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 جدا   الجيش اإلسرائيلي: البنى التحتية في غزة تنهار بسرعة.. الحرب قريبة .1
يعتبر الجيش اإلسرائيلي أن التهديد الحقيقي على االستقرار المهتز عند جبهة إسرائيل : بالل ضاهر

قطاع غزة مرتبط بالبنية التحتية المدنية في القطاع. وفي هذا السياق، استعرضت أجهزة  –
بنيامين  ومة،االستخبارات اإلسرائيلية في مداوالت ُعقدت خالل السنة األخيرة في مكتب رئيس الحك

. وأشارت 0202نتنياهو، 'توقعات قاتمة' حيال األوضاع التي ستسود في قطاع غزة بحلول العام 
هذه التوقعات إلى انهيار كامل للصرف الصحي، صعوبات كبيرة في تزويد المياه للشرب وأداء 
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 وبالتالي ارتفاع جزئي لشبكة الكهرباء، وذلك إلى جانب استمرار ارتفاع نسبة البطالة المرتفعة أصال
 نسب الفقر.     

ووفقا لتقرير نشره المحلل العسكري في صحيفة 'هآرتس'، عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، فإن الجيش 
اإلسرائيلي، ممثال بـ'منسق أعمال الحكومة في المناطق )المحتلة(' وشعبة االستخبارات العسكرية 

جب هذه التوقعات الجديدة، التي استعرضت )أمان(، استعرض توقعات قاتمة أكثر، مؤخرا. وبمو 
خالل الصيف الحالي، فإن وتيرة انهيار البنية التحتية المدنية في القطاع أسرع وأخطر من التوقعات 

تحققت اآلن. ورأى الجيش اإلسرائيلي أن هذا االنهيار في  0202السابقة، وأن التوقعات حيال العام 
ساسي على اعتبارات حركة حماس وزعيمها في القطاع، يحيى البنية التحتية هو الذي سيؤثر بشكل أ

السنوار، األمر الذي من شأنه أن ُيملي في نهاية األمر القرار بالمبادرة إلى جولة قتال جديدة مع 
 إسرائيل.

، وكانت الظروف 0202وذكر هرئيل أنه قبل العدوان اإلسرائيلي على غزة، في صيف العام 
قسوة حينذاك، امتنعت حكومة نتنياهو عن إقرار خطوات من أجل  االقتصادية في القطاع أقل

تخفيف الضائقة في القطاع. وبعد العدوان، ازداد حجم حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم 
خمس مرات، وبلغ عدد الشاحنات الداخل إلى القطاع والخارجة منه محملة بالبضائع قرابة ألف 

 شاحنة يوميا أحيانا.
ترفض اآلن تنفيذ خطوات ترمي إلى تخفيف األزمة اإلنسانية المتفاقمة في القطاع.  لكن إسرائيل

وبحسب هرئيل، فإنه يوجد خالف حول ذلك بين موقف وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
والخالف بين ليبرمان وقيادة الجيش يتعلق أيضا بالخطط  وقيادة الجيش اإلسرائيلي الخاضعة له.

 ضد القطاع.  العسكرية
وأكد هرئيل أن ليبرمان يحث طوال الوقت على إعداد خطوات شديدة ضد القطاع، 'وثمة شك في ما 
إذا كان مقتنعا بأفكار الجيش، الذي يعتقد أنه في حال مواجهة )مسلحة( باإلمكان توجيه ضربة أشد 

 حاله'. بكثير لذراع حماس العسكري في الوقت نفسه إبقاء الحكم المدني للحركة على
وكان الرئيس السابق لمجلس األمن القومي، يعقوب عميدرور، قد ألمح إلى الخالف بين ليبرمان 
وقيادة الجيش بمقال نشره في صحيفة 'يسرائيل هيوم'، في نهاية الشهر الماضي، وقال فيه إنه ينبغي 

قدرة على  التطلع إلى أنه في أي عدوان آخر ضد القطاع يجب أن تبقى حماس ضعيفة ولكن ذات
 الحكم.
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وفيما يتعلق بهذا الخالف، كتب هرئيل أن 'شهر العسل' بين ليبرمان وقيادة الجيش، ربما تنتهي قريبا 
بسبب الخالف حول غزة وأيضا بسبب التوتر بين الجانبين حول الطلب الذي قدمه الجندي القاتل، 

 .إليئور أزاريا، إلى رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت
وفي إطار التطرف المتصاعد في إسرائيل، رأى هرئيل أن 'تقدم التحقيقات ضد نتنياهو أدخل 
المؤسسة السياسية إلى هزة، يمكن أن تؤثر هي أيضا على ترجيح الرأي في اتخاذ القرارات األمنية. 

