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 41 :كاريكاتير

*** 
 

 حتى البحر الميتالعازل  تبحث في استكمال الجدارتبني جدارًا عميقًا على حدود غزة.. و  "إسرائيل" .1
جيش االحتالل اإلسرائيلي يعمل على ، عن هاشم حمدان، أن 10/8/2017، 48عرب ذكر موقع 

تة أمتار فوق األرض، إقامة سياج فصل على طول الحدود مع قطاع غزة، بحيث يرتفع بنحو س
قامة جدار إسمنتي على عمق عشرات األمتار تحت األرض، وذلك بهدف توفير الرد على األنفاق  وا 

 الهجومية.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، إلى أن الشهور األخيرة شهدت تغييرات في 

مال من خارج البالد، في حين المنطقة الحدودية، حيث أقيمت مصانع لإلسمنت، وتم استجالب ع
تعمل شركات على تسوية المنطقة الحدودية، إضافة إلى إقامة أكوام ترابية لتحجب العمال العاملين 

 في المنطقة.
المجلس الوزاري األمني المصغر ، من تل أبيب، أن 10/8/2017الشرق األوسط، لندن، ونشرت 

لسلة أبحاث تجري بطلب من الجيش والمخابرات، ، أمس، سباشر )الكابنيت( في الحكومة اإلسرائيلية
 الستكمال بناء الجدار العازل حتى يصل إلى حدود البحر الميت.

وقد استبق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، البحث بجولة ميدانية قام بها سوية مع وزرائه األعضاء 
رب الخليل. وقد شرح له ، لالطالع على األوضاع األمنية جنوب الضفة الغربية، ق«الكابنيت»في 

لمنع تسلل فلسطينيين ينشدون تنفيذ عمليات »قادة الجيش أهمية استكمال بناء الجدار، مدعين أنه 
قمت بجولة ميدانية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر »وقال نتنياهو: «. مسلحة داخل إسرائيل

ذي اجتاز فيه اإلرهابي الجدار آخر إلى الجدار األمني، الواقع جنوب جبل الخليل، وشاهدنا المكان ال
مرة. قد أعددنا سابقا، وسائل تصعب اجتياز الجدار، واتخذنا خطوات أخرى لن أفصح عن تفاصيلها 

 «.هنا، ولكن من المؤكد أنه لن تكون هناك أبدا حدود مغلقة بشكل مطلق
 

 ديةبتهمة تسريب معلومات حساسة لجهات معافيين اصحاألمن الفلسطيني يعتقل خمسة  .2
متتن صتتحافيين اعتقلتتت األجهتتزة األمنيتتة التابعتتة للستتلطة الفلستتطينية خمستتة : ميرفتتت صتتادق -رام هللا 

وحسب مصادر  مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بتهمة "تسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية".
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ية منتتازل ودهتتم جهتتاز المختتابرات الفلستتطين ،8/8/2017 إعالميتتة فقتتد جتترت االعتقتتاالت مستتاء ال ال تتاء
 وأماكن عملهم في بيت لحم والخليل ونابلس.صحافيين ال

وطالت االعتقاالت مراسلي قناة القدس الفضائية في منطقتي بيت لحم والخليل ممدوح حمتامرة وأحمتد 
حاليقتتة، ومراستتل وكالتتة شتتهاب فتتي الخليتتل عتتامر أبتتو عرفتتة التتذي صتتادرت حاستتوبه وهاتفتته الجتتوال، 

كمتا دهمتت قتوة متن األجهتزة األمنيتة منتزل  لضفة الغربية طارق أبو زيد.ومراسل قناة األقصى شمال ا
 في الحتتر قتيبتتة قاستتم متتن بيتتت لحتتم ولتتم تتتتمكن متتن اعتقالتته، لكنتته قتتام بتستتليم نفستته بعتتد ذلتتك.االصتتح

في إسالم سالم متن بيتت لحتم إلتى االصح وأفادت مصادر إعالمية أن جهاز المخابرات استدعى أيضا  
 عائلة الصحفي حمامرة أن ابنها سيم ل أمام النيابة الفلسطينية األربعاء. مقره للتحقيق. وذكرت

فيين األربعة الموقوفين لتدى افي هذه األ ناء، نقلت وكالة وفا عن "مصدر أمني رفيع" قوله إن "الصح
ن الموضوع قيد التحقيق".   األجهزة األمنية متهمون بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية، وا 

ّرف المصدر طبيعة المعلومات المسربة أو الجهة التي تلقت هذه المعلومات. غيتر أن األجهتزة األمنيتة ولم يع
 فيين ال عالقة له بعملهم اإلعالمي.ااكتفت بالتعليق لعدد من وسائل اإلعالم بأن اعتقال واستدعاء الصح

التابعة لحركة حماس اعتقلت  وظهر األربعاء، أعلنت إذاعة راية إف أم في رام هللا أن األجهزة األمنية
 مدير مكتبها بقطاع غزة عامر أبو شباب وصادرت معدات كانت بحوزته.

كانتتتتت  صتتتتحفيا   15فيين الفلستتتتطينيين إن جهتتتتودا بتتتتذلتها منعتتتتت اعتقتتتتال ابتتتتدورها، قالتتتتت نقابتتتتة الصتتتتح
قالتت فتتي فيين "، و استتطالهم الحملتة الليلتة الماضتتية. وأدانتت النقابتة متتا وصتفته بتت"الهجمة علتتى الصتح

بيتتان إن متتا يجتتتري يشتتكل مستتتا خطيتترا  بحريتتتة التترأي والتعبيتتتر وبالحريتتات العامتتتة عمومتتا . واستتتتهجنت 
النقابة تبرير األجهزة األمنية في الضفة لالعتقاالت "بتستريب معلومتات حساستة إلتى جهتات معاديتة"، 

 فيين ومهنتهم السامية". ابكافة الصح وقالت إنه "يشكل مساسا  
فيين افيين عمتتتر نتتتزال االتهامتتتات الموجهتتتة للصتتتحاألمانتتتة العامتتتة لنقابتتتة الصتتتحكمتتتا وصتتتف عضتتتو ا

المعتقلتتتين بأنهتتتا أخطتتتر متتتن االعتقتتتال نفستتته، وأضتتتاف أن تستتتريبات وصتتتلت للنقابتتتة تفيتتتد أن اعتقتتتال 
فيين الخمستتتة هتتتو محاولتتتة للضتتتغط متتتن أجتتتل اإلفتتتراج عتتتن الصتتتحفي فتتتؤاد جتتترادة المعتقتتتل منتتتذ االصتتتح

وأضاف نزال "إذا صتح هتذا التبريتر، فتلن الستلطة تترد علتى الخطتأ  ي غزة.من فاألشهرين لدى أجهزة 
 فيين".افي بجريمة اعتقال خمسة صحابخطأ وعلى جريمة اعتقال صح

ودعت النقابة إلى اإلفراج الفوري عن الصتحفيين المعتقلتين، وهتددت بالتحلتل متن تفاهماتهتا متع األجهتزة 
يين، إذا متتددت احتجتتاز المعتقلتتين بطلتتب متتن النيابتتة، األمنيتتة بشتتأن إجتتراءات استتتدعاء وتوقيتتف الصتتحف

وحملتتتت النقابتتتة المستتتتويين األمنتتتي والسياستتتي مستتتؤولية  وقالتتتت إنهتتتا ستشتتترع باتختتتاذ خطتتتوات تصتتتعيد.
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االعتقتتتاالت، داعيتتتة إلتتتتى تجنيتتتب الصتتتتحفيين تتتتداعيات االنقستتتام وتجاذباتتتتته فتتتي الضتتتتفة وغتتتزة. وذّكتتتترت 
 غزة منذ أك ر من شهرين، وتقديمه لمحكمة عسكرية.باستمرار اعتقال الصحفي فؤاد جراده في 

من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنستان "ديتوان المظتالم" جهتاز المختابرات العامتة بتاإلفراج 
فيين المعتقلتتتين ووقتتتف مالحقتتتة الصتتتحفيين علتتتى خلفيتتتة عملهتتتم وعتتتدم زج العمتتتل االفتتتوري عتتتن الصتتتح

بيان تلقاه مراسل الجزيرة نت في غتزة أحمتد فيتاض، أكتدت وحسب  في في الخالفات السياسية.االصح
فيين يشتتتتكل مستتتتا خطيتتتترا بحريتتتتة التتتترأي االهيئتتتتة فتتتتي مخاطبتهتتتتا لجهتتتتاز المختتتتابرات أن "اعتقتتتتال الصتتتتح

والتعبير، وانتهاكا  لحقوق الصحافيين وتجتاوزا  للتفاهمتات التتي تمتت متا بتين نقابتة الصتحافيين والنيابتة 
 العامة".

 9/8/2017 ،ةالجزيرة نت، الدوح
 

 أمين عام الرئاسة: علينا أال ننام على االنتصار والحذر من مخططات االحتالل في القدس .3
قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، "علينا الحذر متن مخططتات االحتتالل لتهويتد القتدس  :رام هللا

 ،وأضاف عبتد الترحيم نتصار".وبناء كنيس مقدمة لبناء الهيكل المزعوم، يجب أال نغفو وال ننام على اال
 ختتالل كلمتتته بالنيابتتة عتتن التترئيس محمتتود عبتتاس، فتتي حفتتل نظمتتته جامعتتة القتتدس المفتوحتتة، األربعتتاء

: "علينتتا أن نحتتذر، فالضتتمانة اإلستترائيلية تقتتول إن نتنيتتاهو ذئتتب جتتريح يحتتاول أن يأختتذ ب تتأره 9/8/2017
 نين كي يدنسوا مقدساتنا ويرّحلوا أهلنا".ويكمل خطته في القدس، فقام بفتح األبواب مشرعة للمستوط

وحتتول المصتتالحة أكتتد عبتتد التترحيم أن القيتتادة أكتتدت للجميتتع أنهتتا متتع المصتتالحة، ألنهتتا تتتؤمن بتتأن وحتتدة 
شعبنا هي الخطوة ال ابتة لتحقيق االنتصار، لكن للمصالحة متطلبات أولها إنهاء االنقستام حتتى ال يتحتول 

عمتتل اللجنتتة اإلداريتتة فتتي قطتتاع غتتزة ألن استتتمرار عملهتتا يعنتتي التستتليم  إنهتتاءإلتتى تقستتيم، لتتذا ال بتتد متتن 
ضرورة تمكتين حكومتة الوفتاق التوطني متن العمتل  بلقامة دولة في غزة، وهو ما يسعى له االحتالل، مؤكدا  

 في قطاع غزة لتقوم بمهامها، وأن نذهب النتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية فالشعب هو صاحب القرار.
 9/8/2017 ،نباء والمعلومات الفلسطينية ووفا وكالة األ 

 
 الدولتين" المجتمع الدولي لتثبيت "حلّ  يدعوعريقات  .4

دعتتتا أمتتتين ستتتر اللجنتتتة التنفيذيتتتة لمنظمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينية، صتتتائب عريقتتتات، اإلدارة  األناضتتتول:
لتتتتزام1967األمريكيتتتتة والمجتمتتتتع التتتتدولي، إلتتتتى ت بيتتتتت خيتتتتار حتتتتل التتتتدولتين علتتتتى حتتتتدود  الحكومتتتتة  ، وا 

ختتتالل لقائتتته متتتع المبعتتتوث األوروبتتتي  ،اإلستتترائيلية بوقتتتف كتتتل النشتتتاطات االستتتتيطانية. وقتتتال عريقتتتات
لعمليتتتتة الستتتتالم، فرنانتتتتدو جنتلينتتتتي، والمبعتتتتوث الستتتتويدي لعمليتتتتة الستتتتالم بييتتتتر أورنيتتتتوس، والمبعتتتتوث 
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كتل علتى حتدة، "إن  السويسري لعملية السالم رونالد ستنيانجر، والقنصل األمريكتي العتام دونالتد بلتوم،
أن "مفتتتاح األمتتن واالستتتقرار  لتته، فتتي بيتتان ،مفتتتاح الستتالم هتتو إنهتتاء االحتتتالل اإلستترائيلي". وأضتتاف

قامتة  واالنتصار على اإلرهاب والتطرف في منطقة الشرق األوسط يبدأ بلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وا 
 ". 1967ابع من حزيران عام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الر 

وتابع أن "مفتاح الحل أيضا ، يكمن بحل قضايا الوضع النهائي كافة )القدس، الحتدود، المستتوطنات، 
 الالجئين، المياه، األمن، واألسرى( استنادا  إلى القرارات الشرعية الدولية ذات العالقة". 

ن "إزالتة أستباب االنقستام تبتدأ بقيتام حركتة وفي حدي ه عن االنقسام الفلسطيني الداخلي، قال عريقات إ
حمتتتاس بحتتتل اللجنتتتة اإلداريتتتة الحكوميتتتة، وتمكتتتين حكومتتتة الوفتتتاق التتتوطني متتتن ممارستتتة مستتتؤولياتها 

 وصالحياتها كافة، استنادا  إلى القانون األساسي والقبول بلجراء االنتخابات العامة".
 10/8/2017 ،المستقبل، بيروت

 
 عقد عبر "الفيديو كونفرنس"لس الوطني قد ت  : جلسة المجيوسف أبوواصل  .5

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن اجتماع اللجنة  :رام هللا
 التنفيذية سيجري، السبت القادم، وسيبحث عدة ملفات من بينها انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

س"، أن اللجنة التحضيرية النعقاد المجلس الوطني ستبحث وأوضح أبو يوسف في حديث لت"قدس بر 
فرص عدة خيارات لضمان عقده بشكل قانوني، ومن ضمن المقترحات قد يكون عقدة عبر تقنية 

ولم يستبعد واصل أبو يوسف إقدام  الرابط التلفزيوني "فيديو كونفرنس" بالتزامن مع الداخل والخارج.
لوطني من خالل منع أعضاء المجلس الوطني من الوصول االحتالل على عرقلة عقد المجلس ا

 للضفة الغربية، وربما يمنع األعضاء في الضفة من المغادرة، إذا ما تقرر عقده في الخارج.
 وأضح أن جلسة مجلس الوطني يجب أن يحضرها  ل ي أعضاء المجلس لتكون جلسة قانونية.

 9/8/2017وكالة قدس برس، 
 

 لـ"التقاعد" وموظفاً  معلماً  5,419حذر من إحالة وزارة التعليم في غزة ت .6
رئتتيس قطتتاع التعلتتيم وال قافتتة فتتي اللجنتتة اإلداريتتة الحكوميتتة فتتي غتتزة، إن  ،غتتزة: قتتال كمتتال أبتتو عتتون

فتتتي ستتتلك التربيتتتة والتعلتتتيم فتتتي القطتتتاع، قتتتد يطتتتالهم قتتترار "التقاعتتتد" التتتذي أقرتتتته  وموظفتتتا   معلمتتتا   5,419
ضتتح أن هتتؤالء المعلمتتين والمتتوظفين يقتتدمون ختتدماتهم التعليميتتة لنحتتو . وأو الستتلطة الفلستتطينية متتؤخرا  

وأضتتاف فتتي تصتتريح صتتحفي أنتته يتوقتتع أن  ألتتف طالتتب وطالبتتة متتن جميتتع المراحتتل التعليميتتة. 260
، تربويتتا   مشتترفا   177نائتتب متتدير مدرستتة، و 337متتدراء متتدارس، و 307، ومعلمتتا   4,116يشتتمل التقاعتتد 
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قال أبو عون إنهم فتي التوزارة بغتزة ال يتوقعتون متن و  .آذنا   201، وكرتيرا  س 145، وتربويا   مرشدا   135و
 الرئيس محمود عباس تنفيذ هذا القرار لما له من آ ار خطيرة ستصيب العملية التعليمية. 

 10/8/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 أقاليم فتح في غزة تعلن التمّرد على عباس": نت الرسالة" .7
قيتتادي بتتارز فتتي حركتتة فتتتح بقطتتاع غتتزة، عتتن خطتتوات تصتتعيد واحتجتتاج كشتتف : ختتاص-الرستتالة نتتت

ستتتبدأ قيتتادات الحركتتة فتتي تنفيتتذها ختتالل األيتتام القليلتتة المقبلتتة ضتتد سياستتات رئتتيس الستتلطة محمتتود 
 عباس، التي يتخذها بحق القطاع.

