي 
تشهد الساحة السياسية السرا يلية تحوال  كبيرا  يهدد المستيبل السياسي لر يس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
حيث أعلنت النيابة العامة السرا يلية قبل أيام توقيي اتفاق رسمي مي آري هارو، الذي عمل في 

في قضيتي الفساد « شاهد ملك»ياهو، يحصل هارو بموجبه على دور الماضي مديرا  عاما  لديوان نتن
اللتين تهددان مصير نتنياهو وبياءه في الحكم، في حال أفضت شهادة هارو  لى تيديم ال حة اتهام 

 .2018رسمية ضد ه في بداية العام 
تنياهو مشبوه بتليي والالفت أن توقيي االتفاق مي آري هارو استند  لى تأكيد الشرطة السرا يلية بأن ن

رشوة والتحايل على اليانون وانتهاك الثية، وذلك للمرة األولى منذ بدء التحيييات في اليضايا التي 
، وتتصل األولى بحصول نتانياهو على مبالغ وهدايا من رجال 2000و 1000عرفت باسم قضايا 

في حين تتصل الثانية أعمال وأصدقاء من خارج  سرا يل في شكل مخالف لليانون السرا يلي، 
، «يديعوت أحرونوت»، التوصل  لى صفية مي ناشر صحيفة 2014بمحاوالت نتانياهو، خالل عام 

نوني موزيس، لتعديل سياسة التحرير المناهضة لنتانياهو في الصحيفة، ميابل عدم اعتراض األخير 
على مالك الجريدة مجانا ، أو محاولة الض"ط « يسرا يل هيوم»على قانون يمني توزيي صحيفة 

 وناشرها، الثري األميركي شلدون  يدلسون، لعدم  صدار ملحق أسبوعي للصحيفة.
وتبعا  لما ذكرته وسا ل العالم السرا يلية أخيرا ، فنن هارو، الذي يعتبر أحد أوثق الميربين من 

الوزراء  نتانياهو حتى بعد اعتزاله العمل معه، كان على علم واسي بكل ما يتصل بنشاط ر يس
المالي واالقتصادي، وهو الذي قام أصال  بتوثيق اللياء بين نتانياهو ونوني موزيس في قضية الصفية 

من مناو ة لنتانياهو  لى مسايرة له. وبطبيعة « يديعوت أحرونوت»بين االثنين لت"يير خط صحيفة 
مي المدير « شاهد ملك»ة، اتفاق الحال كان رد فعل نتانياهو قويا  على توقيي النيابة العامة السرا يلي

السابق لمكتبه، ومذكرة الشرطة التي جاء فيها أنه مشبوه بمخالفات رشوة واحتيال وخيانة األمانة، 
وكذلك بيان المعسكر الصهيوني، الذي دعا فيه أحزاب اال تالف  لى تفكيك حكومته والذهاب  لى 

لعالم السرا يلي، وكأنه مستخف باألمر وال انتخابات مبكرة، حيث اختار نتانياهو أن يظهر أمام ا
 .1948يوليه أي وزن، مستندا   لى تحالفه العريض مي قوى أكثر يمينية منذ قيام  سرا يل في 

، قبل ايام، تطرق نتانياهو  لى قضايا «فايسبوك»ففي رسالة مصورة ُنشرت على صفحته على 
، وأنه ال «يل أن يمر أسبوع من دون فضا ح نه كان من المستح»يومية، قبل أن يختتمها باليول: 

نه  مستمر في مواصلة العمل ألجل »يعير االهتمام للضوضاء في الخلفية، على حد وصفه، وا 
السرا يليين. وبذلك أدار نتانياهو ظهره  لى بيان المعسكر الصهيوني الذي يتزعمه هرتزوغ، والداعي 
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اال تالف والذهاب الى انتخابات مبكرة، حيث   لى  سياط حكومة نتانياهو من خالل االنسحاب من
برر البيان ذلك بسبب اتهام النيابة العامة نتانياهو بالفساد واالحتيال وخيانة الثية، وتاليا  فيدان 
األهلية المعنوية واليدرة على الحكم، وذهب البيان  لى أبعد من ذلك حين اتهم نتانياهو بارتكاب 

اليسار الصهيوني شركاءه وقادة أحزاب اال تالف في الحكم  ظهار جرا م خطيرة جدا ، ودعا بيان 
 الشجاعة والنزاهة، لييولوا لنتانياهو ما قاله هو نفسه ألولمرت قبل سنوات خلت.