آلن وما هو صحيح بالنسبة لليبرمان، قد يكون صحيحا بالنسبة لنتنياهو أيضا، الذي اتخذ حتى ا
 .توجها محافظا وحذرا بكل ما يتعلق بتفعيل القوة العسكرية'

 11/8/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 األطفال يعكس التحريض اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين دهس: الفلسطينية" الخارجية" .2
أدانــت وزارة الخارجيــة والمغتــربين اقـــدام مســتوطن علــى دهــس أربعـــة أطفــال مــن بلــدة ســـلوان : رام هللا

 عاما. 11الى  6تراوح أعمارهم ما بين ت
ـــذي تمارســـه حكومـــة نتنيـــاهو وأذرعهـــا  ـــوم، أن التحـــريض ال وأكـــدت الـــوزارة فـــي بيـــان صـــحفي لهـــا الي
المختلفــة والمــدارس الدينيــة التــي يقودهــا حاخامــات متطرفــون والتــي تــدرس وتــرو  أليــدولوجيا ظالميــة 

 متطرفة هو المسؤول عن هذا العمل اإلرهابي.
كومة نتنياهو ومنظمات اإلرهـاب االسـتيطاني المـنظم المسـؤولية الكاملـة عـن هـذه الجريمـة، وحملت ح

 مطالبة باعتقال المجرم وتقديمه الى محاكمة عادلة.
وأضــافتع علمــا بإدراكنــا المســبق أن تجربتنــا مــع محــاكم االحــتالل تؤكــد علــى عــدم الجديــة بــل وتقــوم 

 ن جنود االحتالل والمستوطنينع.بتوفير الغطاء والحماية للمجرمين القتلة م
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية واإلنسانية المختصـة بمتابعـة تفاصـيل هـذه الجريمـة وتوثيقهـا ومـن 

 ثم رفعها الى المحاكم الدولية المختصة.
 11/8/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 لن تجلب سوى الدمار  اإلسرائيليةمنصور: االعتداءات  .3
قــــال المنــــدوب الــــدائم لدولــــة فلســـــطين لــــدى األمــــم المتحــــدة الســــفير ريــــاض منصـــــور، إن : نيويــــورك

االعتداءات اإلسرائيلية العسكرية في األرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، لـن تجلـب 
 سوى الدمار.



 
 
 
 

 

 6 ص             4373 العدد:             8/12/2017 السبت التاريخ: 

                                    

لمتحــدة، جـاء ذلـك فـي ثـالث رسـائل متطابقـة بعثهـا الســفير منصـور إلـى كـل مـن األمـين العـام ل مـم ا
ورئــيس مجلــس األمــن )جمهوريــة مصــر العربيــة( ورئــيس الجمعيــة العامــة ل مــم المتحــدة، حــول تأكيــد 
رفض إسرائيل للسالم الذي ما تزال دولـة فلسـطين ملتزمـة بتحقيقـه، وذلـك مـع اسـتمرار تصـاعد التـوتر 

ــــدس الشــــرقية، بســــبب تواصــــل اال ــــة، بمــــا فيهــــا الق ــــي األرض الفلســــطينية المحتل ــــف ف عتــــداءات والعن
اإلســرائيلية العســكرية ضــد الشــعب الفلســطيني، ال ســيما األنشــطة االســتيطانية اإلســرائيلية، والحصــار 

 والقصف على قطاع غزة، وهدم المنازل وعمليات الهدم واالستفزازات التحريضية.
 11/8/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 إلى تأكيد اعتمادها حل الدولتين وهادعوي "الرباعية الدولية" مع االتصاالتعريقات يؤكد استمرار  .4
ـــة لمنظمـــة : األناضـــول –قـــيس أبـــو ســـمرة  -رام هللا  ـــات أمـــين ســـر اللجنـــة التنفيذي أكـــد صـــائب عريق

التحريـــر الفلســـطينية اليـــوم الجمعـــة، أن االتصـــاالت الفلســـطينية مـــع أعضـــاء اللجنـــة الرباعيـــة الدوليـــة 
 يات.مستمرة على مختلف المستو 

وطالب ععريقاتع في بيان صحفي تلقت وكالة عاألناضولع نسخة منه، بوجوب قيام عاللجنـة الرباعيـةع 
، وباعتبــار عاالســتيطان االســتعماري اإلســرائيلي 1967بتأكيــد اعتمادهــا مبــدأ حــل الــدولتين علــى حــدود 
 وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة غير شرعيع.