في وقتتتال القيتتتادي الفتحتتتاوي، فتتتي تصتتتريح لتتتت "الرستتتالة نتتتت"، األربعتتتاء: "متتتا يقتتتوم بتتته عبتتتاس ضتتتد متتتوظ
حالتة للتقاعتتد المبكتتر واإلجبتاري، والتهديتتد المتواصتتل بمزيتتد  الستلطة بغتتزة متتن تقلتيص وقطتتع للرواتتتب وا 

 من العقوبات، يدفعنا للتصعيد واالحتجاج وعدم السكوت".
وأضاف: "قيادات أقاليم في القطاع عبرت عن رفضتها كتل الخطتوات التصتعيدية التتي يتختذها عبتاس 

ق العمتتل بشتتكل رستتمي فتتي القطتتاع، والتهديتتد بتتاللجوء لخطتتوات أختترى ضتتد غتتزة، وقتتررت التمتترد وتعليتت
 قادمة تكون أك ر تأ يرا ".

ولفت القيادي الفتحاوي إلى وجود حالة تذمر وغضب كبيرة تنتتاب أوستاط الحركتة فتي القطتاع، "وهتذه 
 الحالة لن تدوم، وستتحول خالل فترة قليلة لمستيرات احتجتاج كبيترة ضتد عبتاس ومتن يشتارك بحصتار

 غزة وا غراق أهلها باألزمات السياسية والمالية واالقتصادية"، كما قال.
وعقتتدت قيتتادات حركتتة فتتتح، برئاستتة أحمتتد حلتتس، ختتالل األيتتام الماضتتية اجتماعتتات مك فتتة فتتي غتتزة 
 لبحث أوضاعها، ومحاولة الضغط على الرئيس أبو مازن؛ للتراجع عن القرارات التي اتخذها مؤخرا .

 9/8/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 عتقد أنهم خلف إطالق الصواريخسع البحث عن المطلوبين الذين ي  تو حماس ": األوسطالشرق " .8
المطلتتوبين »، إن حركتتة حمتتاس وستتعت البحتتث عتتن بعتتض «الشتترق األوستتط»قالتتت مصتتادر لتتتغتتزة: 

التتذين يعتقتتد أنهتتم يقفتتون خلتتف عمليتتات إطتتالق الصتتواريي، التتتي تتتدفع الجتتيش اإلستترائيلي « الخطيتترين
 لى الرد بقصف مواقع الحركة، ما يكبدها خسائر بشرية واقتصادية.إ

وبحسب المصادر، فلنه على الرغم من اعتقال المئات متن المطلتوبين للحركتة، وتقتديم العشترات متنهم 
، وسجن بعضتهم لمتا يزيتد علتى عتامين، بتهمتة «مناهضة سياسات ال ورة»إلى محاكم عسكرية بتهمة 
 ئيل، فلن معظم قادة هذا التيار خارج قبضة حماس.إطالق الصواريي تجاه إسرا
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واضطرت حماس إلى نشر صور، عبر وسائل التواصل االجتماعي، ألربعتة متن قتادة التيتار المتشتدد 
هم، محمود طالب، وطلعت أبو جزر، ونور عيسى، ويوسف مقداد، وطلبت التعاون في التبليغ عنهم 

حمتاس بتتالمس بتتاألمن المجتمعتي، متتا دفتتع عتتائالتهم  بعتد وصتتفهم بهتتاربين متن وجتته العدالتتة. وتتتتهمهم
لنفتي ذلتك، والقتول بتأنهم مالحقتتون بستبب إطتالق الصتواريي ومقاومتة االحتتتالل، كمتا جتاء فتي بيانتتات 

 لبعض عوائلهم.
 10/8/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 فيين بالضفة اعتداء على الجسم اإلعالمياحماس: اعتقال الصح .9

فيين بالضتتفة اكتتة حمتتاس "إن اعتقتتال الستتلطة الفلستتطينية لخمستتة متتن الصتتحقالتتت حر : صتتفا –رام هللا 
وأدانتت الحركتة علتى لستان المستؤول اإلعالمتي فيهتا  الغربية المحتلة، تعسفي ووستيلة لإلكتراه والقمتع".

رأفتتت متترة فتتي تصتتريحه تلقتتته وكالتتة "صتتفا" األربعتتاء، عمليتتة اعتقتتال اإلعالميتتين، معتبتترة  أنهتتا اعتتتداء 
اإلعالمتي الفلستطيني وانتهتاك لحريتة التعبيتر واستتخدام للمنطتق األمنتي ومحاولتة لترهيتب  على الجسم

 وأضتاف "أن هتتذا االعتقتال التعستتفي هتو وستتيلة لإلكتراه وللقمتتع ومحاولتة لكتتم األفتتواه". أصتحاب التترأي.
 وطالبت الحركة السلطة الفلسطينية بلطالق سراح الصحفيين فورا .

فيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب اصحخمسة قلت ليلة أمس وكانت أجهزة أمن السلطة اعت
 مداهمة منازلهم ومقار عملهم وصادرت هواتفهم وحواسيبهم الشخصية.

 9/8/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 إقدام األجهزة األمنية في الضفة على اعتقال خمسة صحافيين تستنكر" الشعبية" .01
جبهتتة الشتتعبية لتحريتتر فلستتطين"، إقتتدام األجهتتزة األمنيتتة فتتي الضتتفة علتتى اعتقتتال استتتنكرت "الرام هللا: 

خمستتة صتتحافيين واستتتدعاء صتتحافي ستتادس للتحقيتتق، داعيتتة إلتتى اإلفتتراج الفتتوري عتتنهم دون قيتتد أو 
 شرط.

وعتدت الجبهتة، فتي بيتتان لهتا، أّن اعتقتال الصتتحفيين "تصتعيد خطيتر ممتتنهي بحتق الصتحافيين وحريتتة 
ر"، مطالبتتتة بتتتالتحرك العاجتتتل علتتتى جميتتتع المستتتتويات متتتن أجتتتل ضتتتمان إطتتتالق ستتتراح التتترأي والتعبيتتت

 الصحفيين المعتقلين.
وشتتتددت علتتتى أن حريتتتة الصتتتحافة وعمتتتل الصتتتحافيين جتتتزء ال يتجتتتزأ متتتن الحقتتتوق الفرديتتتة للمتتتواطن 

 الفلسطيني وفقا  للقانون الفلسطيني ولمبادئ مهنة الصحافة.
 9/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الخليل بزعم حيازته لـ "سكين"في  فلسطينياً  يعتقلاالحتالل  .00
قالت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، إن قواتهتا اعتقلتت مستاء يتوم األربعتاء، فلستطيني ا علتى أحتد ل: الخلي

 مداخل المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل )جنوب القدس المحتلة(، وبحوزته "سكين".
االحتالل فتي بيتان لهتا، بتأن قتوات "حترس الحتدود" اعتقلتت فلستطيني ا كتان وأفادت الناطقة باسم شرطة 

 قد تقدم باتجاهها "وبيده سكين"، الفتة إلى أن الفلسطيني اعتقل "دون وقوع إصابات".
تتتا، مبينتتتة أنتتته تتتتم نقلتتته  25وأشتتتارت إلتتتى أن المعتقتتتل شتتتاب متتتن مدينتتتة الخليتتتل، ويبلتتتغ متتتن العمتتتر  عام 

 ة"، دون أن يتم إطالق النار عليه أو إصابته.للتحقيق "لدى الجهات المختص
وكتتتان موقتتتع "مفتتتزاك اليتتتف" العبتتتري، قتتتد ذكتتتر أن الجتتتيش اإلستتترائيلي اعتقتتتل فلستتتطيني ا قتتترب المستتتجد 

 اإلبراهيمي، وضبط بحوزته "سكين"، خالل محاولته االقتراب من الجنود هناك.
 9/8/2017قدس برس، 

 
 نفعه يفوق ضرره قناة الجزيرة إغالق قرار: إسرائيلي جنرال .11

 وراء المنطق تفهم يصعب إنه غيفين حانان العسكرية للعلوم" ديفينس إسرائيل" مجلة في الكاتب قال
 اإلضرار على تنطوي ألنها إسرائيل، في الجزيرة قناة مكتب بلغالق اإلسرائيلية الحكومة خطوة

 بمداخل اإللكترونية البوابات عوض قرار وتشبه فيها، الكامنة الفائدة من أك ر اإلسرائيلية بالمصالح
 .األقصى المسجد
 الحكومة لرئيس المحموم السباق أن -االستخبارات أجهزة في سابق جنرال وهو- غيفين وأضاف
عداد، تنسيق دون جاء الجزيرة مكتب إلغالق قرا أيوب االتصاالت ووزير نتنياهو بنيامين  فاجأ بل وا 

 مما الحكومي، الصحافة ومكتب( الشاباك) العام األمن وجهاز كالشرطة اإلسرائيلية، األوساط كل
 .القرار هذا وراء المنطق لتفهم جدية صعوبات يضع

 9/8/2017الجزيرة.نت، 
 

 "إسرائيل" على تؤثر تزال ما األقصى المسجد : أزمة"اليوم إسرائيل" .11
 تؤ ر تزال ما ىاألقص المسجد شهدها التي األخيرة األزمة تداعيات إن" اليوم إسرائيل" صحيفة قالت
 طبيعتها إلى األردن مع الدبلوماسية العالقات عودة عدم في ذلك وتجلى اإلسرائيليين، على سلبا
 .إسرائيل مع األمني التنسيق الفلسطينية السلطة استئناف وعدم
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 لم إسرائيل أن تؤكد القدسي الحرم مداخل في اإللكترونية البوابات وضع قرار تبعات أن وأضافت
 وخطأ تكتيكي حل بأنه وصفه يمكن ما وهو المحتملة، السياسية تأ يراته االعتبار نبعي تأخذ

 .إستراتيجي
 عندما فورا قرارها عن نتنياهو بنيامين برئاسة اإلسرائيلية الحكومة تتراجع أال مؤسفا كان أنه وتابعت
 .المطاف نهاية في ذلك فعلت أنها الجيد من لكن المدفوع، ال من فداحة أدركت

 التي النتائي أن -األسبق اإلسرائيلي القضاء وزير وهو- بيلين يوسي الصحيفة في الكاتب كدوأ
 األخطاء لتقليص منها الدروس استخالص إسرائيل من تتطلب القدسي الحرم أزمة عنها أسفرت

 ."القدسي الحرم على بسيادتها يعترف العالم في غيرها أحد من ما ألنه" مستقبال المشابهة
 9/8/2017، ، الدوحةنتالجزيرة.

 
 مؤيديه ِقبل من له دعم   مهرجان بعد نتنياهو يهاجمون إسرائيليون سياسيون .11

 فعل ردود األربعاء،  أمس مساء نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلية الحكومة رئيس خطاب الناصرة: أ ار
 .اسرائيليين سياسيين من حادة
 الحكم، في انقالب إجراء ومحاولة بمالحقته، الم،واإلع اإلسرائيلي اليسار بخطابه نتنياهو اتهم وقد

 مؤيد 3000 من يقارب ما فيه شارك أبيب، تل في أقيم مهرجان في ضده، الشبهات خلفية على وذلك
 .الليكود حزب من ووزراء كنيست أعضاء بينهم ومن له،

 وبيتان نتنياهو أن: بقوله نتنياهو خطاب على براك أيهود السابق اإلسرائيلية الحكومة رئيس وعقب
 يعبرون نتنياهو أصدقاء وأن للشفقة، م ير تباكي عرض في نجمين كانا( الحكومي االئتالف رئيس)

 .اللعبة ستنتهي نتنياهو، قضايا في الشهود أقوال تنشر أن بعد ولكن مؤ ر، تأييد عن
نما سياسي ا، خالفا   وليس سياسية، مالحقة ليست هذه أن باراك، وأضاف  خصيش فساد هو وا 

 الحكومة؟ رئيس يالحقون للحكومة، القانوني والمستشار الشرطة، قائد أن يصدق من ومؤسساتي،
ا يقدم أن نتنياهو قرر فلن ا تلخيص  ا، سُتذكرُ  إنجازاته فلن السياسية، لحياته محترم  ن أيض   استمر وا 
 .الهاوية قعر في سيتحطم فلنه المماطلة، في

 لل قة فاقد بأنه إياه واصف ا نتنياهو، خطاب على غباي، فيأ اإلسرائيلي العمل حزب رئيس وعقب
 اللجنة أعضاء وتأييد وأن الحقيقية، إسرائيل مشاكل عن االنتباه يحيد حتى يحّرُض  وأنه بالذات،
 الذين الليكود ناخبي رأي يعكس ال نتنياهو، عائلة لفساد المهرجان هذا في الليكود لحزب المركزية
 السكن وأسعار السير وأزمات المدنية، الخدمات في الفساد  من سرائيلياإل الشعب كباقي يدفعون

 .المستقلة حياتهم بدء من تخاف التي الشابة واألزواج المحتملة غير
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 انتخابات خالل من ذلك من التأكد إلى أدعوه وأنا معه، الشعب أن دائم ا يدّعي نتنياهو إن: وأضاف
 .وقت وبأقرب قطرية

 ينزع بخطابه نتنياهو إن الصهيوني، المعسكر من ليفني تسيبي الكنيست عضو قالت وبدورها،
 .إسرائيل يفسد نتنياهو لكن فاسدين، ليسوا الليكود أعضاء وأن القانون، تطبيق جهاز عن الشرعية
  .المساء هذا بارتياح يشعرون ال الليكود ناخبي من الك يرين أن من وا قة أنها ليفني وأضافت
 هذه إن بالقول الليكود مهرجان على لبيد، يائير الكنيست عضو ،'عتيد يشي' حزب رئيس وعقب
نما نتنياهو، لدعم مظاهرة ليست  .الخطوط كافة تجاوزت الفساد، لدعم مظاهرة   وا 

 10/8/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ووفا 
 

 هنتنياهو يتهم اإلعالم واليسار بالسعي إلى تنفيذ انقالب على حكومت .11
هاجم رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء : القدس المحتلة تت نضال محمد وتد

األربعاء، اليسار اإلسرائيلي واإلعالم، متهما  إياهما بالسعي الح يث والم ابر إلسقاط حكومته وتغيير 
 صحة.الحكومة المنتخبة، من خالل التعلق بقضايا واتهامات مختلفة ال أساس لها من ال

جاء ذلك في مهرجان تأييد لنتنياهو نظمه حزب الليكود، وحضره نحو  ال ة آالف شخص، 
وبمشاركة كافة أعضاء الكنيست من كتلة الليكود، للرد على االدعاءات بأن نتنياهو ال يلقى تأييدا  

الفساد من حزبه، وأن هناك من يطالبونه باالستقالة في حال تم تقديم الئحة اتهام ضده في قضايا 
 التي تحقق فيها الشرطة.