رغم ارتفاع وتيرة السجاالت في الساحة السياسية السرا يلية حول قضايا الفساد التي تطارد نتانياهو 
أن من غير الثابت أن التحوالت ستودي بالضربة الياضية على وتضي مستيبله على المحك،  ال 

حكومته، ألنه يعتمد على ا تالف يميني عريض، حيث انضمت وزيرة اليضاء، أييليت شاكيد،  لى 
خط الدفاع الذي ييوده نتانياهو ضد اتهامه بيضايا الفساد، وأعلنت أنها ال ترى سببا  يدفي نتانياهو 

حال تيديم لوا ح اتهام رسمية ضده، ولهذا بات من شبه المؤكد استمرار  لتيديم استيالته، حتى في
ن كانت التيديرات األولية تشير الى هزة 2019حكومة نتانياهو حتى انتهاء فترة واليتها عام  ، وا 

سياسية في  سرا يل مطلي العام الميبل مي تطور التحيييات في اتجاه تيديم ال حة اتهام رسمية، والى 
هد الساحة السياسية السرا يلية اصطفافات جديدة، لكنها ستكون أكثر يمينية وعنصرية، حينه ستش

 وفق استطالعات الرأي السرا يلية خالل اآلونة األخيرة، وبخاصة  زاء الحيوق الفلسطينية.
 9/8/2017الحياة، لندن، 

 
 أزمة قطر والم الح األمريكية .53

 د. ناجي صادق شراب
دور األمريكي تجاه األزمة الخليجية، وتناول الكثير من الكت اب والمحللين طرحت تساؤالت عدة عن ال

هذا الدور من وجهات نظر مختلفة. وفي خضم هذه اآلراء أرى أن السياسة األمريكية تحكمها 
اعتبارات ومحددات كثيرة أهمها، أوال : أن منطية الخليج العربي ومنذ الحرب العالمية الثانية وهي من 

طق االستراتيجية في العالم، ومنذ سبعينات اليرن الماضي والواليات المتحدة تعتبر هذه أهم المنا
المنطية منطية مصالح أمريكية فيط. وثانيا ، العمل على  بعاد أي دور ليوى  قليمية ودولية أخرى 

فيطر معادية للمصالح األمريكية في األزمة. وثالثا ، أطراف األزمة هم حلفاء للواليات المتحدة، 
حليف استراتيجي وفيها قاعدة العديد، والسعودية والمارات والبحرين ومصر دول حليفة وقوية. رابعا ، 
حجم المصالح األمريكية لدى الدول األربي يفوق ما للواليات المتحدة من مصالح مي قطر، فال 

األزمة في  طار تشكل قاعدة العديد أي عا ق أمام دعم وتبني موقف الدول األربي. خامسا ، حصر 
خليجي خليجي، والحيلولة دون تطورها للخيارات العسكرية التي من شأنها أن تضر ليس بالمصالح 
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األمريكية فيط، بل بمصالح الدول ذاتها، ومن شأن هذا الخيار أن يفتح األبواب للتدخالت الخارجية. 
أن ملف محاربة الرهاب يشكل  سابعا ، التوافق في الرؤى بين الواليات المتحدة والدول األربي على

تحديا  مشتركا ، وفي هذا السياق تتبنى الواليات المتحدة مطالب الدول األربي. ثامنا ،  دراك الواليات 
المتحدة قدرتها على التحكم وضبط السلوك السياسي ليطر، فبمعايير اليوة يمكن التحكم في السلوك 

حددات ال ترى الواليات المتحدة أن األزمة قد وصلت اليطري في النهاية. وأخيرا  في سياق هذه الم
لدرجة األزمة العميية، أو المركبة بعد، بل قد تكون من وجهة النظر األمريكية أنها أقرب  لى درجة 
متيدمة من الخالفات في المواقف ووجهات النظر، وبالتالي ال تشكل حتى اللحظة تهديدا  مباشرا  

 هو: كيف تعاملت الواليات المتحدة مي هذه األزمة؟  لمصالحها في المنطية. والسؤال
يبدو من متابعة السياسة األمريكية لألزمة أمران هامان: األول، االهتمام المباشر بتطورات األزمة 
على أعلى مستويات صني اليرار األمريكي. فعلى المستوى الر اسي تم االتصال من قبل الر يس 