 قانون الدولي والشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي كافة.كما دعا إلى وجوب االلتزام بال
أقوال ععريقاتع جاءت خالل لقائه القـائم بأعمـال القنصـل األمريكـي العـام دونالـد بلـوم، وسـفير روسـيا 

 في دولة فلسطين حيدر أغانين، كاًل على حدة.
 11/8/2017لألنباء، ناضول وكالة األ 

 
 دحالن في القاهرة لبحث تخفيف الحصار عن قطاع غزةوتيار  والفصائل وفد من حماس .5

من الفصائل  اً قيادي اً وفد ، أنرام هللامن  محمد يونس ، عن12/8/2017الحياة، لندن، ذكرت 
قطاع غزة عبر معبر رفح أمس متوجهًا إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وآخرين غادر الفلسطينية 

ي شأن حلول عاجلة لمشكالت قطاع غزة المتفاقمة، من تيار النائب محمد دحالن للتباحث ف
خصوصًا معبر رفح ومشاريع الكهرباء والصحة والشؤون االجتماعية وغيرها. وضم الوفد كاًل من 

سماعيل األشقر وفتحي الشيخ خليل من  ، وخالد «حماس»روحي مشتهى والدكتور صالح البردويل وا 
أبو شمالة وأشرف جمعة من تيار محمد دحالن، ، وكاًل من ماجد «الجهاد اإلسالمي»البطش من 

 «.الجبهة الشعبية»، وأسامة أحمد من «الجبهة الديموقراطية»وعصام أبو دقة من 
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، إن الزيارة ستستغرق أسبوعًا كاماًل، وسيلتقي خاللها «الحياة»لـ « حماس»وقال مسؤولون في حركة 
اهمات األخيرة في القاهرة، والتسريع في الوفد مسؤولين مصريين وآخرين من تيار دحالن لبحث التف

إنجاز بعض الملفات المتفق عليها، بما فيها البحث عن حلول سريعة وجزئية ألزمة الكهرباء في 
التي تضم ممثلين عن جميع الفصائل، وتشكل العمود « لجنة التكافل»غزة. وقال مسؤول رفيع إن 

نها ستقدمها إلى دحالن الذي سريعة للقطاعات ا« خطط إسعاف»الفقري للوفد، وضعت  لمختلفة، وا 
يعمل بدوره على توفير دعم مالي من مؤسسات أهلية خليجية، خصوصًا صندوق الشيخ زايد 

 ل عمال الخيرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقال المسؤول عن قطاع الصحة في اللجنة الدكتور جواد الطيبي، إن الخطط تتضمن توفير دعم 

طاع الصحة يصل إلى نحو نصف مليون دوالر شهريًا. وأضاف أن هناك حاجة ملحة مالي لق
لتوفير أدوية لمرضى السرطان والكلى وغيرها. وتابع أنه تم توفير المال الالزم لشراء األدوية للشهر 

 الجاري، وأن عطاءات رست على شركات لتزويد األدوية.
ديد في جميع أنواع األدوية، وقال إن مرضى وأشار الطيبي إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص ش

الكلى الذين يحتاجون إلى غسيل دائم، يحصلون عن حصة جزئية من العال  لمدة ساعتين بداًل من 
أربع ساعات لجلسة العال  الواحدة، بسبب محدودية عدد األجهزة. وقدمت لجنة التكافل أخيرًا 

 وخريج عاطل من العمل.ألف عامل  30دوالرًا لـ 70مساعدات نقدية بقيمة 
وسيبحث الوفد مع الجانب المصري فتح معبر رفح الحدودي بين غزة والقاهرة. ورجح مسؤولون في 
غزة فتح المعبر أمام الحجا  في غضون األسبوعين المقبلين. وقال مسؤول بارز إن الجانب 

ث يتاح لكل من مع نهاية الشهر الجاري بحي« مرضية»المصري أبلغهم أن المعبر سيعمل بصورة 
 يحتا  السفر أن يسافر.