 9/8/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 ةفي جنوب سوري "إسرائيل"أمريكي مع مطالب  -روسي  تجاوبمسؤول إسرائيلي:  .11
كشفت مصادر إسرائيلية عن تفاصيل سلسلة لقاءات سرية عقدت في عمان : الناصرة تتتتتتت أمال شحادة

مصادر الكشف عنها، لبحث اتفاق وقف إطالق النار في وعاصمة إحدى الدول االوروبية، رفضت ال
 االردنية.  -االسرائيلية والسورية  -سوريا والمناطق العازلة على الحدود السورية 

وادعى مسؤول إسرائيلي ان الواليات المتحدة وروسيا تجاوبتا مع المطالب اإلسرائيلية عقب ضغوط 
النار في سوريا،  إطالقجراء تعديالت حول اتفاق وقف كبيرة مارستها تل أبيب، وابدتا استعدادا  إل
قامة منطقة أمنية عازلة قريبة من الحدود.  وا 
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وأكد المسؤول اإلسرائيلي أن إسرائيل حصلت على تعهد بلجراء تعديالت تتماشى مع مطالبها في كل 
جوالت إلى أن الخالف الرئيسي الذي ظهر خالل النظر ما يتعلق بالتواجد االيراني، الفتا  

 المحاد ات، هو في طريقة فهم األطراف المختلفة للمشكلة السورية. 
قامة منطقة عازلة، وسيلة  إطالقواشنطن وموسكو تعتبران وقف »وقال إن  النار في جنوب سوريا، وا 

عملية وتكتيكية على المدى القصير والمتوسط، ويهدف الى خلق وضع يسمح بالتركيز على تصفية 
 «. اللهيب في الحرب االهليةداعش وتخفيض سقف 

النار، بشكل استراتيجي  إطالقلكن إسرائيل تعتقد انه يجب النظر إلى اتفاق وقف »واضاف: 
وطويل االمد، والتركيز على مسألة كيف ستبدو سوريا بعد الحرب االهلية، وما هو مدى التأ ير 

النار يجب ان ال  إطالقوقف  الوفد اإلسرائيلي أوضح ان اتفاق»، مشيرا  إلى ان «اإليراني هناك
كيلومترا من الحدود فقط، وانما  20يوفر ردا  على الوجود االيراني في المنطقة الممتدة على مسافة 

 «.في كل سوريا
 10/8/2017المستقبل، بيروت، 

 
 الليكود يطالب مندلبليت بالتحقيق مع هرتسوغ ولبيدحزب  .11

 اء، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي توجه عضو مركز الليكود، يوم ال ال: هاشم حمدان
مندلبليت، بطلب فحص شبهات تتصل برئيس المعارضة يتسحاك هرتسوغ، ورئيس "يش عتيد"، يائير 

 لبيد.
وجاء أن عضو مركز الليكود، أمير فايتمان، توجه إلى مندلبليت بطلب فحص شبهات تتصل 

 على قانون "يسرائيل هيوم".بحصول هرتسوغ ولبيد على منافع كنتيجة لتصويتهما 
 9/8/2017، 48عرب 

 
 السجن لسنتين لضابط إسرائيلي مدان باالغتصاب   .11

أصدر القضاء العسكري اإلسرائيلي، يوم األربعاء، حمكا بالسجن الفعلي لفترة : مجيد القضماني
شهرا، كحد أقصى، على ضابط في جيش االحتالل بعد إدانته  30شهرا إلى  24تتراوح ما بين 

 باالعتداء على مجندة تعمل تحت إمرته واغتصابها في  كنات للجيش.
وصدر الحكم في إطار صفقة شملت كذلك على تخفيض الرتبة العسكرية للضابط، ودفع تعويضات 

 مالية للمجندة.
 9/8/2017، 48عرب 
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 مقاعد" ستةبـاإلسرائيلي  استطالع بين اليهود: "فايغلين يعود للكنيست .11
ين استطالع جديد نشر يوم األربعاء، وأجري بين الجمهور اليهودي فقط، حول ب: مجيد القضماني

تم يل األحزاب في الكنيست، )لو تمت االنتخابات اليوم(، أن حزب الليكود كان سيخسر ستة مقاعد، 
 20حالي ا إلى  24مقعدا، يليه 'المعسكر الصهيوني' بتخسارة أربعة مقاعد، من  24حاليا إلى  30من 

 مقعدا.
مقاعد،  6مقعدا، أي بزيارة قدرها  17في حين يحصل حزب 'ييش عتيد' بزعامة يائير البيد، على 

 مقعدا. 12حالي ا إلى  8مقاعد إضافية، من  4و'البيت اليهودي' بزعامة نفتالي بينيت، على 
مقاعد، أي  8وبحسب االستطالع، بلشراف د. كميل فوكس، يحصل حزب 'شاس' الحريدي على 

رها مقعد إضافي، رغم الشبهات التي تالحق رئيس الحزب، وزير الداخلية، أرييه درعي، بزيادة قد
 بتهم الفساد.

في حين يحصل كل من حزبي 'كوالنو'، برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، و'يهدوت هتوراه' 
 مقاعد. 6مقاعد، و'ميرتس' على  7برئاسة وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، على 

 مقاعد. 5ائمة حزب 'يسرائيل بيتينو' برئاسة وزير األمن، أفيغدور ليبرمان، بت فيما تذيل الق
وبحسب هذا االستطالع، فلنه في حال شارك في االنتخابات الحزب اليميني المتطرف 'زيهوت 

مقاعد، على حساب 'ييش  6يهوديت' )هوية يهودية( بقيادة، موشيه فايغلين، فلنه قد يحصل على 
 الصهيوني' و'يسرائيل بيتينو' و'البيت اليهودي'.عتيد' و'المعسكر 

 9/8/2017، 48عرب 
 

 التخريب والعبثمن رغم بالاألقصى المسجد دائرة أوقاف القدس: ال نواقص بموجودات  .12
أكدت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك األربعاء أنه ال توجد أي  :القدس المحتلة

ات والمعروضات ذات القيمة التاريخية في مرافق المسجد األقصى، نواقص من األمانات والموجود
 رغم الخراب والعبث الذي لحق به خالل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي له.

وقالت األوقاف في بيان وصل وكالة "صفا" إنه وبعد االطالع على تقارير نتائي الكشف التي 
ودات في محتويات وممتلكات مركز مخطوطات توصلت لها لجان جرد الخراب والموجودات والمفق

األقصى، مكتبتي المسجد، قسم إحياء التراث اإلسالمي والمتحف اإلسالمي، فقد تبين أنه ال توجد 
 نواقص من األمانات والموجودات والمعروضات ذات القيمة التاريخية بتلك األقسام.

راس والموظفين والمصلين خالل وأدانت ما تعرض له األقصى من اقتحام وا غالق وتفريغ من الح
تموز الماضي، وخاصة ما تعرض له من حملة تفتيش وعبث  27 -14الفترة الواقعة ما بين 
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تموز في معظم جنبات ودوائر  16و15و14بممتلكاته خالل يومي الجمعة والسبت وصباح األحد 
 ومصليات المسجد.

لتنظيف وترميم الو ائق القديمة في قسم  واستنكرت بشدة إتالف قوات االحتالل مواد كيمائية تستخدم
 المخطوطات، وكذلك تكسير عشرات أقفال الغرف والخزائن المغلقة وبع رة محتوياتها والعبث فيها.

وأشارت إلى أن سلطات االحتالل أقدمت على اقتحام وفتح أجهزة الكمبيوتر في مركز المخطوطات، 
جودة على هذه األجهزة، رغم أن الملفات ال تزال وربما تم أخذ نسي من الملفات اإللكترونية المو 

 موجودة على أجهزة المركز دون نقصان.
 9/8/2017، غزة،  صفاو الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 المقدسيون سيصلون الجمعة في الشيخ جراح تضامنًا مع عائلة شماسنة .11

، المقدسيين األربعاء دعت لجنة الدفاع عن حي الشيي جراح، يوم :دياال جويحان - القدس المحتلة
ألداء صالة الجمعة القادمة في الحي، تضامنا  مع عائلة المواطن أيوب شماسنة المهدد منزله 

 لصالح الجمعيات االستيطانية. باإلخالء
 اإلخالءوقال محمد أيوب شماسنة، إن "دائرة االجراء" االسرائيلية أبلغت محامي العائلة عن تأجيل 

 القادم لحين البت من قبل محكمة صلح االحتالل. األحدى يوم المقرر يوم األربعاء حت
وأضاف شماسنة في حديث لت" الحياة الجديدة":" أنه منذ يوم السبت الماضي وحتى ساعات مساء 

 وأهالياليوم توافد عدد كبير من المتضامنين من المؤسسات األجنبية والشخصيات والوطنية المقدسية 
منزل في الحي مهددة باإلخالء لصالح  45نحو  أنئلة. موضحا  جانب العا إلىالحي للوقوف 

 الجمعيات االستيطانية.
وتابع شماسنة، "سيعقب صالة الجمعة القادمة مؤتمر صحفي للحديث عن التطورات في حي الشيي 

لتسليط الضوء على قضية الحي وقرارات  واإلذاعيةالمرئية والمكتوبة  اإلعالمجراح"، داعيا  وسائل 
 ه.زلتيالء على مناالس

 9/8/2017هللا،  رام الجديدة، الحياة
 

 مخططات استيطانية جديدة في محيط مدينة القدس : ثمانيةباحث بشؤون االستيطان .11
يتعرض في القدس،  قال الباحث والمتخصص بشؤون االستيطان أحمد صب لبن، إن الشيي جراح

مخططات استيطانية  مانية عن  لهجمة استيطانية شرسة، حيث أعلنت سلطات االحتالل مؤخرا  
الجمعيات  أعلنتالمبارك،  األقصىجديدة في محيط مدينة القدس، مضيفا  أنه بعد أحداث المسجد 
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االستيطانية عن عدة مخططات هدفها االستيالء على منازل المقدسيين وتفرغة المدينة من سكانها 
 ط المدينة المقدسة من كافة االتجاهات.العرب، ومن بينها حي الشيي جراح لبناء حزام إستيطاني يحي

 650وأوضح الباحث لت"الحياة الجديدة" أن سلطات االحتالل تحاول االستيالء على المنازل لبناء نحو 
 وحدة استيطانية وكنيس للمستوطنين المتطرفين في هذا الحي.

 9/8/2017هللا،  رام الجديدة، الحياة
 

 بالسجون السورية استشهاد الجئ فلسطيني تعذيباً : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية .11
قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إن الالجئ الفلسطيني مروان اللبابيدي من : دمشق

 أبناء مخيم العائدين في حمص، استشهد أ ناء اعتقاله في سجون النظام السوري.
اعتقل من قبل األمن السوي يوم  وأفادت المجموعة على صفحتها عبر "فيسبوك"، أن اللبابيدي

، وهو في العقد ال الث من العمر، من أهالي مدينة عكا في فلسطين، مما يرفع عدد 4/4/2015
 (.469الالجئين الفلسطينيين الذين استشهدوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري إلى )

سبينة بريف دمشق، في وقت وفي سياق ليس ببعيد، أكد عدد من الناشطين تمكنوا من دخول مخيم ال
 من حارات وبيوت مخيم السبينة مدمرة تدميرا  شبه كامل. %80سابق، على أن أك ر من 

 9/8/2017، غزة،  صفاو الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 االحتالل يقتحم قرية برام هللا لهدم منازل شهداء .11
مشعل )شمال غربي مدينة رام  اقتحمت قوات إسرائيلية مع جرافات فجر اليوم الخميس قرية دير أبو

 هللا بالضفة الغربية(، وبدأت هدم منازل  ال ة شهداء فلسطينيين، وسط مواجهات مع سكان القرية.
تلوا برصاص قوات االحتالل في منتصف يونيو/حزيران الماضي قرب باب وكان الشهداء ال ال ة قُ 

هما إطالق نار وطعن أدى إلى مقتل العامود بالقدس المحتلة، بعد تنفيذهم هجومين منفصلين تخلل
 مجندة إسرائيلية.

وقال شهود عيان إن قوات راجلة كبيرة وعشرات المركبات العسكرية معززة بجرافات عسكرية اقتحمت 
القرية، وسط مواجهات اندلعت عقب تصدي شبان القرية للقوات اإلسرائيلية ومحاولة منعهم من 

 الوصول إلى منازل الشهداء ال ال ة.
 10/8/2017.نت، الدوحة، لجزيرةا
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 فيين بالضفة وغزةاعتقال صحا مركز "مدى" يستنكر .11
طالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية )مدى( السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية 

 فيين واإلفراج الفوري عن المعتقلين منهم.اوقطاع غزة بوقف مالحقتها للصح
فيين الليلة الماضية، اان اعتقال أجهزة األمن في الضفة الغربية لخمسة صحواستنكر المركز في بي

 واستمرار اعتقال األجهزة األمنية في غزة صحفيا منذ شهرين.
وطالب مركز مدى السلطات في الضفة وغزة بالكف عن إلصاق ما عدها تهما مسيئة وخطيرة، 

هما بتسريب معلومات والتخابر مع فيين المحتجزين لدياحيث تتهم السلطات في الجانبين الصح
 جهات خارجية.

 9/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 الماضي خالل تموز/ يوليومؤسسات حقوقية: مئات المعتقلين بالقدس  .11
قالت مؤسسات حقوقية إن سلطات االحتالل اعتقلت الشهر الماضي مئات الفلسطينيين في القدس 

 ربية.المحتلة ومئات آخرين من أنحاء الضفة الغ
وقال نادي األسير الفلسطيني ومركز الميزان لحقوق اإلنسان ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 
اإلنسان وهيئة شؤون األسرى في تقرير مشترك عن االعتقال التعسفي في األراضي المحتلة إن 

 فلسطينيا من مدينة القدس. 425الماضي  يوليو/ تموزسلطات االحتالل اعتقلت خالل 
فلسطينيا، ليصبح عدد  880ق التقرير، فقد بلغ عدد المعتقلين في جميع مدن الضفة الغربية ووف

أسيرة، بينهن عشر فتيات  62أسير، منهم  6400المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل نحو 
 نائبا في المجلس التشريعي. 12معتقال إداريا و 450قاصرات، إضافة إلى نحو  ال مئة طفل، و

ن أحداث القدس الشهر الماضي والتي ترافقت مع تركيب االحتالل بوابات إلكترونية على أبواب وبشأ
المسجد األقصى  م اضطراره إلزالتها، قال التقرير إن عمليات االعتقال شملت جميع فئات المجتمع: 

طفال من  65األطفال والنساء والشباب وكبار السن، حيث بلغ عدد األطفال الذين تعرضوا لالعتقال 
عاما، ومجموعة من القيادات المقدسية  12بينهم فتاتان، إضافة إلى تسعة أطفال دون سن 

 والصحفيين.
 9/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 االحتالل يفرض عدم العودة لسنة لبعض مغادري قطاع غزة .11
سرائيلية تجبر ": قال مركز حقوقي إسرائيلي إن سلطات االحتالل اإلاإللكترونية"األيام  -القدس 

يريز( بالتوقيع على تعّهد بعدم إبعض سكان غزة الُمتَّجهين إلى دول الخارج عبر معبر بيت حانون )
 وقف هذا اإلجراء فورا. إلىالعودة للقطاع لمدة سنة داعيا إسرائيل 

 10/8/2017م، رام هللا، األيا
 

 مستوطنون يحرقون مركبتين في قرية أم صفا .11
": أقدم مستوطنون، أمس، على إحراق مركبتين في قرية أم صفا، شمال إللكترونيةا"األيام -رام هللا 

 غربي رام هللا، وخط عبارات عنصرية.
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا مركبتين تعودان لمواطنين في القرية وخطوا عبارات 

ة "حلميش" القريبة من القرية تدعو لالنتقام من الفلسطينيين، ردا  على عملية نفذها شاب في مستوطن
 وأسفرت عن مقتل  ال ة مستوطنين وتوعدوا باقتحام رام هللا وقرية كوبر التي خرج منها منفذ العملية.

وأشارت إلى أن هذا االعتداء ما كان ليتم دون تواطؤ قوات االحتالل، التي كان جنودها متمركزين 
 .على مدخل القرية حتى ساعة متأخرة من أول من أمس

 ولفتت إلى أن قوات االحتالل اقتحمت القرية في الصباح وعاينت االعتداء، مدعية فتح تحقيق.
ويجزم أهالي قرية أم صفا أن عصابات "تدفيع ال من" هي المسؤولة عن تنفيذ العمل اإلرهابي في 

 القرية.
 10/8/2017م، رام هللا، األيا

 
 بحجة عدم حيازة تصاريحعامل فلسطيني  200شرطة االحتالل تعتقل أكثر من  .11

فلسطيني في النقب بحجة العمل  202مس، أ": اعتقلت شرطة االحتالل، اإللكترونية"األيام  -القدس 
 إسرائيل. إلىدون حيازتهم تصاريح دخول 

نفذت حملة في النقب تركزت في مدينة بئر السبع والضواحي والبلدات  إنهاوقالت الشرطة اإلسرائيلية 
شخصا  29اعتقال  إلىفلسطيني يعملون دون تصاريح، إضافة  202خاللها اعتقال  العربية هناك، تم

سرائيليون قاموا بتوفير المبيت والعمل والنقل للعمال  يحملون الهوية اإلسرائيلية بينهم فلسطينيون وا 
 الفلسطينيين.
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 ستواصل حملتها ضد الفلسطينيين الذين يعملون دون تصاريح أنهاوأكدت شرطة االحتالل 
ومساعديهم، وستنفذ بحقهم إجراءات شديدة تشمل االعتقال طويل األمد وفرض غرامات مالية باهظة 

 ومصادرة السيارات وا غالق المنازل والمصالح التجارية وأماكن العمل حسب قول الشرطة.
 10/8/2017م، رام هللا، األيا

 
 م هللاإصابات في صفوف الفلسطينيين خالل مواجهات مع االحتالل شمالي را .12

وم يأفادت مصادر طبية فلسطينية، بلصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، صباح : رام هللا
 . األربعاء، خالل مواجهات، مع قوات االحتالل في بلدة "كوبر" قضاء رام هللا

وذكر "الهالل األحمر" الفلسطيني، بأن طواقمه قدمت العالج لتسعة مواطنين فلسطينيين خالل 
التي شهدتها بلدة "كوبر"، بينها سبعة إصابات بالرصاص المطاطي، حيث تم نقل المواجهات 

 المصابين للمشافي لتلقي العالج.
 9/8/2017، قدس برس

 
 : قانون لليهود وآخر للفلسطينيين بالقدستقرير .11

، أجرى االحتالل اإلسرائيلي إحصاء سكانيا من 1967مع االستيالء على باقي مدينة القدس عام 
ى آخر مع تسجيل الموجودين فعليا داخل بيوتهم في تلك اللحظة الزمنية ومنحهم مكانة بيت إل

 "اإلقامة الدائمة" دون أن يمنحهم مكانة "الجنسية". 
ويقول خبير القانون الدولي والدبلوماسي الفلسطيني السابق حنا عيسى إن النتيجة كانت عدم تسجيل 

فيها وتاريي عائلتهم وحياتهم فيها، على أنهم "مقيمين"  لدوا وعاشواك يرين من سكان القدس ممن وُ 
سواء ألنهم كانوا خارج المدينة في ذلك الوقت أو هربوا من ويالت الحرب  م عادوا بعد إجراء 
 اإلحصاء السكاني، وبالتالي حرم هؤالء من حقوقهم وصالتهم العائلية ويعتبرون في عداد "الغائبين".