ء تداعيات األزمة، وعدم تجاوزها حدود المنطية، والمستوى الثاني، ترامب بيادة المنطية، بهدف احتوا
مستوى وزارتي الخارجية والدفاع، ودور الوساطة التي قام بها وزير الخارجية األمريكية تيلرسون 
ن لم تخرج الزيارة عن نتا ج سريعة لحل األزمة، لكنها  للمنطية، وزيارته المكوكية لمدة ثالثة أيام، وا 

حة بعدم تطورها بما يسمح بالتدخالت الخارجية، وتأييد الدور الكويتي المدعوم بالدور رسالة واض
األمريكي. واألمر اآلخر، التناقض والصراع في مواقف مؤسسات صني اليرار األمريكي من األزمة 

ية، بين الر اسة ووزارتي الخارجية والدفاع، وهذا الخالف أعتيد انه سمة تيليدية في السياسة األمريك
العتبارات تتعلق بالر اسة وما يحكمها من سلوك سياسي ورؤية شخصية لالستراتيجية األمريكية 
العليا، وي"لب على مواقفها البعد السياسي الشخصي، وتيييم وزارتي الخارجية والدفاع الذي ي"لب 

من وزيري  عليه البعد االستراتيجي البحت، وطبيعة النظام السياسي األمريكي الر اسي الذي يجعل
الخارجية والدفاع مسؤولين أمام الر يس. ومن مظاهر هذا االنيسام، تأييد الر يس ترامب لمطالب 
وخطوات الدول األربي ضد قطر، وتأكيده على ضرورة رأب الصدع الخليجي، وفق ما جاء في قمة 

. وفي الوقت الرياض بوقف تمويل الرهاب، ومواجهة األيديولوجية المتطرفة التي تدعمها الدوحة
ذاته عارض كل من وزير الخارجية والدفاع تصعيد األزمة، لما لذلك من تداعيات مضرة بالمصالح 

والرهاب، وفي االنتشار « داعح»األمريكية، وفي الجهد الذي تبذله الواليات المتحدة لمحاربة 
ي الواليات المتحدة األمريكي العسكري في المنطية والمحيط الهندي. ومن مظاهر هذا االنيسام توقي

مي قطر صفية سال . هذا االنيسام في الموقف األمريكي انعكس على الزيارة التي قام بها تيلرسون، 
ولم تحيق النتا ج منها، وهو يعود  لى رؤية الر يس ترامب للمؤسسات األمريكية بأنها السبب في 

تهميح دور هذه المؤسسات كثير من األزمات التي شهدتها الواليات المتحدة، ولذا عمل على 
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كالخارجية، وا عطاء دور أكبر لمستشاريه الميربين. ويبدو من أسباب هذا االنيسام االرتباط الشخصي 
بين وزير الخارجية األمريكية وقطر، عندما كان ر يسا  لشركة أكسون التي لها مصالح كبيرة مي 

سام في دور الدارة األمريكية، لكن قطر. هذه بعض من األسباب التي تفسر لنا هذا الصراع واالني
في النهاية يبيى دور الر يس األمريكي هو الحاسم، والمؤثر، وليس دور وزير الخارجية. وفى ضوء 
نظرية المصالح االستراتيجية العليا سيبيى الدور األمريكي مهما  فى احتواء األزمة، وصوال  لفرض 

 لهادفة لحماية األمن الخليجي والعربي.تسوية على قطر وقبولها بمطالب الدول األربي ا
 9/8/2017الخليج، الشارقة، 

 
 التخلص من خطيئة أوسلو .. تحديد األعداء أوالً  .54

 نداف هعتسني
ثمة كفاءة عالية للنا ب دافيد بيتان والوزيرة ميري ري"ف في تخريب الكفاحات العادلة من خالل 

عالية اكثر لدى خصوم الحكومة في استخدام تصريحات متدنية المستوى أو غير جدية. هناك كفاءة 
التصريحات البا سة لتسخيف وعرقلة االفكار الصحيحة. هذه هي اليصة كلها، بما في ذلك ما يتعلق 
بالتصريحات ضد رؤساء المخابرات والجيح في قضية الحرم. وصف ر يس المخابرات ور يس 

نهما جبان مدحوض، ولكن يجب االشارة الى االركان بالياب منكرة ك"بي وبا س، واالدعاء بأن أيا  م
الخطورة الشديدة الكامنة في الرو  التي يبثونها في السياسة وفي تيويمات الوضي من جانبهم. بل 

 وأهم أن تبدي الحكومة زعامة وأن تلزمهم بأن ي"يروا اليرص.
ضد مواقف  وزراء كثيرون مصدومون من الخط الذي يتخذه رؤساء المخابرات والجيح، والذي ييف

الحكومة، ولكنه ايضا يتناقض مي المنطق والتجربة التاريخية للجيل األخير. بارزان في شذوذهما 
 بالذات مفتح عام الشرطة وقا د لواء اليدس، اللذان يحظيان بالثناء على شجاعتهما واصالتهما.