وسيعود عدد من قادة تيار دحالن إلى قطاع غزة للعمل قريبًا. وقال مسؤولون في التيار إن دحالن 
يجري اتصاالت مع حكومات ومؤسسات أهلية في دول الخليج لتوفير دعم عاجل إلى قطاع غزة، 

أضافوا أن دولة اإلمارات خّصصت مئة خصوصًا قطاعات الصحة واإلسكان والشؤون االجتماعية. و 
 مليون دوالر إلقامة محطة توليد كهرباء لقطاع غزة، وتعهدت توفير مبالغ مالية للقطاعات األخرى.

المتحدث باسم عن محمد ماجد من غزة، أن  ،11/8/2017لألنباء، ناضول وكالة األ  وأضافت
الذي وصل إلى العاصمة المصرية  يوم الجمعة، إن وفدها، ل ناضول قال الحركة، حازم قاسم،

 القاهرة، في وقت سابق اليوم، سيبحث سبل تخفيف الحصار عن غزة.
وأضاف، أن زيارة وفد عحماسع، تأتي ضمن التفاهمات التي توصل إليها قائد الحركة في القطاع، 

 يحيى السنوار، مؤخرا، مع السلطات المصرية.
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وير العالقة اإليجابية مع مصر، وزيارة وفدها للقاهرة، وفي السياق، أكد قاسم أن عحماسع، تسعى لتط
 اليوم، تهدف لبحث إمكانية المساهمة في تخفيف الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة.

 
 عقد جلسة لـ "الوطني الفلسطيني" فتححماس ترفض توصية  .6

المركزية  رفضت حركة المقاومة اإلسالمية عحماسع توصية اللجنة: األناضول -محمد ماجد -غزة
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني عفتحع، عقد جلسة للمجلس الوطني )برلمان منظمة التحرير(، 

 النتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة والمصادقة على برنامجها السياسي.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في بيان تلقت عاألناضولع نسخًة منه إن عقد المجلس 

ي الفلسطيني قبل تجديده عيعني أن هذا المجلس ال يمثل أحًدا إال قيادة حركة فتح، وأن قرارته الوطن
 ستكون فاقدة المضمون الوطني وغير ملزمة ألحدع.

وأضاف قاسم: ععدم حضور حركة حماس والجهاد اإلسالمي غير الممثلين في المجلس في ظل 
 لمجلس الوطني قبل تجديده ال يلزم أحًداع.رفض بعض القوى الممثلة فيه المشاركة في جلسات ا

ولفت إلى أن ععقد المجلس بالشكل القديم هو تراجع عن االتفاق الذي توصلت إليه اللجنة 
التحضيرية في بيروت في يناير/ كانون ثاني الماضي، والتي اتفقت بها الفصائل بما فيها فتح على 

قع. مشيًرا إلى أن عباس تراجع عما توصل إليه أن المجلس الوطني يجب أن يجدد باالنتخاب والتواف
واتهم المتحدث باسم حماس الرئيس الفلسطيني محمود  وفده مع الفصائل الفلسطينية في بيروت.

 عباس بالتفرد بالقرار الفلسطيني.
 10/8/2017، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 

ا وهي في أحسن أحوالها تزدادالرشق: عالقتنا بطهران  .7  رسوخ 
إن عحركته  قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة عحماسع: محمود هنية -الرسالة نت 

تجاوزت مرحلة الفتور في العالقة مع إيران وهي تزداد تطّورًا ورسوخًا، وأصبحت اليوم في أحسن 
ة في أحوالها، وهذه الزيارة هي رسالة وتأكيد على ذلكع، مؤكًدا أن حركته دخلت مرحلة جديدة ومتطور 

 عالقاتها الخارجية خاصة على ضوء التطور في العالقة مع طهران والقاهرة.
وأضاف الرشق في حديث خاص بـعالرسالة نتع: عالعالقة تجاوزت مرحلة مضت كان فيها بعض 
سنادها  الفتور ألسباب وظروف معروفة، ورغم ذلك، فالعالقة مع طهران لم تنقطع يومًا ووقوفها وا 

 أحسن حاالتهاع. اآلن فيلم ينقطع، والعالقة معها للشعب الفلسطيني 
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وأوضح الرشق أن الزيارة جاءت بناًء على دعوة ُوّجهت من رئيس مجلس الشورى اإليراني السّيد 
على الريجاني لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ للمشاركة في مراسيم حلف 