"اإلقامة الدائمة"، قال عيسى في بيان وصل إلى الجزيرة نت نسخة منه وعن الفرق بين "الجنسية" و
إن مكانة "الجنسية" تمنح الحقوق االجتماعية والسياسية المشروعة بما في ذلك حق الترشح لعضوية 
برلمانية في الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( والتصويت في االنتخابات العامة إضافة إلى حق 

ت والمنافع االجتماعية ومن أهمها التأمين الصحي، وبالتالي يستطيع الحصول على المخصصا
المواطن )حامل الجنسية( العيش في أي مكان في العالم دون أن يفقد حقه في العودة إلى "إسرائيل" 

 في أي وقت يختاره وال يفقد جنسيته لمغادرته البالد.
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ترشيح نفسه للكنيست أو التصويت  ال يملك "المقيم الدائم" حق -يضيف عيسى–ومن ناحية أخرى 
في االنتخابات العامة، بل يبقى ملزما مرة تلو األخرى بل بات حقيقة سكنه في القدس أو داخل حدود 
"إسرائيل" قبل الحصول على أي حق من الحقوق التي تقدمها مؤسسة التأمين الوطني م ل التأمين 

ها، أو تلّقي خدمات من وزارة الداخلية الصحي، مخصصات أوالد، تقاعد، تعويضات البطالة وغير 
 م ل استصدار بطاقات الهوية، و ائق السفر، تسجيل الزواج واألوالد ووفاة الزوج أو الزوجة وغيرها.

 إلزام اإل بات
وأضاف أنه في كل حالة من هذه الحاالت يبقى "المقيم الدائم" ملزما باإل بات أن مكان سكنه خالل 

القدس ويجب عليه إبراز مستندات م ل ضريبة األرنونا، الكهرباء، المياه،  العامين الماضيين كان في
عقود اإليجار وشهادات الوالدة إل بات أن أوالده ُولدوا في القدس وشهادات مدرسية تؤكد تعلم األوالد 

 في مدارس بالقدس وغيرها من الو ائق.
بق على اليهود، وقد جرى توسيع تعريف وأشار إلى تمييز في القوانين، مبينا أن "قانون العودة" ُيطّ 

 "اليهودي" في سنوات السبعينيات ليشمل أبناءه وأحفاده وأقرباءه.
وقال عيسى إن هذا القانون يمنح اليهود حق الهجرة إلى "إسرائيل" والحصول تلقائيا على الجنسية 

ظمته من عام وأن 1952فور وصولهم، وبعكس ذلك ُيّطبق "قانون الدخول إلى إسرائيل" من عام 
على جميع اآلخرين من غير اليهود ومن ضمنهم سكان القدس الشرقية الفلسطينيون بصفتهم  1974

 مقيمين دائمين في إسرائيل.
 9/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 تحذيرات من انهيار القطاع الصحي في غزة .11

حصاءات عرضها أطباء وحقوقيو : فتحي صّباح -غزة  ن في قطاع غزة كشفت وقائع ومعلومات وا 
أن الوضع في القطاع قد ينهار تماما  في حال تمت إحالة مئات األطباء والممرضين إلى التقاعد 

 المبكر.
وحذر األطباء والحقوقيون من انهيار القطاع الصحي برمته في حال أقدمت السلطة الفلسطينية على 

القسري، ووصفوا ذلك بأنه إحالة مئات الموظفين في وزارة الصحة في قطاع غزة إلى التقاعد 
 «.جريمة»

في القطاع مدحت محيسن، خالل « حماس»وقال الوكيل المساعد لوزارة الصحة التي تديرها حركة 
واقع الحق »ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان في مدينة غزة أمس حول 



 
 
 
 

 

 21 ص             4371 العدد:             8/10/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

سلسلة متكاملة من الجرائم في »رتكبت ، إن السلطة الفلسطينية ا«في الصحة لمواطني قطاع غزة
 «.حق قطاع غزة والقطاع الصحي على وجه الخصوص
موظفا  في وزارة الصحة على التقاعد بأنه  3696ووصف محيسن قرار السلطة المرتقب إحالة حوالى 

هذه الجريمة ُتضاف إلى جرائم أخرى »، واعتبر أن «إبادة جماعية في حق المواطنين في القطاع»
ها السلطة الفلسطينية، بينها نقص )تقليص( المستهلكات الطبية والوقود واألدوية ووقف اتخذت

 «.التحويالت العالجية
طبيبا   390طبيبا ، و 942ومن المتوقع أن ُتحيل السلطة إلى التقاعد المبكر مع نهاية الشهر الجاري 

 ممرضا . 821إختصاصيا ، و
تداعيات تفاقم »غزة الدكتور محمود ضاهر من  وحذر مم ل منظمة الصحة العالمية في قطاع

 «.الوضع الصحي في القطاع نتيجة الحصار اإلسرائيلي واستمرار حال االنقسام الفلسطيني
للتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم دعم »وأبدى ضاهر استعداد منظمة الصحة العالمية 

وسد النقص الحاد في المستهلكات واألدوية  أكبر للقطاع الصحي في القطاع، وتوفير وقود للمشافي،
 «.%36التي وصل العجز فيها خالل الشهر الماضي إلى 

وشدد مسؤول القطاع الصحي في شبكة المنظمات األهلية في القطاع الدكتور عائد ياغي على 
نون حق المواطنين في غزة الحصول على العالج كفلته القوانين واألعراف الدولية كافة، وكذلك القا»

 «.الفلسطيني
وجود انخفاض كبير في عدد الحاالت التي ُتحول للعالج في الخارج في »وأشار ياغي إلى 

، محذرا  في الوقت ذاته من تداعيات قرار عباس إحالة «مستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة
 آالف موظفي الصحة إلى التقاعد اإلجباري.

 10/8/2017الحياة، لندن، 
 

 اب األردني: عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية سبب ما يجري في المنطقةمجلس النو  .11
كل ما يجري في المنطقة هو  أنأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة  ":ترا"ب –عمان  

 نتيجة عدم إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
فير التركي في عمان مراد كراكوز، أن ، الس9/8/2017 وأوضح الطراونة لدى استقباله يوم األربعاء

منها بالقراءة  25 إقرارتم  إذقانونا ومشروعا  156التشريعات العنصرية اإلسرائيلية، والتي بلغت 
والمنظمات الحقوقية، وشرعنة  األجانبوالمتضامنين  واألسرىالنهائية، تستهدف الفلسطينيين والقدس 
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لغاء حق الشعب الفلسطيني في  قاسية على الفلسطينيين،  إضافيةوطنه وتفرض عقوبات االحتالل، وا 
 مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.

 األجانبوالمتضامنين  واألسرىوأكد أن تلك القوانين والمشروعات تستهدف الفلسطينيين والقدس 
لغاء حق الشعب الفلسطيني في وطنه وتفرض عقوبات  والمنظمات الحقوقية، وشرعنة االحتالل، وا 

 قاسية على الفلسطينيين، مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية. افيةإض
 10/8/2017الدستور، عّمان، 

 
 الغربية ر قافلة مساعدات للضفةالهيئة الخيرية األردنية الهاشمية تسيِّ  .11

، قافلة مساعدات 9/8/2017األربعاء سيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية يوم ": بترا" –عّمان 
 .األردنيةفي الضفة الغربية بالتعاون مع القوات المسلحة  األشقاء إلى ةإنساني
طرد  2000شاحنات محملة بت   الثهذه القافلة تتكون من  إنمن المفلح أيعام الهيئة  أمينوقال 

مؤسسة محمود عباس الخيرية في رام هللا ليتم  إلىغذائي مقدمة من الهيئة الخيرية، وسيتم تسليمها 
 الفلسطينية المحتاجة في الضفة الغربية. األسرعها على توزي

  9/8/2017السبيل، عّمان، 
 

 خطأ إلرهاباب هااتهامو  مدعومة من كل أحرار العالم حركة تحرر وطني حماسسوار الذهب:  .35
أعرب الرئيس السوداني السابق سوار الذهب عن أسفه الستمرار حصار قطر، واعتبر ذلك : الخرطوم

 تمرار الضعف العربي.عالمة على اس
وانتقتتتد ستتتوار التتتذهب فتتتي تصتتتريحات خاصتتتة لتتتت "قتتتدس بتتترس"، يتتتوم األربعتتتاء، مستتتعى أطتتتراف خليجيتتتة 

بت "اإلرهاب"، وقال: "من قال بأن حمتاس حركتة إرهابيتة مخطتئ تمامتا، فحمتاس حماس لوصف حركة 
 حركة تحرر وطني مدعومة من كل أحرار العالم".

وبالزيتارة التاريخيتة التتي أداهتا أميتر قطتر الستابق الشتيي حمتد بتن  وذّكر بموقتف قطتر التداعم لفلستطين
خليفتتة آل  تتاني لقطتتاع غتتزة برفقتتة الشتتيخة متتوزا بنتتت ناصتتر المستتند علتتى رأس وفتتد قطتتري رفيتتع إلتتى 

 قطاع غزة، وبما تبذله قطر لدعم غزة في مواجهة الحصار.
اصرة لدولة قطر ستقطت جميعهتا، وأشار سوار الذهب إلى أن كل االتهامات التي وجهتها الدول المح

وقتتال: "لقتتد ستتقطت االتهامتتات التتتي تتتم توجيههتتا لقطتتر بعتتد إعتتالن الدوحتتة براءتهتتا منهتتا بشتتكل كامتتل، 
 وأعتقد أن قطر ال تستحق هذا الحصار أصال".

 9/8/2017قدس برس، 
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 عدن تحيي ذكرى رحيل محمود درويش .36
)جنتتوب(، يتتوم األربعتتاء، التتذكرى التاستتتعة أحيتتت مدينتتة عتتدن، العاصتتمة اليمنيتتة المؤقتتتة : األناضتتول

وشتملت ”. فتي حضترة الغيتاب“لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش بفعاليتة  قافيتة حملتت عنتوان 
لقاء قصائد لشعراء يمنيتين،  الفعالية، التي أقامتها منظمات  قافية غير حكومية، عددا  من الكلمات، وا 

لمحمتود درويتش. كمتا ألقتى أبتو بكتر الحامتد، أستتاذ باإلضافة إلتى معترض للفنتون التشتكيلية خصتص 
وأقيمتتتتت الفعاليتتتتة بقاعتتتتة  األدب اإلنجليتتتتزي بجامعتتتتة عتتتتدن )حكوميتتتتة(، عتتتتدة قصتتتتائد للشتتتتاعر الراحتتتتل.

 سليمان العيسى في كلية التربية جامعة عدن، وتخللها مقطوعات غنائية متنوعة.
 10/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
 "حزب هللا"للقيام بعملية عسكرية ضد  "إسرائيل" على ترامب لدعم يليةإسرائ ضغوط ي:مسؤول أمريك .37

نقلت شخصية بارزة عائدة من الواليات المتحدة، عن مستؤول أميركتي رفيتع المستتوى قولته إن الترئيس 
دونالد ترامتب وفريقته فتي األمتن القتومي، يواجهتان ضتغوطا  غيتر مستبوقة، متن جانتب مؤيتدين لتغطيتة 

 قيام بعملية عسكرية واسعة ضد حزب هللا في لبنان وسوريا إذا تطلب األمر.إسرائيل ودعمها لل
وأضافت الشخصية البارزة إن حجم الضتغوط يتجتاوز كتل المرحلتة الستابقة، وال ستيما أن فتي واشتنطن 
من يجزم بأن إسرائيل لن تكون قادرة على المغامرة بخطوة عسكرية من دون موافقة أميركية واضتحة، 

 اعيات تتجاوز حزب هللا لتشمل إيران وروسيا وربما أطرافا  أخرى في المنطقة.ألن للحرب تد
واوضتحت ان الواليتتات المتحتتدة األميركيتتة لتتم تعتتد تستتمح ألحتد متتن حلفائهتتا بالقيتتام بعمتتل يستتّبب خطتترا  

 على اآلالف من جنودها المنتشرين في العراق والمئات منهم في سوريا.
 9/8/2017 وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،

 
 بجنوب أفريقيا "إسرائيلـ"معاريف: فعاليات معادية ل .38

قال مراسل صحيفة معاريف اإلسرائيلية يانير كوزين إن الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا قرر مقاطعة 
 أعضاء بالكنيست اإلسرائيلي سيزورون جوهانسبرغ بعد أيام.
يلية هتتو االلتقتتاء بزعمتتاء اليهتتود فتتي جنتتوب وأضتتاف أن الهتتدف األساستتي متتن الزيتتارة البرلمانيتتة اإلستترائ

ألف يهودي، ولديهم عالقتات و يقتة متع دولتة إسترائيل، كمتا أن الزيتارة  65أفريقيا الذين يقدر عددهم بت 
تكتسب بعتدا سياستيا واضتحا، رغتم الفتتور التذي ستيواجه بته الحتزب الحتاكم بجنتوب أفريقيتا البرلمتانيين 

 سرائيلي بعدد من أعضاء وقادة أحزاب المعارضة فقط.اإلسرائيليين، حيث سيلتقي الوفد اإل
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وكشفت الصحيفة النقاب عن أن منظمة اتحاد العمال في جنوب أفريقيا المعروفة باسم كوستاو، وهي 
الرابطة النقابية الكبرى في تلك الدولة، وزعت عريضة على جميع أعضاء البرلمان، حذرتهم فيهتا متن 

يليين، ألنهتتم يشتتبهون مم لتتي نظتتام األبارتهايتتد التتذي ستتاد هنتتاك فتتي اللقتتاء بأعضتتاء الكنيستتت اإلستترائ
 سنوات ال مانينيات، ومن يلتق بهم فسيحاسبه التاريي.

عضو الكنيست نحمان شاي من حزب المعسكر الصهيوني الذي ستيترأس الوفتد البرلمتاني اإلسترائيلي 
ارجية اإلسرائيلية والكنيست، واتختذ إلى جنوب أفريقيا قال إن الوفد أجرى مشاورات ك يفة مع وزارة الخ

قرارا نهائيا باالستمرار في الزيارة، بسبب الرغبة بلقاء الجاليتة اليهوديتة هنتاك، وأهميتة استتمرار العالقتة 
 بين الدولتين.

 9/8/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 " إسرائيلـ"لالسويد مناهضة جنوب تظاهرة  .39
ة كبيتترة شتتهدتها مدينتتة هيلستتينغبورغ جنتتوب الستتويد أن مظتتاهر  لهتتامعتتاريف فتتي تقريتتر صتتحيفة ذكتترت 

بدعوة من منظمة مناصرة للفلسطينيين، قالت الصتحيفة إنته قتد أطلقتت فيهتا "شتعارات معاديتة للستامية 
 وضد اليهود".