موقف ر يس  الخط المرفوض في االزمة االخيرة تصدره ر يس المخابرات، نداف ارغيمان، ولكن
ن كان على مستوى أدنى. السطر االخير في هذا الموقف هو الخصي  االركان كان مشابها، وا 

ال لت"يير شيء، ال الحداث موجات، من اصل سيناريوهات الرعب والخوف، الموقف  -واالنثناء
اهل رجال السلطة الفلسطينية؛ حيث يتج –الذي ادمن على المياولين الفرعيين الخطيرين والخونة 

 حييية ان السلطة هي عدو، ورم سرطاني خبيث يجب ازالته، النه سرطان عضال وليس شريكا .
فان الرو  التي تحوم في قيادة الجيح والمخابرات في اسرا يل  1993المشكلة هي أنه منذ اواخر 

 هي رو  مصممي اتفاقات اوسلو، رو  ثبت أنها خاط ة ومحملة بالمصا ب. غير أنه حتى اليوم لم
على ت"يير أنماط فكر بيريس ورابين، اللذين قررا بشكل هاٍذ بأن « الليكود»يتجرأ رؤساء الوزراء من 
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منظمة التحرير الفلسطينية شريك في السالم. وعليه فنن الحكومة الحالية هي ايضا حكومة 
يجب ان ، اذ حتى اآلن لم تتجرأ على ت"يير شيء في المعادلة التي خلفها بيريس ورابين. «اوسلو»

نيرر بأن من يحرض ويعمل ضدنا، ومن يرفض شرعيتنا، ليس شريكا  بل عدو ومن هنا تنبي 
 العدو نهزمه، ال نتصالح معه. -االستنتاجات الالزمة

ال بد اننا سندفي ثمنا باهظا. صحيح أن « اوسلو»بالفعل، من أجل اصال  االخطاء الرهيبة ليادة 
المدى االولي هزات وسيدهور الوضي. ضمن امور اخرى، كل ت"يير في الوضي الراهن سيخلق في 

مي كل ما في ذلك من صعوبة سنضطر لتفكيك تنظيم  فتح والجيح الفلسطيني الذي بنيناه داخلنا، 
وهو من يشكل العبا مهما في سيناريوهات الرعب التي تعرض على أعضاء الكابينت. ولكن بعد 

 اسه.الفترة االولية للهزات سنصلح الواقي من أس
حذ ر الكثير « اوسلو»بالمناسبة، لم تبث الييادة األمنية دوما نزعة خوف وهرب من الواقي. في بداية 

من قادة الجهاز بيريس ورابين من السخافة الكامنة في عيد اتفاق سالم مي ياسر عرفات و منظمة 
بمعنى أنهم «. رصعليهم أن ي"يروا الي»التحرير الفلسطينية. وعلى هذا أجاب بيريس ورابين بأن 

سيضطرون الى ان يضعوا نظرات تلون الواقي بوردية وهمية. النظارات وضعت، ومنذ اذ نحن مي 
قيادة امنية تعمل بموجب قرص مكسور. العالج الوحيد لمثل هذه المتالزمة هو الزعامة. زعماء 

ا معوجا .  ن يعرفون كيف يأمرون جنرالتهم بما هو الطريق الصحيح حتى عندما يبدي هؤالء فهم
ت"يير قرص بيريس هو تعبير لتوجيه استراتيجي  ليادة الجهاز، ي"ي ر منطق تفكيرهم. غير أنه ينب"ي 

واعادة قرص سواء « اوسلو»اآلن ان نجد الزعيم الذي يأمر هي ة االركان والمخابرات بنزع نظارات 
 العيل واالعتراف بالواقي الى مكانه.   

 معاريف
 9/8/2017، الدستور، عّمان
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