 ن روحاني.اليمين الدستوري للرئيس المنتخب الدكتور حس
ولفت أن ظرف الحصار المفروض على غزة لم يساعد على خرو  هنية من قطاع غزة رغم رغبته 

 المشاركة في ذلك، وعلذلك جاء هذا الوفد ليمثل األخ إسماعيل هنية وحركة حماسع، وفق قوله.
كنَّ وأضاف الرشق: عهنية كان حريًصا أن يكون موجودًا على رأس هذا الوفد في هذه الزيارة، ل

الظروف حالت دون ذلك، وفي أّي وقت تتيسر فيه الظروف ويتمّكن من مغادرة قطاع غزة، فبالتأكيد 
طهران ستكون محطة مهمَّة في زياراته الخارجية، وسنكون حريصين على زيارة عدد من الدول 

 العربية واإلسالمية، ونرجو أن يتمّكن من زيارة طهران في أقرب وقت ممكنع.
هناك ما يحول دون زيارة إسماعيل هنية إلى  طهران، إاّل تمّكنه الخرو  من قطاع  وتابع:ع ليس

 غّزةع، وفق تعبيره.
ورًدا على سؤال حول عودة الدفء للعالقة مع طهران وطي صفحة الماضي، أجاب الرشق عنعم بكل 

سندًا وقّوة لنا  تأكيدع، موضًحا أن عالهدف من هذه الزيارة هو توثيق العالقة مع طهران التي نعّدها
الدول التي لها دوًرا مهًما وبارًزا في اسناد ودعم الشعب الفلسطيني  إحدىولشعبنا الفلسطيني، وهي 

 ومقاومتهع، كما قال.
وفي غضون ذلك، أكّد الرشق أن حركته لن تكون طرفًا في أّي صراع في المنطقة، وهي كذلك 

ا على أن حماس تريد أن تكون مع كل الدول ليست جزءًا من أّي محور ضد أّي محور آخر، مشددً 
 العربية واإلسالمية.

وتابع: ع، كل َمْن يدعم قضية فلسطين فحماس تضع يدها في يده، بوصلتنا هي فلسطين والعدو، 
ليس لنا أعداء في المنطقة إاّل الكيان اإلسرائيلي، وال نستطيع أن ننشغل في قضايا جانبية، فقضايا 

 تها كثيرةع.المنطقة كثيرة وصراعا
وبّين الرشق وجود تطور إيجابي في العالقة مع القاهرة خالل األشهر الماضية، قائال: علمس أبناء 
شعبنا نتائج هذا التطّور في العالقة، ونحن مسرورون من األجواء الجديدة وبناء الثقة مع مصر، فقد 

  كل الخيرع.تأّكد لهم أّنه ال يمكن أن يأتي لهم من طرف غّزة ومن طرف حماس إالّ 
 10/8/2017الرسالة.نت، 
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 تصادم قطارين باإلسكندرية حادثحماس تعّزي مصر في  .8
غزة: قدمت حركة حماس، اليوم، التعازي والمواساة لمصر، بضحايا حادث تصادم قطارين بمدينة 

 اإلسكندرية )شمال(.
قيق مشاعره إزاء هذا وقالت حركة عحماسع، في بيان لها نشر اليوم، إنها عتشارك شعب مصر الش

 الحدث الحزينع، مؤكدة على ععمق العالقة القومية والتاريخية مع مصرع.
 11/8/2017، فلسطين أون الين

 
 بلبنان: إنهاء االستنفار« المية ومية»أبو عرب في مخيم  .9

يد زار قائد االمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب مخيم المية ومية، يرافقه العم
خالد الشايب، وعقد عددا من االجتماعات استهلها مع قائد االمن في المخيم المقدم محمد جواد 

، حيث التقى امين «فتح»وضباط وكوادر االمن الوطني. ثم انتقل الى مقر شعبة المية ومية لحركة 
 سرها غالب الدنان في حضور اعضاء قيادتها وكوادرها.

جمال سليمان في مقره في المخيم، في « أنصار هللا»االمين العام لـواختتم ابو عرب جولته بلقاء مع 
 حضور نائبه محمود حمد والمسؤول العسكري ماهر عويد وعضو القيادة ابراهيم ابو السمك.