ونقلت الصتحيفة عتن جتوزفين تتورال الناطقتة باستم الجاليتة اليهوديتة فتي شتمال غترب الستويد أن هنتاك 
 دية تلجأ إلطالق أوصاف معادية للسامية وتتهجم على اليهود.عناصر متزايدة مقلقة وج

وذكتتر المركتتز الفلستتطيني الستتويدي أن الشتتعارات التتتي شتتهدتها المظتتاهرة وجهتتت ضتتد إستترائيل ولتتيس 
ضتتد اليهتتود، رغتتم أن اليافطتتات التتتي عممتتت عبتتر شتتبكات التواصتتل أظهتترت صتتورا لجنتتود إستترائيليين 

 متعطشين للدماء.
 9/8/2017ة، الجزيرة نت، الدوح

 
 األحمد في الدوحة.. وواشنطن تجدد دعمها وساطة الكويت صباحمبعوث  .41

لليوم ال الث على التوالي، واصل الوسيط الكويتي، أمس، حراكه المكوكي  -وكاالت  -عواصم 
باتجاه عواصم الدول المعنية باألزمة، مع زيارة مبعوث أمير البالد الدوحة، تزامنا  مع زيارة للمبعو ين 

 األميركيين الموفدين من وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى المنطقة.
وفي هذا السياق، قام مبعوث األمير الشيي صباح األحمد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية الشيي صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة الشيي محمد 

ر أمس، بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه أمير قطر الشيي تميم بن حمد آل العبدهللا، ظه
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تضمنت آخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية والقضايا ذات االهتمام » اني، 
 «.المشترك

وتأتي زيارة مبعوث األمير إلى الدوحة، بعد زيارات مما لة إلى كل من السعودية ومصر وسلطنة 
اإلمارات والبحرين، يومي اال نين وال ال اء الماضيين، في إطار الجهود الكويتية الرامية لتهيئة ُعمان و 

 األرضية لحوار مباشر بين السعودية واإلمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة  انية.
لشؤون  وفي الدوحة أيضا ، استقبل أمير قطر، أمس، وفدا  أميركيا  ضم نائب مساعد وزير الخارجية

الشرق األدنى تيم لندركنغ، والجنرال المتقاعد أنتوني زيني، اللذين كانا بدآ، مساء اال نين الماضي، 
 من الكويت، جولة إقليمية تهدف إلى مساندة جهود الوساطة الكويتية الرامية لحل األزمة.

ميركيين وبحث بدوره، التقى وزير الخارجية الشيي محمد بن عبدالرحمن آل  اني، المبعو ين األ
واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل دول المقاطعة تجاه « تطورات األزمة الخليجية»معهما في 

 قطر.
التام للوساطة الكويتية الداعية »وذكرت وكالة األنباء القطرية أن وزير الخارجية جدد دعم بالده 

 «.للحوار
 من أمس بعد زيارتهما الكويت. وأفادت معلومات أن المسؤولين األميركيين زارا جدة أول

وقال مصدر خليجي إن موفدي تيلرسون يسعيان لبحث خريطة طريق أعدها الوزير األميركي، 
وتضع في االعتبار المبادئ الستة التي حددتها الدول األربع لتسوية األزمة، ومنها مكافحة اإلرهاب 

 وتمويله.
 10/8/2017الراي، الكويت، 

 
 تزال مغلقة أمام الطائرات القطرية مااألجواء السيادية : لبحرينوا السعوديةو اإلمارات  .40

اإلمارات العربية قالت الهيئة العامة للطيران المدني في : و)وكاالت(« الخليي»- أبوظبي وعواصم
، إن ما تم نشره وتداوله من أخبار بشأن فتح األجواء السيادية أمام الطائرات القطرية غير المتحدة

 واقع، وكذلك لما تم االتفاق عليه مع المنظمة الدولية للطيران المدني.صحيح ومخالف لل
األجواء السيادية للدولة ما زالت مغلقة أمام تلك الطائرات، وأن ما سمح »وأضافت في بيان أمس: 

به هو استخدام الطائرات القطرية لممرات طوارئ تقع فوق المياه الدولية )أعالي البحار(، وهو ما 
 ."الدولة الشهر الماضيأعلنت عنه 

كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، استمرار إجراءات المقاطعة، ومنها عدم السماح 
 للطائرات المسجلة في دولة قطر باستخدام مطارات المملكة وعبور مجالها الجوي.
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بحار، تقع ضمن وذكرت الهيئة أن الدول المقاطعة خصصت عددا  من الطرق الجوية فوق أعالي ال
 مسؤوليتها لالستخدام من قبل الطائرات المسجلة بدولة قطر.

وبدورها قالت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصالت واالتصاالت البحرينية، إن ما تم نشره وتداوله 
 من أخبار بخصوص قيام البحرين بفتح مجالها الجوي للخطوط القطرية مخالف للواقع.

 10/8/2017الخليج، الشارقة، 
 

 قرقاش: ارتجاء قطر حل األزمة من بعيد لن يجدي نفعا .42
رأى وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن ارتجاء قطر إيجاد حل لألزمة عبر 

 لن يجدي نفعا. –على حد تعبيره  –” الضغط من البعيد“
، حيث ”تويتر“صل االجتماعي، جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التوا

المنطقي أن تتعامل قطر مع هواجس وقلق الدول األربع بشأن دعمها لملف التطرف واإلرهاب “قال 
 ”وال تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم الغربية، أزمة قطر مع عالمها.

 9/8/2017السياسة، الكويت، 
 

 ل مع قطرالسعودية منقسمة حول كيفية التعام القيادة :"وول ستريت" .43
لندن: في تقرير يشير إلى العالقة المتينة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو 

، تفاصيل عن هذه العالقة التي بدأت قبل عام «وول ستريت»ظبي محمد بن زايد، نشرت صحيفة 
الواليات  ونصف العام برحلة تخييم وصيد في صحراء السعودية، لها تأ ير كبير في المنطقة وفي

 المتحدة.
وأكد التقرير أن ابن سلمان وابن زايد لم يكونا، قبل قضائهما ليلة كاملة من التخييم والصيد بالصقور 
في صحراء السعودية الواسعة وبرفقتهما قليل من أفراد الحاشية وصقور مدربة جيدا ، على معرفة 

 ببعضهما إال في حدود دنيا.
الجوالت الرئاسية بمالعب الغولف التي يقوم بها الرئيس األمريكي وشبّهت الصحيفة رحلة التخييم ب

 بينهما.« الصداقة المزدهرة»دونالد ترامب من وقت آلخر، وقالت إنها كانت نقطة التحّول إلى عالقة 
وعزت الصحيفة التحوالت بالسياسة الداخلية بالسعودية وعالقاتها الخارجية خاصة بدولة قطر إلى 

تقوم حاليا  بتغيير سياساتها لتقترب من « شديدة المحافظة»جلين، وقالت إن السعودية العالقة بين الر 
 لدولة اإلمارات بالمجال االجتماعي واألك ر تنويعا  بالمجال االقتصادي.« األك ر ليبرالية»السياسات 
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لى أن وأضافت أن عالقة ابن زايد بابن سلمان تلعب دورا  مركزيا  في التحّول السعودي، مشيرة إ
 بالداخل والخارج.« التطرف الديني»لكبح « أك ر جرأة»القيادة السعودية تقوم حاليا باتخاذ خطوات 

ونسبت إلى المستشار الخبير بشؤون الخليي بكلية كنغز في لندن أندرياس كريغ قوله إن ابن زايد 
نه وحتى قبل فترة قصيرة كانت عالقة ابن سلمان  وابن سلمان هما اللذان خلقا األزمة مع قطر، وا 

لكن وألن دولة اإلمارات ودولة قطر على تباين »جيدة بأمير قطر الشيي تميم بن حمد آل  اني 
 كان على ابن سلمان أن يختار إحدى الدولتين.« كامل

ونسبت الصحيفة إلى مصادر عديدة مقربة من البالط الملكي بالسعودية قولها إن قيادة السعودية 
تعامل مع قطر، مضيفة أن المسؤولين السعوديين واإلماراتيين يقولون إن القرار منقسمة حول كيفية ال

 حول الدوحة تتخذه الدولتان معا .
وقالت إن حصار قطر جعل واشنطن العبا رئيسا  في مساعي فض النزاع نظرا  إلى وجود قاعدة 

تحارب تنظيم الدولة  عسكرية لها بقطر ُتعتبر األكبر بالشرق األوسط، وتستخدمها المقاتالت التي
 اإلسالمية في العراق وسوريا.

ومستقرة تم ل أولوية قصوى ألبو ظبي « معتدلة»وأوضحت الصحيفة أن اإلمارات ترى أن السعودية 
نظرا  إلى أن المملكة مهد اإلسالم. ونسبت إلى مسؤول إماراتي كبير قوله إن السعودية ومصر هما 

ذا لم تكون لحماية «ستختطف اإلسالم و« األفكار المتطرفة»ا معتدلتين فلن مركزا الجذب لإلسالم، وا 
 «.اإلسالم ال بد من نجاح السعودية ومصر

كذلك ترى قيادة أبو ظبي أن ابن سلمان هو أفضل الشخصيات التي يمكن المراهنة عليها الستقرار 
ه. وتطرقت الوضع بالسعودية، وقد بذلت اإلمارات جهودا كبيرة إلقناع واشنطن بالوقوف وراء

نهاء اعتماده على النفط  الصحيفة إلى ما سمته سعي ابن سلمان إلصالح االقتصاد السعودي وا 
المجتمع السعودي، ونظرته لإلمارات كدليل في قضايا تتراوح بين كيفية تطوير صناعة « انفتاح«و

لسياحي دفاعية وطنية إلى إصالح صندوق  روتها السيادية، ورغبته حاليا في تطوير النشاط ا
 بالبالد.

  10/8/2017القدس العربي، لندن، 
 

 لتنشيط السياحة والنقل الجوي دولة من تأشيرة الدخول 80قطر تعفي مواطني  .44
يبدو أن قطر التي دخلت الشهر ال الث لحصار تفرضه  الث دول خليجية : الدوحة تت عمرو األبوز

قطاع السياحة، في إطار  ومصر، قد وجدت في األوضاع الراهنة فرصة سانحة للتوسع في
استراتيجية جديدة تستهدف جذب ماليين الوافدين الجدد، ما يشكل تحديا  جديدا  ال يخلو من فوائد 
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كبرى، على رأسها تنويع الدخل المحلي. وأعلنت كل من وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة 
دولة بالدخول إلى أراضيها دون  80للسياحة والخطوط الجوية القطرية أن قطر سوف تسمح لمواطني 

 الحاجة لتأشيرة دخول، وذلك اعتبارا  من األربعاء.
  10/8/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 قطري لنقل البضائع إلى الدوحة عبر إيران -تركي  شفهياتفاق  .45

مع  قال وزير االقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن بالده وقطر وباالتفاق: العربي الجديد -األناضول
 إيران، توصلت إلى اتفاق شفهي بشأن نقل البضائع من تركيا إلى قطر عبر إيران.

وأوضح زيبكجي، في تصريحات للصحافيين بأنقرة اليوم، أنه التقى نظيره القطري، وتوصال إلى 
اتفاق شفهي بخصوص نقل البضائع بالشاحنات برا من تركيا إلى الموانئ اإليرانية، ومن  م نقل 

 عبر السفن إلى قطر.  الشاحنات 
وأضاف الوزير أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي مع الطرف اإليراني أيضا  بهذا الخصوص، وأنه من 

 المتوقع تحويل االتفاق الشفهي إلى نص مكتوب، خالل األيام المقبلة.   
  9/8/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 صفقة القرن... و"الفنكوش" .46

 أنور رجب
المصتتطلح التتذي شتتاع فتتي وصتتف رؤيتتة التترئيس االميركتتي دونالتتد ترامتتب لتستتوية  "صتتفقة القتترن" هتتو

القضتتية الفلستتطينية باعتبارهتتا "قضتتية القتترن"، وأختتذ هتتذا المصتتطلح مكانتته فتتي خطابتتات وتصتتريحات 
العديد من رؤساء دول المنطقة، كما احتل مساحة كبيرة في األوساط السياسية واإلعالمية، وكل ذلتك 

اوالت لفهتتم طبيعتتة ومعنتتى ومغتتزى هتتذا المصتتطلح، بيتتد أن النتيجتتة التتتي يمكتتن جتتاء فتتي ستتياق المحتت
الخلتتوص إليهتتا أن جميتتع تلتتك المحتتاوالت فشتتلت فتتي أن تختترج برؤيتتة واضتتحة وجامعتتة لماهيتتة "صتتفقة 
القرن" واألركان القائمة عليها، أو على اقل تقدير مالمحها، والسقف الممكن أن تصل إليه، وكان من 

حالتة الغمتتوض التتذي يكتنتف هتتذه الصتتفقة أن تكتون اآلراء والتحلتتيالت الناتجتتة عتتن  البتديهي وفتتي ظتتل
نقاشتتتها مختلفتتتة ومتباينتتتة ومتعارضتتتة فتتتي أحيتتتان ك يتتترة تبعتتتا  للتفستتتير التتتذي يعتمتتتده الطتتترف صتتتاحب 
المصتتلحة فتتي هتتذه الصتتفقة. فقتتد جتتاء ترحيتتب القيتتادة الفلستتطينية ودعمهتتا لصتتفقة القتترن انطالقتتا  متتن 

لهتتا متتع أي مجهتتود متتن شتتأنه أن يفضتتي إلتتى تحقيتتق تستتوية للقضتتية الفلستتطينية "وفتتق تأييتتدها وتفاع
الرؤية الفلسطينية"، ال سيما وأن الدور االميركي هو الراعي الرئيسي لعملية السالم، باإلضافة إلى أن 
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مفهتوم الصتفقة يعنتي إيجتاد حتتل جتذري للصتراع القتائم، خاصتة وأن التترئيس ترامتب عب تر فتي أك تر متتن 
بة أنه يتود أن تتنجح إدارتته فتي التوصتل إلتى اتفتاق ستالم فتي الشترق األوستط، لتيس هتذا وحستب مناس

نما أراد أن يكون هو الشتخص التذي يحقتق الستالم بتين إسترائيل والفلستطينيين، علتى اعتبتار أن هتذا  وا 
ستتيكون إنجتتازا  عظيمتتا  يحفتتظ فتتي ستتجله، األمتتر التتذي أعطتتى انطباعتتا  بجديتتته، وربمتتا هتتذا متتا يفستتر 
ترحيب العديد متن الزعمتاء العترب بصتفقة القترن، واستتعدادهم للتعتاون لتحقيقهتا وفتي مقتدمتهم الترئيس 

 السيسي والعاهل األردني الملك عبد هللا.
ستتيناريوهات واجتهتتادات عديتتدة ظهتترت حتتول مالمتتح وبنتتود هتتذه الصتتفقة، منهتتا متتا هتتو متشتتائم يميتتل 

دعم والتأييتتد الغيتتر مستتبوقين متتن قبتتل التترئيس االميركتتي لنظريتتة المتتؤامرة فتتي تفستتيره لهتتا مستتتندا  إلتتى التت
وفريقتتته إلستتترائيل وأحيانتتتا  لغتتترض فتتتي نفتتتس يعقتتتوب، ومنهتتتا متتتا هتتتو متفائتتتل متتتن بتتتاب "تفتتتاءلوا بتتتالخير 
تجتتدوه"، أو منطلقتتا  متتن قناعتتة بأنتته ال يمكتتن فتترض حلتتول علتتى الشتتعب الفلستتطيني وقيادتتته. وزاد متتن 

حل الدولتين" من خطاب الرئيس ترامب وتصريحات مستشتاريه حالة الغموض واالرتباك غياب رؤية "
ومبعو يتته المكلفتتين بملتتف عمليتتة الستتالم، معتبتترين أن حتتل التتدولتين ليستتت هتتي الصتتيغة الوحيتتدة التتتي 
من شأنها أن تضمن تقرير المصير للفلسطينيين، وفي الوقت ذاته األمتن والستالم لإلسترائيليين، بينمتا 

ولي بما فيه إجماع رؤساء الواليات المتحدة الستابقين، باعتبارهتا الوصتفة تحظى هذه الرؤية بلجماع د
 النموذجية لتحقيق السالم في المنطقة.

اآلن وبعد مضي نصف عام على تنصيبه رئيسا  للواليات المتحدة، وبعد تشكيل فريقه المكلف بعمليتة 
المنطقتتة ومستشتتاريهم متتن ذوي الستالم فتتي المنطقتتة، وقيتتام هتذا الفريتتق بعقتتد لقتتاءات مك فتتة متع زعمتتاء 

العالقتة، والقيتام بجتتوالت مكوكيتة بتتين الفلستطينيين واإلستترائيليين واالستتماع آلرائهتتم ومتواقفهم وأفكتتارهم 
حول الحلول التي يرون أنها تصلح لتشكل األساس الذي يمكن أن تقوم عليه صفقة القرن، اتضح أن 

اهى معه، خاصة بعد أن تبين أن ما يحمله مستشار الرؤية األميركية منحازة للموقف اإلسرائيلي وتتم
ترامب وصهره جاريد كوشنير المكلف كوسيط لعملية الستالم بتين الفلستطينيين واإلسترائيليين، ومبعو ته 
لعمليتتتتة الستتتتالم جيستتتتون غتتتترينبالت للقيتتتتادة الفلستتتتطينية ال يتعتتتتدى مقترحتتتتات حتتتتول تحستتتتين الوضتتتتع 

الحياة اليومية للفلسطينيين، وتفاصيل صغيرة ال ُتذكر  االقتصادي في الضفة الغربية، وتحسين شروط
إذا ما تم وضعها في اإلطار السياسي الشامل، وما تنتظره القيادة الفلستطينية متن حتراك جتاد وحقيقتي 
في عملية السالم يكفل ويضمن ويقتود إلتى تحقيتق إقامتة الدولتة الفلستطينية كاملتة الستيادة علتى حتدود 

ية، التي أكد عليها الرئيس أبو مازن في لقائه مع الرئيس ترامب سواء في وعاصمتها القدس الشرق 67
واشتتتنطن أو فتتتي بيتتتت لحتتتم، وكتتتذلك لمبعو يتتته كوشتتتنير وجتتترينبالت، وهتتتو متتتا يمكتتتن اعتبتتتاره التعريتتتف 
والوصتتف والفهتتم الفلستتطيني لمصتتطلح "صتتفقة القتترن"، ويحمتتل تأكيتتد التترئيس فتتي كتتل خطاباتتته لهتتذا 
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ضوح بأن هذا ستقفنا والحتد األدنتى لمتا يمكتن أن نقبتل بته، لتيس هتذا وحستب الموقف رسائل شديدة الو 
فقتتد جتتاءت قتترارات التترئيس أبتتو متتازن األخيتترة التتتي تزامنتتت متتع معركتتة األقصتتى كرستتالة أك تتر صتترامة 
نما للواليات المتحدة أيضا  إلعادة النظر في سياستاتها وخياراتهتا فيمتا  وحزما  ليس إلسرائيل وحسب، وا 

 ملية السلمية، واألسس التي يمكن أن تقوم عليها "صفقة القرن" في حال كانت حقيقية. يتعلق بالع
"صفقة القرن" وما واكبها من تفاعل واسع من جهات رسمية بمختلتف مستتوياتها، ومتا حظيتت بته متن 
ة اهتمتتام فتتي األوستتاط اإلعالميتتة والبح يتتة متتن جهتتة، والطريقتتة التتتي تتتدير بهتتا اإلدارة األمريكيتتة العمليتت

السياستتية بتتين الفلستتطينيين واإلستترائيليين )جتتوهر صتتفقة القتترن( متتن جهتتة أختترى، تتتذكرنا بفتتيلم "واحتتدة 
بواحدة" للفنان المصري عادل إمام، حين جسد شخصية رجل إعالنات، واستخدم مصتطلح "الفنكتوش" 

إعالميتة  لسلعة وهمية ال أصل وال وجود لها ال على ارض الواقع وال فتي خيتال صتاحبها، وبتدأ بحملتة
ضتتخمة للتتترويي لهتتذه الستتلعة، فتتذاع صتتيتها، وأصتتبحت إعالناتهتتا ضتتيف دائتتم علتتى شاشتتات التلفزيتتون 
والصحف، وتهافتتت الشتركات لتحصتل علتى نصتيبها متن الستلعة قبتل أن تنفتذ متن الستوق، وحتين بتدأ 

اضطر البعض يتحدث حول "الفنكوش" بأنه مجرد كذبة قائمة على خداع وتضليل الناس وبيع الوهم، 
صاحب "الفنكوش" أن يخترع ستلعة بائستة ال تتناستب متع الحتد األدنتى متن الضتجة التتي ُأ يترت حتول 
سلعته الوهمية. ومن الواضح وفي ظل المعطيات القائمة أننا أمام "فنكوش" متن نتوع آختر، متن حيتث 

متتتب القضتتتية ومتتتن حيتتتث الالعبتتتين وأدوارهتتتم، ومتتتن حيتتتث حجتتتم التتتوهم والختتتداع التتتذي تستتتعى إدارة ترا
لتروجيه، وتسويق سلعة بائسة اسمها "صفقة القرن" ولكن بأ مان باهظة، وربمتا نجتد فتي إجابتة جاريتد 
كوشتتنير حتتين ُستتئل متتن قبتتل مجموعتتة متتن المتتتدربين فتتي الكتتونغرس عتتن كيفيتتة إدارة المفاوضتتات فتتي 

اتفتاق ستالم المستقبل بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، واحتماالت نجاحته بالتوستط للوصتول إلتى 
بتتين الطتترفين، ورده "ال اعلتتم... ستتنقوم بكتتل متتا فتتي وستتعنا متتع األطتتراف متتن اجتتل التوصتتل لحتتل هتتذا 

 النزاع"، ما يشير إلى أننا فعال  أمام "فنكوش" اسمه صفقة القرن.
 10/8/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 األقصى.. معركة التحليالت والسرديات .47

 صالح عبد الجواد
ال مصتتتطلحات مستتتتخدمة فتتتي الستتترديات الفلستتتطينية المتعلقتتتة بموضتتتوع األقصتتتى؛ وكتتتذلك ينتقتتتد المقتتت

المعنتتتى التتتوظيفي القريتتتب والبعيتتتد التتتتي تستتتتبطنها هتتتذه المصتتتطلحات المستتتتخدمة، والمستتتتعارة أحيانتتتا  
( متن الستردية الصتهيونية. كمتا وتشتكل هتذه المداخلتة تنبيهتا ألهميتة المصتطلح ودوره فتي  )بدون وعتي 
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بالوعي السياسي، وال قافة السياسية، إذ يتعلق األمر بتغيير "محتمل" في صور الذاكرة والهوية التأ ير 
 الجماعية واألصول التاريخية والجغرافيا السياسية والديموغرافية. 

ال تنفتتتّك الستتتردية العربيتتتة تفاجئنتتتا بتبّنتتتي بعتتتض مصتتتطلحات الستتتردية الصتتتهيونية ومضتتتامينها، م تتتل 
رخين عترب، ك يترين، مصتطلح  الضتربة االستتباقية، عنتد الحتديث عتن العتدوان استخدام بتاح ين أو متؤ 

، وكأن مصر عندما حشتدت قواتهتا فتي ستيناء كانتت تنتوي مهاجمتة 1967اإلسرائيلي على مصر عام 
إسرائيل، فقامت إسرائيل دفاعا  عن نفسها بلجهاض الهجوم في ضربة وقائية استباقية، أو تبني هؤالء 

ين صتتورة "الضتتحية الستتلبية" للفلستتتطينيين ختتالل أحتتداث النكبتتة )أي الضتتحية التتتتي البتتاح ين والمتتؤرخ
تستسلم وتهرب من دون مقاومة(، وهتو متا يعنتي ضتمنا  عتدم تمّستك الفلستطيني وتعلقته بأرضته، علتى 

 الرغم من أن النكبة هي بالتأكيد قصة بطولة أيضا . 
لحالتة المتعلقتة بتالحرم القدستي الشتريف، أحد األم لتة علتى تبنتي مصتطلحات الستردية الصتهيونية فتي ا

(، فتي إشتارة status quoيبدو في استخدام المحللين والمؤرخين العرب تعبير "تغييتر الوضتع القتائم" )
إلتتى اإلجتتراءات اإلستترائيلية التتتي تهتتدف، تتتدريجيا ، إلتتى فتترض الستتيادة اإلستترائيلية علتتى الحتترم الشتتريف 

 رعت فيها الحركة الصهيونية. فعليا ، من خالل سياسة المراحل التي ب
يستند تبني هذا المصطلح الصهيوني إلتى وقتوع الطترف العربتي فتي شتراك قصتور ُأخترى أشتّد فداحتة ، 
هتتي: التعامتتل بشتتأن المختتاوف متتن فتترض الستتيادة اإلستترائيلية علتتى الحتترم الشتتريف علتتى نحتتو منفصتتل 

ل علتى تغييتتر التركيبتة الستتكانية عتن عمليتة تهويتتد القتدس الشترقية بالتتتدريي؛ إذ تعمتل ستتلطات االحتتال
ومعتتالم المشتتهد والتستتميات وطمتتس الهويتتة وال قافتتة العربيتتة والتتتاريي، لمصتتلحة الوجتتود اليهتتودي. فمتتا 
يجتتتري فتتتي األقصتتتى إنمتتتا يتتتأتي فتتتي ستتتياق "أستتترلة" القتتتدس، وكامتتتل أرض فلستتتطين وتهويتتتدها، ولتتتيس 

ذا  يصب اختزال معركة القدس في الحرم الشريف،  العكس. وا 
ناك خطأ في اختزال الصراع العربي اإلسرائيلي في معركة دينية فقط" وتجاهتل متا يجتري فتي أحيتاء "ه

القدس من معاناة وظلم وقهر وحصار في ظل سياسة األسرلة والتهويد، مباشرة  في مصلحة إسرائيل. 
نحتو  تتم تنفيتذه علتى مراحتل، وعلتى 1993ومعلوم أن قترار عتزل القتدس عتن الضتفة الغربيتة فتي العتام 

، وهتتو أساستتا واحتتد متتن أشتتكال الحصتتار االقتصتتادي علتتى القتتدس. كمتتا أن هتتذا 2002كامتتل فتتي العتتام 
دونمتتا ( ال يتماشتتتى أيضتتتا  متتع العقيتتتدة اإلستتتالمية؛  144االختتتزال للمعركتتتة فتتتي حتتدود الحتتترم الشتتتريف )

ألقصتتى فتتالقرآن الكتتريم أوضتتح، بتتالنص الصتتريح، أن القداستتة والبركتتة تشتتمالن متتا هتتو حتتول المستتجد ا
)الذي باركنا حوله(، كما أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أّكد توسيع فكرة المباركة، لتتجاوز األقصى 
إلتى "بيتت المقتدس وأكنتاف بيتت المقتدس". صتحيح أن حتدود هتذا المجتال القداستي غيتر متفّتق عليهتتا، 
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تؤختتذ فتتي االعتبتتار وال يوجتتد حولهتتا إجمتتاع بتتين علمتتاء المستتلمين أو المتتؤرخين، لكتتن الفكتترة يجتتب أن 
 والحسبان. 

وهناك خطتآن يتحمتل مستؤوليتهما بالتذات المؤرختون الفلستطينيون، ألنهتم، متن بتين المتؤرخين العترب، 
الذين يعيشون على األرض. أولهما حدي هم عن محاولتة "تغييتر للوضتع القتائم" منتذ  ال تة عقتود فقتط، 

ة األولتتى التتتي ستتقطت فيهتتا القتتدس عتتام )أي منتتذ منتصتتف ال مانينيتتات(، غتتافلين عتتن أنتته، منتتذ اللحظتت
، لم تتوقف محاوالت التهويد واألسترلة لحظتة واحتدة. و انيهمتا تبّنتيهم وترديتدهم عبتارة  استتخدمها 1967

المحللتتون اإلستترائيليون، وهتتي "التقاستتم الفعلتتي الزمتتاني والمكتتاني للحتترم الشتتريف علتتى غتترار متتا جتتري 
جال للتقاسم، وال حلول وسط في نظام استيطاني إحاللتي، للحرم اإلبراهيمي في الخليل". ليس هناك م

طبيعته واسمه، يدالن على ذلك. منحهم قرار التقسيم أك ر من نصف األرض، هم الطارئون واألقلية، 
وتُتترك لنتتا، نحتتن أهتتل التتبالد واألغلبيتتة، أقتتل متتن نصتتفها، ولتتم يرضتتوا. واليتتوم "نستتتجديهم" علتتى ُخمتتس 

ضوا. ال تقاسم حتى في األسماء، إسترائيل فتوق فلستطين، ويروشتاليم األرض فقط، ولم يرضوا ولن ير 
 فوق القدس. واألقصى إن لم ُيدحروا، فمصيره محتوم. 

ولهذا أعود إلى النقطة الستابقة، وأطترح ستؤاال  علتى كتابنتا: هتل زاروا، ولتو مترة ، الحترم اإلبراهيمتي فتي 
ستم  حقيقتي فتي الحترم اإلبراهيمتي؛ فخلتف هتتذا ؟ لتو فعلتوا، لعرفتوا أنته متا متن تقا1994الخليتل بعتد عتام 

 "التقاسم الزماني والمكاني" واقع آخر، فيه طرف مهيمن وطرف  
"تحويل الخطاب العربي إلى خطتاب حقتوق ومقاومتة كفيتل بتمتاهي أي إنستان فتي هتذا الكتون ال يقبتل 

ممتر المصتلين إلتى  القهر والظلم مع الفلسطيني وقضتيته" مكستور الجنتاح. البلتدة القديمتة متن الخليتل،
الحرم، يعيش من تبقى من أهلها كل يوم وكل ليلة مسلسل اإلذالل والمضايقات والعذاب لتفريغ البلتدة 
متتتتنهم. وفتتتتي داختتتتل الحتتتترم جنتتتتود يرطنتتتتون بالعبريتتتتة، فتتتتي أيتتتتديهم بنتتتتادق جتتتتاهزة وتّواقتتتتة إلتتتتى إطتتتتالق 

اء دور الضحية، ويهتودي الرصاص. من يصلي هناك، ولو مرة، يفهم لغة الجسد: فلسطيني مهّيأ ألد
مهيأ ألداء دور الجالد.  تم متن قتال إن التقاستم الزمتاني والمكتاني هتو نهايتة المطتاف؟ فكتل متا يجتري 
جزء من خطوة مرحلية على طريق الهدف النهائي: تدمير المسجد األقصى وبناء الهيكل ال الث. ومتا 

ة لم ل هذه الخطتوة. أمتا متن حيتث المبتدأ، العائق الوحيد اآلن إال عدم توفر الظروف اإلقليمية والدولي
 فلن أغلبية اإلسرائيليين، كما تفيد معظم االستطالعات، مرّحبون بهذه الخطوة. 

الخطتتتآن الستتتابقان فتتتي وصتتتف متتتا يجتتتري علتتتى أرض الواقتتتع ناجمتتتان عتتتن االعتمتتتاد علتتتى المصتتتادر 
متتا تتتراه ُيبنتتى متتن وقتتائع  والدراستتات الصتتهيونية، والتتتأ ر بتتاإلعالم الغربتتي، إلتتى درجتتة مغالطتتة التتنفس

استتتتعمارية جديتتتدة أمتتتام عينيهتتتا. وهنتتتا؛ ُتخلتتتي المالحظتتتُة والتتتذاكرُة وحستتتُن المنطتتتق )وهتتتي أهتتتم أدوات 
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، بسبب عقتدة التنقص واالفتتتان بالمستتعمر، علتى الترغم متن األنتا النرجستية،  الباحث والمؤرخ( الميدان 
 ار في ما ُيذاع وُيكت ب. وقصور البحث الجدي العميق، تحت سطوة االستسهال والتكر 

هنتاك، أيضتا ، تصتوير متا يجتري فتي القتدس كتأن المستتهدف متن السياستات اإلسترائيلية هتم المستلمون 
 وحدهم من دون المسيحيين؛ والمسلمون الفلسطينيون من دون جميع المسلمين. 

كتتأن الصتتراع ختامتتا ؛ هنتتاك خطتتأ كتتذلك فتتي اختتتزال الصتتراع العربتتي اإلستترائيلي فتتي معركتتة دينيتتة فقتتط، 
كّله ليس إال معركة دفاع  عن إسالميِة أولى القبلتين و الث الحرمين، مع أن المعركة حقا  هي معركتة 
ستتيادة وكرامتتة ووجتتود، ال تختتص الفلستتطينيين وحتتدهم، إنهتتا معركتتُة أن يكتتون العتترب والمستتلمون أو ال 

ال هتتذه الفكتترة، بالتنبيتته متتن يكونتتون، ومعركتتة الحتتق والباطتتل لكتتل بنتتي البشتتر. وأختتتم بتتالقول، الستتتكم
خطورة اآلسر والغواية في الدفاع عن المقتدس مكانتا  فقتط. فواحتد متن أستس ال تورة الفلستطينية )بغتض 
النظر عما آلت إليه( أن قداسة اإلنسان وحقوقه قيمتان مركزيتان فتي الصتراع. وهتذا يقودنتا إلتى كستر 

نمتتتا مفهتتتوم القداستتتة اإلستتترائيلي؛ أنتتتا ال أصتتتارعك علتتتى مقّدستتت ك، مقّدستتتك لتتتيس لتتتدينا مشتتتكلة معتتته، وا 
أصتتارعك علتتى حقتتي، بمتتا فتتي ذلتتك مقّدستتاتي التتتي متتن أجلهتتا أبتتذل الغتتالي والتترخيص، بمتتا فتتي ذلتتك 
روحي التي لن تستتطيع االنتصتار عليهتا. تحويتل الخطتاب العربتي إلتى خطتاب حقتوق ومقاومتة كفيتل 

لفلستتطيني وقضتتيته التتتي هتتي بامتيتتاز بتمتتاهي أي إنستتان فتتي هتتذا الكتتون ال يقبتتل القهتتر والظلتتم متتع ا
 قضية كل العرب وكل بني البشر. 