وبحث ابو عرب خالل لقاءاته في االوضاع االمنية في المخيم، وال سيما بعد االشكال االخير، وتم 
هر االستنفار، واعادة االمور الى طبيعتها، والعمل على تثبيت االمن انهاء كل مظا»االتفاق على 

 «.في المخيم
 11/8/2017، المستقبل، بيروت

 
 إيرانية راديكالية من طهران وحتى الشرق األوسط إمبراطوريةت يحذر من بيني .11

 نفتالي م( اإلخبارّي اإلسرائيلّي عن وزير التعليواالنقل مراسل موقع ) زهير أندراوس: - الناصرة
بينيت، مطالبته بأْن تعد إسرائيل عقيدة قتالية جديدة مفادها أّنه في الحرب القادمة يجب أْن يكون 

 لبنان كّله هو العنوان.
وقال الوزير بينيت، وهو ضابط رفيع الُمستوى في االحتياط، إّن لبنان يساوي حزب هللا، وحزب هللا 

قاًدا خاطًئا أّن إسرائيل تفرق بين حزب هللا والحكومة اللبنانية يساوي لبنان، ألّن اللبنانيين يعتقدون اعت
 في أّي مواجهة قادمة، على حّد تعبيره.
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وتابع الوزير اإلسرائيلّي قائاًل إّنه في اللحظة التي تسقط فيها قذيفة صاروخية باتجاه المدن 
ذا ما أق يمت قاعدة عسكرية في أرجاء لبنان، اإلسرائيلّية فإّن لبنان هو العنوان في الرّد اإلسرائيلّي، وا 

فإّن هذه الدولة ستتحمل أّي رد إسرائيلّي على ذلك، وأعداؤنا يجب أْن يعلموا أّنهم يقفون في الجانب 
 الخاطئ من التاريخ، أّكد بينيت.

من جهتها، قالت صحيفة )هآرتس( اإلسرائيلّية إّن الوزير بينيت حّذر من أّن من يحاول المس 
ذا حاولت أي من األطراف اختبار قدراتنا، فسيجدون أنفسهم أمام جيش باليهود فسيد فع الثمن، وا 

 قوّي، بحسب تعبيره.
باإلضافة إلى ذلك، اعتبر وزير التعليم أّن مسؤولية الحكومة اإلسرائيلّية هي وقف عجلة الدماء، 

بعاد شبح الحرب عن هذه األرض، وتوسيع أطر التعاون والتنسيق مع الجهات الم عتدلة في وا 
 المنطقة.

” وول ستريت جورنال“بينيت مقااًل في صحيفة ” البيت اليهودي“في السياق عينه، نشر رئيس حزب 
األمريكّية، حّذر فيه من أّن أداء الدول الغربّية في الشرق األوسط من المتوقع أْن يؤدي إلى خلق 

ا ما يعتبر تهديًدا استراتيجًيا، وفق إمبراطورية إيرانية راديكالية من طهران وحتى الشرق األوسط، وهذ
 تعبيره.

 11/8/2017رأي اليوم، لندن، 
 
 المدنية" لجهاز مدني بخدمة المستوطنين اإلدارةسعى لتحويل "ت "إسرائيل" .11

يعكف جهاز األمن اإلسرائيلي على جعل 'اإلدارة المدنية'، وهي ذراع االحتالل في : بالل ضاهر
، جهازا مدنيا أكثر من كونه جهاز عسكري، وذلك من خالل 1967 األراضي الفلسطينية المحتلة عام

لغاء مكانة 'اإلدارة المدنية' كوحدة عسكرية.  مضاعفة عدد العاملين المدنيين فيه وا 
وذكرت صحيفة 'ماكور ريشون' يوم الجمعة، أن جهاز األمن بلور هذه الخطة، التي أعدها رئيس 

ر، وبإيعاز من 'منسق أعمال الحكومة في المناطق )المحتلة('، 'اإلدارة المدنية'، العميد أحفات بن حو 
 اللواء يوءاف مردخاي.