 10/8/2017 ،العربي الجديد، لندن
 

 إلى احتالل أفريقيا "إسرائيل" .48
 حلمي األسمر
باستتت ناء الجهتتود الشتتعبية التتتي يبتتذلها المتتؤتمر الشتتعبي لفلستتطينيي الختتارج، لعرقلتتة الجهتتد الصتتهيوني 

 -وبر/ تشتتترين األول المقبتتتل، تحتتتت عنتتتوان "القمتتتة اإلستتترائيلية المحمتتتوم لعقتتتد متتتؤتمر كبيتتتر فتتتي أكتتتت
األفريقيتتة" فتتي توغتتو، ال نكتتاد نشتتهد أي جهتتد عربتتي رستتمي أو شتتعبي بهتتذا االتجتتاه، علتتى التترغم متتن 
خطتتورة عقتتد هتتذه القمتتة التتتي عملتتت إستترائيل علتتى تهيئتتة األرض لعقتتدها منتتذ ستتنوات فتتي غيتتاب  شتتبه 

يتر مستبوق لمستاعي الكيتان الصتهيوني الدؤوبتة لاللتفتاف علتى جتدار كامل للعرب، باعتبارها تطّورا  غ
ظهار نفسه شريكا  مو وقا  ألمم القارة.   العزلة الواسعة والرفض المبدئي الذي يواجهه في أفريقيا، وا 

نظتر المتتؤتمر الشتتعبي لفلستتطينيي الختارج إلتتى هتتذه القمتتة، وهتتو محتق، باعتبارهتتا إهانتتة لنضتتاالت أمتتم 
ة، واستتهتارا بكفتاح أجيالهتا العتادل للتحتّرر متن االستتعمار والعنصترية. كمتا أنهتا محاولتة القارة األفريقي

من نظام االحتالل إلظهار نفسه شريكا  مو وقتا  لبلتدان أفريقيتا، لتزييتف حقيقتته، فهتو لتن يتأتي ألفريقيتا 
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التتي ينتجهتا،  لنشر قيم الحب والستالم والوئتام، بتل يطمتح لتكتون أفريقيتا ستوقا لمنتجتات المتوت والقتتل
ومجاال لتصدير مرتزقته إلعانة دكتاتوريي القارة السوداء، علتى الترغم متن أّن مصتالح األمتم األفريقيتة 
الحقيقيتتتة، ومستتتاعيها للتنميتتتة المستتتتدامة وتتتتدعيم االزدهتتتار والتطتتتوير؛ ال تلتقيتتتان متتتع نظتتتام االحتتتتالل 

 االستعماري العنصري في فلسطين، بسجلِّه العدواني واإلرهابي 
"ستتيكون عقتتد متتؤتمر إستترائيل فتتي أفريقيتتا إيتتذانا  بانتهتتاء التتدور المصتتري، والعربتتي عمومتتا فتتي أفريقيتتا" 
الحافتل، وهتتو متتا تو قتته تقتتارير دوليتتة، ومستتتقلة متعتّددة، ومنهتتا متت ال  تقريتتر لجنتتة األمتتم المتحتتدة لغربتتي 

ي. كمتا أّن الكيتان الصتهيوني آسيا عن تفاقم سياسات األبارتهايد "اإلسرائيلية" الصادر في العام الجتار 
التتذي يمتتارس جتترائم الحتترب والقتتتل الجمتتاعي واالنتهاكتتات الجستتيمة وأستتاليب الترويتتع، ويستتلب الشتتعب 
الفلسطيني أرضه وموارده، ويرعى عصابات االستيطان غير الشرعي المتشّددة، ال يحق لته أن يكتون 

 هاب. شريكا  ألمم  ناهضة تسعى إلى التقدم والرفاه ومكافحة اإلر 
تنصب جهود مؤتمر فلسطينيي الختارج اليتوم علتى استتنفار الحكومتات والمؤسستات الرستمية والشتعبية 
واألحتتزاب ومنظمتتات المجتمتتع المتتدني والشخصتتيات العامتتة والقيتتادات المجتمعيتتة ووستتائل اإلعتتالم فتتي 

االحتتتتالل عمتتتوم أفريقيتتتا، وفتتتي العتتتالم كلتتته، لحشتتتد الجهتتتود ضتتتد هتتتذه التحّركتتتات التتتتي يباشتتترها نظتتتام 
الصهيوني، والتي يحاول من خاللها تسويق نفسته فتي القتاّرة بأستاليب مضتللة، متجتاهال  مبتادئ الحتق 
والعتتدل وحريتتات الشتتعوب والموا يتتق والقتتوانين الدوليتتة. وقتتد باشتتر المتتؤتمر بالفعتتل، بمتتا تتتوافر لتته متتن 

األمتم األفريقيتة، لمواجهتة جهد، تحّركاته والتواصل مع األطراف المعنية، وخصوصا القوى المؤ رة في 
هذه المساعي ومحاوالت االستغالل والتضليل الصهيونية، وهتو جهتد مشتكور، ولكنته بتالطبع ال يكفتي 
لوقف تلك التظاهرة العنصرية البغيضة في إفريقيا، إذ إن تعطيل عقد المؤتمر واجتب، بشتكل ختاص، 

العربيتة واإلستالمية بشتكل عتام.. ذلتك أن على الدول األفريقية ومنظماتها وهيئاتها ومواطنيها، والدول 
حضتتور كيتتان العتتدو الصتتهيوني فتتي القتتاّرة لتتن يكتتون لصتتالح أهلهتتا، بتتل لصتتالحه، وهتتو التتذي يصتتّدر 
الموت والمرتزقتة واالستتبداد إلتى كتل دول العتالم، ويتدعم األنظمتة الشتمولية التتي تمتارس ضتد شتعوبها 

قاومة عقد هذا المؤتمر، والتشتويش عليته بكتل أبشع صور العدوان والسلب والنهب. من هنا، تصبح م
نسانيا على كل أمم األرض الحية.   السبل المتاحة، واجبا وطنيا وقوميا وا 

وال بتتد هنتتا متتن التنويتته إلتتى أن التحتتّرك العربتتي الوحيتتد ضتتد عقتتد هتتذه القمتتة كتتان متتن رئتتيس الستتلطة 
، ولقائته متع الترئيس الستوداني 2016الفلسطينية، محمود عباس، في زيارته الخرطوم في يوليو/ تمتوز 

عمتتر البشتتير، حيتتث أ تتار مستتألة تطتتوير االستتتراتيجية العربيتتة فتتي القتتارة األفريقيتتة، والتنستتيق متتن أجتتل 
وقتف محتاوالت إسترائيل لتحقيتق اختتراق لهتا فتي أفريقيتا. وال ُيتوقتع استتطاعة الستلطة أو الستودان فعتتل 
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مكاناتهما السياسية/  الدبلوماسية محدودة، ومشكالتهما ومصتائبهما أك تر شيء اآلن، فالوقت متأخر وا 
 من أن ُتحصى، على حد تعبير سفير مصر السابق في أنغوال 

"غرض مؤتمر توغو استعادة الكتلة التصويتية األفريقية وتنميتها، الستخدامها في دعم مكانة إسرائيل 
نشتتره الموقتتع اإللكترونتتي  الدوليتتة" وستتاوتومي والنيجتتر، بتتالل التتتتمصري، التتذي أحصتتى، فتتي مقتتال مهتتم

للمركتتتز التتتديمقراطي العربتتتي، خمستتتة أستتتباب لخطتتتورة المتتتؤتمر الصتتتهيوني فتتتي أفريقيتتتا، وهتتتي جتتتديرة 
بالمراجعتتتة والتأمتتتل، ومتتتن أهمهتتتا أن غتتترض المتتتؤتمر استتتتعادة الكتلتتتة التصتتتويتية األفريقيتتتة وتنميتهتتتا، 

ى دول القتتتاّرة علتتتى أنهتتتا كتلتتتة الستتتتخدامها فتتتي دعتتتم مكانتتتة إستتترائيل الدوليتتتة، حيتتتث تنظتتتر إستتترائيل إلتتت
صتتتوتا. وأكتتتد ذلتتتك رئتتتيس وزراء العتتتدو اإلستتترائيلي، بنيتتتامين  50تصتتتويتية، تتكتتتون ممتتتا ال يقتتتل عتتتن 

، وهتو األمتر التذي هتدفت 2016نتنياهو، لسبعة رؤساء أفارقة اجتمع بهتم فتي روانتدا فتي يوليتو/ تمتوز 
قيتتا فتتي مونروفيتتا فتتي يونيتتو/ حزيتتران إليتته فتتي كلمتتته أمتتام قمتتة المنظمتتة االقتصتتادية لتتدول غتترب أفري

. ولهذا لم يكن بعيدا عن الحقيقة، عندما قال في كلمته أمام الجمعيتة العامتة لألمتم المتحتدة فتي 2017
ن هدفتته  2016دورتهتتا العاديتتة فتتي ستتبتمبر/ أيلتتول  إن إلستترائيل مستتتقبال مشتترقا فتتي األمتتم المتحتتدة، وا 

للتتدول األفريقيتتة ضتتد إستترائيل فتتي األمتتم الُمتحتتدة، وأن  الدبلوماستتي األهتتم هتتو وقتتف التصتتويت التلقتتائي
هذا اليوم الذي ستيحدث فيته ذلتك لتيس بعيتدا. إلتى ذلتك ستيكون عقتد متؤتمر إسترائيل فتي أفريقيتا إيتذانا 
بانتهتتاء التتدور المصتتري، والعربتتي عمومتتا فتتي أفريقيتتا، وستنضتتم إستترائيل إلتتى قتتوى دوليتتة التتتي تتنتتافس 

يتران.. وتركيتا على النفوذ في القارة السود اء، وهتي الصتين والواليتات المتحتدة وفرنستا والهنتد وروستيا وا 
 أخيرا. 

ال تجاوز للحقيقة هنا في القتول إن متؤتمر توغتو الصتهيوني ستيمهد الطريتق إلسترائيل إلعتادة احتتالل 
أفريقيتتتا، أو لجتتتزء كبيتتتر منهتتتا، سياستتتيا واقتصتتتاديا وعستتتكريا، وهتتتو متتتا ستتتيعّزز مكانتتتة إستتترائيل الدوليتتتة 
واإلقليمية أك ر فأك ر، وما سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يدفع  من تمتّزق النظتام العربتي، 

 وانشغاله بمقاومة آ ار  ورات الربيع العربي. 
 10/8/2017 ،العربي الجديد، لندن 

 
 نتنياهو حتى لو تم تقديم الئحة اتهام ضدّ  .49

 عمانوئيل غروس 
لت التى اتفتاق "شتاهد ملكتي" متع الشتخص التذي كتان رئتيس مكتتب أعلنت الدولة مؤخرا عن أنها توصت

ورئتتيس طتتاقم رئتتيس الحكومتتة بنيتتامين نتنيتتاهو، آري هتتارو. وحتتول تفاصتتيل االتفتتاق والشتتهادات التتتي 
 2000وملف  1000قدمها هارو، هناك أمر لمنع النشر، لكن يمكن القول إن الحديث يدور عن ملف 
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الرشتتتتوة متتتتن رجتتتتال اعمتتتتال، والتحتتتتادث متتتتع صتتتتاحب "يتتتتديعوت االشتتتتتباه بالحصتتتتول علتتتتى الهتتتتدايا و  –
 وربما تكون هناك ملفات اخرى. –احرونوت" نوني موزيس 

على خلفية تجنيد هارو كشاهد ملكي يمكن القول إن الشرطة تتفرغ اآلن من اجتل اشتخاص آخترين،  
متن الواضتح البعض منهم خارج البالد، من اجتل الحصتول علتى شتهاداتهم كاستتمرار لشتهادة هتارو. و 

أن هذه الخطوات ستؤدي الى استمرار التحقيق، وهناك حاجة الى استدعاء رئيس الحكومتة متن جديتد 
 من اجل االجابة على الشهادات الجديدة ومن اجل مواجهته مع الشهود الجدد.

ى بالتوازي مع جهود التحقيق تزداد في الساحة السياسية المطالبتة باقالتة رئتيس الحكومتة أو اجبتاره علت
 على األقل عند تقديم الئحة اتهام، هذا اذا تم تقديمها. –االستقالة 

أنا أريد القول إنه حسب القانون ليس من المفروض بترئيس الحكومتة االستتقالة متن منصتبه حتتى لتو  
تم تقديم الئحة اتهام ضتده علتى مخالفتات خطيترة م تل تلقتي الرشتوة. إن المطالبتة باالستتقالة تنبتع متن 

العتدل العليتا عنتدما كتان رئيستها اهتارون بتراك فتي قضتية درعتي وقضتية بنحاستي، حيتتث قترار محكمتة 
جتتاء فتتي القتترار أنتته رغتتم عتتدم وجتتود أمتتر واضتتح فتتي القتتانون يتتنص علتتى اقالتتة التتوزير التتذي تتتم تقتتديم 

 الئحة اتهام ضده عن مخالفات فساد، من االجدر أن يستقيل.
نون االستتتاس: الحكومتتتة، التتتذي يتحتتتدث عتتتن المتعلتتتق بصتتتياغة قتتتا –صتتتحيح أن مفهتتتوم "متتتن حقتتته"  

هتتو واجتتب ملقتتى علتتى رئتتيس الحكومتتة. واذا لتتم يتصتترف بهتتذا  –امكانيتتة اقالتتة رئتتيس الحكومتتة لتتوزير 
الشكل فتان االمتر ستيعتبر انحرافتا فظتا عتن المعقتول. ولكتن ال يجتب التعتاطي بالم تل متع اقالتة رئتيس 

 مييز بشكل واضح.الحكومة. وقانون الحكومة االساسي يتحدث عن هذا الت
في قانون األساس: الحكومة ينص على أنه "من حق الكنيست بأغلبية االعضاء فيها اقالتة  18البند  

رئيس الحكومة الذي تمت ادانته بمخالفة لها صلة بالفستاد، كمتا تقترر المحكمتة". وجتاء فتي هتذا البنتد 
قترار الحكتم نهائيتا، فستتتوقف واليتة  ايضا "اذا لم تتتم اقالتة رئتيس الحكومتة بنتاء علتى هتذا البنتد، وكتان

 رئيس الحكومة وتعتبر الحكومة مستقيلة من اليوم الذي أصبح فيه قرار الحكم نهائيا".
أي أنتته حستتب القتتتانون، يحتتق لتتترئيس الحكومتتة اقالتتة وزيتتتر تتتم تقتتتديم الئحتتة اتهتتام ضتتتده، لكتتن رئتتتيس 

ة أن يصوت معظتم اعضتاء الكنيستت الحكومة ُيقال فقط بعد ادانته بمخالفة لها صلة بالفساد، وشريط
علتتى اقالتتته. وفتتي حالتتة عتتدم تصتتويت الكنيستتت علتتى اقالتتته، تتوقتتف واليتتته فقتتط عنتتدما يصتتبح قتترار 

 الحكم نهائي.
الفرق في القانون بين وقف والية وزير وبين وقف واليتة رئتيس حكومتة لتيس صتدفيا. الحتديث هنتا ال  

فتاهم ستلبي"، أي أن المشترع كتان يتدرك التمييتز بتين يدور عن خطأ المشرع بأنه نسي ذلك، بل هذا "ت
 وقف والية وزير تم تقديم الئحة اتهام خطيرة ضده وبين تقديم الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة.
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الفرق يكمن في التأ يرات المختلفة التي تنبع من وقف واليتة هتذين اال نتين. إن اقالتة التوزير ال تعنتي  
يعتتتود التتتى الحكومتتتة فتتتي حالتتتة تبرئتتتته، م لمتتتا حتتتدث متتتع افيغتتتدور  ويمكتتتن أن –استتتتقالة كتتتل الحكومتتتة 

ليبرمان. ولكن االمر مختلف بالنسبة لرئيس الحكومة. وقف واليته في اعقاب تقديم الئحة اتهام ضده 
أو ادانته يؤدي بالضرورة الى استقالة الحكومة كلها وحل الكنيستت واجتراء انتخابتات جديتدة، والمشترع 

رار الناختتب بستتبب تقتتديم الئحتتة اتهتتام ضتتد رئتتيس الحكومتتة، أو بعتتد ادانتتته، فتتي لتتم يرغتتب فتتي الغتتاء قتت
حالتتة أن االدانتتة لتتم تكتتن نهائيتتة. ومتتن لحظتتة استتتقالة الحكومتتة ال يمكتتن تشتتكيلها متتن جديتتد، حتتتى لتتو 

 تبين أن رئيس الحكومة بريء.
سي الخاص بستؤال أنا هنا أتحدث عن الجانب القانوني فقط، وليس عن الجانب الجماهيري أو السيا 

هل يجب أن يستقيل رئيس الحكومة إذا تم تقديم الئحتة اتهتام ضتده. هتذا ستؤال متتروك للجمهتور كتي 
 يجيب عليه. 