وبحسب الصحيفة، التي تعتبر صحيفة اليمين االستيطاني، فإن مردخاي أوعز بإعداد هذه الخطة 
بعد أن 'اطلع خالل اللقاءات المتتالية مع قادة االستيطان، ما عزز لديه اإلدراك بوجوب تطوير 

 ة'.اإلدار 
وبحسب الخطة فإن 'الصعوبة الشديدة التي واجهتها اإلدارة المدنية في تزويد المجموعتين السكانيتين 
)الفلسطينيين والمستوطنين( بالخدمات نابعة من نقص كبير بالقوى البشرية والملكات )في 'اإلدارة 
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ة في تزويد الماء لكلتا المدنية'(. ونتيجة لذلك، فإن أعمال كثيرة جرى إهمالها. وبينها مشاكل صعب
المجموعتين السكانيتين، ووقف مشاريع، وعدم بناء بنية تحتية وغياب تخطيط مستقبلي للبنية 
التحتية، وشبكة شوارع ال تصمد أمام ازدحامات السير، وتخلف كبير في معالجة النفايات والصرف 

 الصحي، وانهيار جهاز إصدار تصاريح الستخدام األراضي وغيرها'.
موظفا، وبعد  450سب الصحيفة، فإنه قبل توقيع اتفاقيات أوسلو كان يعمل في 'اإلدارة المدنية' وبح

موظف. ويشار إلى أنه من بين مهام هذا الجهاز  200توقيع هذه االتفاقيات انخفض هذا العدد إلى 
يستخدم االحتالل إصدار تصاريح للعمال الفلسطينيين بالدخول إلى داخل مناطق 'الخط األخضر'. و 

 هذا الجهاز شبكة حواسيب مغلقة وال يستطيع الدخول إليها إال المكلفين بذلك من جيش االحتالل.
، وأن ال أفق 1967ويبدو من نص الخطة أنها ترمي إلى ترسيخ االحتالل في األراضي المحتلة عام 

هي أن السكان الفلسطيني، إذ أنها تعتبر أن 'الفرضية األساس  –لحل سياسي للصراع اإلسرائيلي 
العرب والسكان اليهود )أي المستوطنين( سيبقون في مناطق يهودا والسامرة )أي الضفة الغربية( في 

 المستقبل المنظور، ولذلك فإنه ينبغي االستعداد لتوفير خدمات الئقة، مثل شوارع مشتركة'.
اظ على وضع أمني ويزعم معدو الخطة أن 'توفير خدمات الئقة الحتياجات السكان هو وسيلة للحف

هادئ. ورغم ذلك، فإنه في حال طرأ تطور سياسي غير متوقع، فإن منظومة البنية التحتية التي 
 ستطورها اإلدارة المدنية يمكن أن يستخدمها الجهاز الذي سيخلفها'.

موظف  400إلى  200وبحسب الخطة فإن عدد الموظفين المدنيين في 'اإلدارة المدنية' سيرتفع من 
موظفا 'لخدمة' الفلسطينيين  130ألفا في الضفة، و 450خدمة المستوطنين، البالغ عددهم قرابة دولة ل

مليون نسمة. وسيكون هؤالء موظفون لدى 'اإلدارة المدنية' ولن  2.5بالضفة الذين يزيد عددهم عن 
   يتم توظيفهم من خالل مفوضية خدمات الدولة، أي أنهم سيكونون موظفين لدى جيش االحتالل.

 11/8/2017، 48عرب 
 

 وطرد مئات األعضاء من الحزب نتنياهو بقمع معارضيه تتهم د"ليكو "الأوساط في  .12
وجهت عناصر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، اتهامات إلى رئيس : نظير مجلي - تل أبيب

يين، تصل الحزب والحكومة بنيامين نتنياهو، وقالت إنه ينتهج إجراءات قمعية ضد معارضيه السياس
إلى حد طرد مئات األعضاء في الحزب، يعتقد أنهم معارضون لسياسته، والتوجه إلى المحكمة 
لطلب منع المظاهرات األسبوعية التي تطالب المستشار القضائي للحكومة بتسريع التحقيق معه، 

 وتوجيه الئحة اتهام ضده في قضايا فساد.
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؛ ألنها تنتقد أداء «الليكوديين الجدد»د مجموعة وكشف النقاب عن محاولة من أنصار نتنياهو لطر 
في المائة من أعضاء حزب الليكود الحاكم  10نتنياهو وتدعو إلسقاطه. وتضم هذه المجموعة نحو 

آالف(، ويقودها ليئور مئيري، وهو مهندس معروف بنشاطه الحزبي  105ألفا من مجموع  12)
إلى طبيعته كحزب يميني ليبرالي معتدل، يسعى « دالليكو »الواسع، والذي يصر مع رفاقه على إعادة 
 للسالم واألمن ونظافة اليد ومحاربة الفساد.