 9/8/2017، هآرتس
 10/8/2017 ،الغد، عّمان

 
 اإلمارات وقطر وأزمة النظام العربي .51

 محمد حامد العيلة
ذا ستتتتألت ا إلمتتتتارات والستتتتعودية واألردن ومصتتتتر "خالفنتتتتا متتتتع قطتتتتر يتجتتتتاوز الختتتتالف الدبلوماستتتتي، وا 

والبحتترين، أي شتترق  أوستتط  ُيريتتدون رؤيتتته فتتي الستتنوات العشتتر المقبلتتة، فستتيكون شتترقا  أوستتط مختلفتتا  
بشتكل أساستي عمتا تريتتده قطتر". بهتذه الكلمتتات، وضتع ستفير اإلمتارات فتتي واشتنطن، يوستف العتيبتتة، 

و تضارُب رؤية ُكل منهم بشأن مستقبل يده على أحد أهم أوجه الخالف بين دول الحصار وقطر، وه
الشترق األوستط وطبيعتتته، وانعكتاس ذلتك ستتلبا  علتى تنتافس التتدور والتتأ ير فتي ملفتتات اإلقلتيم التتذي آل 

 الحقا  إلى صدام مباشر بينهم. 
حالتتة جتتديرة  1995شتتكلت السياستتة الخارجيتتة القطريتتة، منتتذ تتتولي الشتتيي حمتتد بتتن خليفتتة الحكتتم عتتام 

قامتتة عالقتتات متتع الفاعتتل بالدراستتة لستتلوك د ولتتة  صتتغيرة فتتي منطقتتة  مشتتتعلة لسياستتة البتتاب المفتتتوح، وا 
والفاعل المضاد. وشتّكل ذلتك رافعتة للتدور القطتري فتي المنطقتة، ومتدخال  ليكتون هتذا التدور فتاعال فتي 
القضتتايا الشتتائكة، لتمكنهتتا متتن أن تكتتون جستترا  خلفيتتا  فتتوق المنتتاطق الحمتتراء التتتي ال يمكتتن ألطتتراف 

الف الوصتتول إليهتتا ألستتباب قانونيتتة أو مبدئيتتة. ونستتجت شتتبكة  ممتتتدة متتن الحلفتتاء فتتي المنطقتتة الختت
العربية، ُجّلهم من الفواعل ما دون الدولتة، وفتي طليعتتهم حركتات اإلستالم السياستي، فقتدمت لبعضتهم 

الناعمتتة،  دعمتتا  سياستتيا  وماديتتا ، بجانتتب التتدعم المعنتتوي التتذي عتتمَّ الجميتتع.  تتم راكمتتت قطتتر، بسياستتتها
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مكانة  دبلوماسية في اإلقليم، هّيأتها لتصير قوة إقليمية صاعدة، قادرة على االنغماس فتي قلتب تفاعتل 
"سياسة الشارع"، وأن تكون القوة اإلقليميتة األقتدر علتى مراكمتة مكاستب التغييترات المستتقبلية فتي ُبنيتة 

أقترب إلتى نتبض الشتعوب علتى قتدرتها النظام العربي، وراهنت في استت مارها بهتذه الشتبكة التتي كانتت 
 على ملء أي فراغ سياسي محتمل في بلدانهم. 

متتترَّت الستتتنوات، لتشتتتهد المنطقتتتُة العربيتتتة حركتتتة تغييتتتر  وريتتتة غيتتتر مستتتبوقة نتيجتتتة مستتتّببات  سياستتتية، 
اقتصتتتادية، اجتماعيتتتة وغيرهتتتا، تراكمتتتت عبتتتر عقتتتوِد االستتتتبداد السياستتتي، وشتتتّكلت محطتتتة  مهمتتتة فتتتي 

 طري، حيث رأت فيه الدوحة فرصة  لتحقيق مكاسب  استراتيجية ، وحّفزها تساُرُع المشروع الق
" 2014"وّظفتتت اإلمتتارات والستتعودية "لحظتتة ترامتتب" لالنقضتتاض مجتتددا  علتتى قطتتر، بعتتد فشتتل أزمتتة 

عجلتتة ال تتورات وقتتوة تأ يرهتتا، والتتتي نتتتي عنهتتا إستتقاُط رؤستتاء أربعتتة ُنظتتم ستتلطوية عربيتتة متأصتتلة فتتي 
اسي للنظام العربي السلطوي! كما وهّزت هذه ال ورات عروش رؤساء آخرين، شعروا بأنهم الجسم السي

ليسوا بمنأى عن موجات التغيير الشعبية، فدفعتهم ال ورات إلى تطبيق اصالحات سياستية ودستتورية، 
نهم، أتاحت هامشتا  أوستع للقتوى المتحالفتة والصتديقة لقطتر للعتب دور  أكبتر  فتي السياستة المحليتة لبلتدا

وعتتّززت هتتذه النجاحتتاُت المتقدمتتة لقطتتر متتن نفوذهتتا وقّربتهتتا أك تتر متتن إنجتتاز مشتتروعها، وجعلتتت متتن 
الدوحتتة أحتتد مراكتتز  قتتل القتترار العربتتي، متجتتاوزة  بتتذلك قيودهتتا الجغرافيتتة والديمغرافيتتة فتتي لعتتب أدوار 

 سياسية غير مقّيدة في حدود مجالها الحيوي فقط. 
ة التي شهدتها المنطقة العربية على اإلمارات أن ُتجتري تقييمتا  استتراتيجيا   م فرضت التحوالُت اإلقليمي

لتلك التحوالت، وانعكاستات تنتامي حركتات اإلستالم السياستي علتى المشتروع اإلمتاراتي التذي اتضتحت 
معالمتتته، بعتتتد أن غّيتتتب  المتتترُض خليفتتتة بتتتن زايتتتد عتتتن الحكتتتم، فخّططتتتت أبتتتوظبي إلعتتتادة إنتتتتاج تكتتتتل  

اقتصادي عربي جديتد متن داختل التُنظم الستلطوية، واتختذت خطتوات  لمعالجتة التراجتع سياسي وأمني و 
اإلمتتاراتي عبتتر كتتبح النفتتوذ القطتتري المتصتتاعد، فتتي ظتتل تستتييد حركتتات اإلستتالم السياستتي المشتتهد فتتي 
المنطقتتة العربيتتة. لتتم يقتصتتر األمتتر علتتى ذلتتك؛ بتتل قامتتت بخطتتوات تصتتعيدية غيتتر مستتبوقة، وبشتتكل 

حول حصر دولة قطر وعزلها عن محيطها الخليجي، وتحجتيم نفوذهتا فتي المنطقتة  متزامن، تمحورت
، ومحاربتتتة أطرافهتتتا فتتتي األقطتتتار العربيتتتة. وتظتتتلي كامنتتتة  القتنتتتاص الفرصتتتة 2011إلتتتى متتتا قبتتتل عتتتام 

المناستتبة لالنقضتتاض عليهتتا، وذلتتك بعتتد استتتمالة القتتوى العربيتتة المتتؤ رة إلتتى صتتفها، وفتتي مقدمتتة هتتذه 
ة، منتهتتزة  الفرصتتة للولتتوج إلتتى لحظتتة  بتتروز مالمتتح  لختتالف  داختتل العائلتتة الحاكمتتة فتتي القتتوى الستتعودي

الستتعودية! فتستتللت إلتتى مراكتتز صتتنع القتترار، واستتتقطبت كبتتار الشخصتتيات للتتتأ ير فتتي القتترارات العليتتا 
للمملكتتة، متتا أدى إلتتى توافتتق مصتتلحي فتتي إدارة ملفتتات اإلقلتتيم، وال ستتيما المصتتري واليمنتتي والستتوري، 
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باإلضافة إلى است مار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في شخص محمد بن سلمان، التواق للحكم 
 بتسويقه إلى قيادة واشنطن، مقّدما له الدعم والتوجيه. 

ستتعوديا، علتتى إعتتادة بنتتاء نظتتام   -وارتكتتز المشتتروع اإلمتتاراتي، والتتذي أصتتبح الحقتتا  مشتتروعا إماراتيتتا
قائمتتة علتتى محاربتتة اإلرهتتاب، فاتختتذت التتدولتان، والتتدوُل المنضتتمة لهتتا عربتتي  جديتتد، بعقيتتدة رئيستتية، 

ستتتلوكا  سياستتتيا  يضتتتّيق الخنتتتاق علتتتى شتتتبكة حلفتتتاء قطتتتر، ويقتتتوِّض نفتتتوذهم؛ واستتتتحداث لبتتتاس  جديتتتد 
لتعريف مصطلح اإلرهاب، يتَّسع لجر اإلسالم السياسي فيه، وحْشره فتي تلتك العبتاءة، بصتبغة  دوليتة ، 

وسلوك سياسي وبتمهيد  إعالميّ  مركَّز! ما شّكل ضربة  لجوهر المشروع القطري.  وبقرارات وتشريعات
وتجاوز التضييق على حلفاء قطر في اإلقليم، ومالحقتهم إلى خارج حدود الشرق األوسط، ومن ذلتك 
محاولة تصنيف جماعتة اإلختوان المستلمين إرهابيتة فتي بريطانيتا، وقتد بتاءت جهتود االبتتزاز اإلمتاراتي 

 ي وجهة نظر بريطانية معادية لت "اإلخوان" بالفشل. لتبن
متتن بتتاب  آختتر، لعتتلَّ اقتتتالع موجتتِة ال تتورات المضتتادة لإلختتوان المستتلمين متتن الحكتتم فتتي مصتتر شتتّكل 

( ومجمتُل 2013يوليتو )العتام  3حد ا  فارقا ، وأّ ر على موازين القوى في المنطقة، فمنذ حتدوث انقتالب 
صتتالح المشتتروع القطتتري، متتع تزايتتد  مستتتمر فتتي ال قتتل اإلقليمتتي  األحتتداث السياستتية تصتتب فتتي غيتتر

لإلمتارات، علتى حستتاب رصتيد متا راكمتتته قطتر، وعتّزز ذلتتك جنتوُح الستعودية عتتن مواقتف كانتت قريبتتة 
للموقتتف القطتتري، وتقاربهتتا متتع الموقتتف المصتتري، كتتالموقف متتن األزمتتة الستتورية، ومتتا تتتال ذلتتك متتن 

 اص مع مصر، وانتقال مصر إلى صف المعسكر اإلماراتي. عالقات  إماراتية سعودية من نوع خ
 لم ينته األمر عند ذلك، ولم تتوقف فصول صدام المشاريع القطرية واإلماراتية في الشرق 

ستتعوديا، علتتتى إعتتادة بنتتاء نظتتتام   -"ارتكتتز المشتتروع اإلمتتاراتي، والتتتذي أصتتبح الحقتتا  مشتتتروعا إماراتيتتا
ساحة الواليات المتحدة، لتمتع واشنطن بنفوذ في الخليي العربتي عربي  جديد" األوسط؛ بل انتقلت إلى 

ال ينافسها فيه أيي العب ُدولي، مع علم دول الخليي أن الواليات المتحدة تتخذ قراراتها وفقا  ألولوياتها 
دراكهتتا أيضتتا  أن واشتتنطن تغتتضي  -ومصتتالحها، وأن المصتتالح الخليجيتتة األميركيتتة المشتتتركة متغيتترة، وا 

عتتتن هتتتامش الخالفتتتات البينيتتتة بتتتين التتتدول الخليجيتتتة بمحتتتّدد الحفتتتاظ علتتتى االستتتتقرار، وتحييتتتد الطتتترف 
الحلتتول العستتكرية. لهتتذا، شتتكلت واشتتنطن ستتاحة  ختتالف رئيستتية، وستتعت األطتتراف إلتتى التتتأ ير علتتى 
 الرأي العام األميركي، والُنخبة الحاكمة في واشنطن، إلصدار قرارات  تصب في مصلحة ُكل طرف. 

اإلمارات المستعدَّة األولى، قبل غيرها، للمناورة في معركة واشنطن، فبدأت ضيِّ األمتوال لشتراء كانت 
الذمم بشكِل أساسي، وعلى المؤسسات األميركية بدرجة أقل، فتمّكنت من استمالة عشرات من النخب 

، والبتتتاح ين األميركيتتتة متتتن كبتتتار متتتوظفي اإلدارة األميركيتتتة ونتتتواب الكتتتونغرس، والُكتتتتاب واإلعالميتتتين
الكبار، لتلحق بها قطر متأخرة، فو ّقت عالقتها بالمؤسستات الرستمية، كالخارجيتة والتدفاع، واستت مرت 
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فتتي كبتترى مراكتتز األبحتتاث األميركيتتة والبتتاح ين فيهتتا، أمتتا الستتعودية فكانتتت آختتر الملتحقتتين وأستترعهم 
 وصوال  باستغالل "لحظة ترامب"، وا غرائه شخصيا  بالمال. 

سة الربيع العربي، استمرت قطر في استراتيجيتها وسياستها في المنطقة، مع تغييترات طفيفتة بعد انتكا
في أدواتها، فأبرمت اتفاقيات احتمائيتة، م تل االتفتاق األمنتي والعستكري متع تركيتا، فيمتا لتم تتختلَّ عتن 

متتن تهتتاوي قتتوى اإلستتالم السياستتي، لغيتتاب القتتوى البديلتتة األختترى، والحتفتتاظ هتتذه القتتوى، علتتى التترغم 
نفوذها، بتأ ير إقليمي وتشابك مع بعض دوائر الحكم في المنطقتة. لهتذا، وظفتت اإلمتارات والستعودية 

في إعادة الدوحة إلى المقعد  2014"لحظة ترامب" لالنقضاض مجددا  على قطر، بعد فشل أزمة العام 
فتتي مهتتب عاصتتفة   الخلفتتي فتتي الملفتتات اإلقليميتتة. ووجتتدت قطتتر نفستتها بعتتد قتترار الحصتتار المفتتاجئ

إقليمية عاتية، واجهتها باتزان وحكمة؛ على الرغم من تستارع األحتداث، الرتبتاط تلتك األحتداث بالبيئتة 
اإلماراتيتة -الداخلية األميركية بوجود دعاو  لعزل ترامب عن الحكم؛ متا يعنتي انهيتار الجهتود الستعودية

جتاء قترار الحصتار المفتاجئ ليكشتف في ت بيت وقائع، وفرض ميزان قوى جديد فتي الشترق األوستط، ف
فقدان رصانة ممارسة السياستة الخارجيتة لتلتك التدول وصتوابها، وبالتذات الستعودية التتي قتامرت ستابقا  
فتتتي أرصتتتدة تأ يرهتتتا فتتتي بغتتتداد وبيتتتروت وصتتتنعاء ومقديشتتتيو، وتجاوزتهتتتا إلتتتى باكستتتتان وأفغانستتتتان. 

ها وعمَّق من االنقسامات بداخلها، لم يكن وانعكس هذا الضعف على البيئة الداخلية لحكامها، فأضعف
ل ها إطاحة األمير أحمد بتن عبتد العزيتز فتي نتوفمبر/ تشترين ال تاني  لصتالح محمتد بتن نتايف،  2012أوَّ

 . 2017ولم تنتِه بلطاحة األخير لحساب الشاب محمد بن سلمان في يوليو/ تموز 
ستقبل صباحه بتلك األحداث وتفاصيلها على من هنا وهناك.. قريبا  أو بعيدا .. كان المواطن العربي ي

مواقع  التواصل االجتماعي وشرائط األخبار؛ ويبقى الستؤال مفتوحتا : متاذا ينتظتر المتواطن العربتي متن 
عادة بناء النظام العربي؟   سيناريوهات لما بعد الحصار، وا 

 9/8/2017 ،العربي الجديد، لندن
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