وقال مئيري إن الشبهات الضخمة ضد نتنياهو ومساعديه تشير إلى أنه انحرف عن مبادئ الحزب، 
سحاق شامير، ووعد  كما كان قد وضعها القائد المؤسس زئيف جابوتنسكي، وتابعها مناحم بيغن وا 

 في كل شهر.« الليكود»بأن يرد على محاوالت طرده هو ورفاقه، بجلب ألف عضو جديد لـ
 12/8/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 لإليقاع بجنود االحتالل عبر مواقع التواصل جديدةمحاوالت : "0404موقع " .13

مجددًا عادت ” باإلرهابية” ع العبري أن عناصر وصفها 0404قال موقع ع الرأي: –القدس المحتلة 
 لشن هجمات في شبكة التواصل االجتماعي لمحاولة الحصول على معلومات من إسرائيليين.

، وأن أشخاصًا ليسوا بالقليلين وقعوا ”فتيات“وكشف الموقع أن كثيرون أبلغوا عن طلبات صداقة من 
 .في الفخ وقبلوا الصداقة

ن الحديث يدور عن شخص ع محادثة جرت معه إلى أن فهم أ0404أحد األشخاص عرض ألخبار ع
 متنكر.

بدأت تسأله أسئلة شخصية والحقًا عن قاعدته العسكرية ” الفتاة“جندي إسرائيلي روى للموقع أن 
 وموقعها.

 11/8/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 أكثر من بالد المافيا "إسرائيل"في  الدوليةالمطلوبون للعدالة "يديعوت":  .14

مجرًما مطلوًبا للعدالة الدولية واإلنتربول في إسرائيل، من بينهم أحد أكبر تجار  45يقبع : رامي حيدر
األعضاء البشرية ومغتصب أطفال وشبكة نصب واحتيال وتجار ومهربو مخدرات وغيرهم ممن 

 تمتنع إسرائيل عن تسليمهم للعدالة حتى اليوم.
قيم فيها زعامات وأعضاء عصابة وتتفوق إسرائيل من ناحية عدد المطلوبين على إيطاليا، التي ي

المافيا، وكذلك أكثر من فرنسا وأكثر بكثير من اليابان، فبحسب معطيات نشرها موقع عيديعوت 
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يطاليا  مطلوًبا لإلنتربول، وفي اليابان ثالثة فقط، بينما في إسرائيل  20أحرونوتع، يقيم في فرنسا وا 
 ل بكثير.مطلوًبا على األقل، رغم أن عدد السكان أق 45يقيم 

ومعظم هؤالء مطلوبون في روسيا، إذ ارتكبوا جرائم هناك، من بينها التجارة بالبشر وباألعضاء 
البشرية وكذلك تهريب األلماس والمجوهرات والتجارة فيها بشكل مخالف للقانون، وكذلك بالنصب 

 واالحتيال بمبالغ كبيرة.
 11/8/2017، 48عرب 

 
 نتنياهو ملوث بالفساديليين متأكدون أن اإلسرائ %60: لـ"معاريف" استطالع .15

من اإلسرائيليين، متأكدون  %60أظهر استطالع للرأي نشر أمس، أن : برهوم جرايسي - الناصرة
ال يصدقون تبريراته للتهرب من الشبهات التي  %56من أن بنيامين نتنياهو ملوث بالفساد، وأن 

 تحوم حوله.
من المستطلعين  %60ية، ذات التوجهات اليمينية، إن وقال استطالع صحيفة عمعاريفع اإلسرائيل

إنهم ال يصدقون  %56يرفضون هذا. وقال  %27على قناعة بأن نتنياهو ملوث بالفساد، مقابل 
يصدقون نتنياهو. وكان استطالع للقناة  %31نتنياهو في تبريراته لدحض شبهات الفساد، مقابل 

 ال يصدقون تبريرات نتنياهو. %67د قال إن العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، قبل أيام، ق
 12/8/2017الغد، عّمان، 

 
 الفلسطينيين في غزةالخضري يدعو للتراجع عن اإلجراءات التي تمس حياة  .61

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن أوضاع قطاع غزة في : غزة
األمور كارثية آثار االنقسام التي تصاعدت مؤخرًا تدهور مستمر وحاد على كافة الصعد، وما يزيد 
 وبدأت تمس قطاعات الصحة والكهرباء والموظفين.

ودعا الخضري في تصريح صحفي صدر عنه يوم الجمعة، إلى التراجع الفوري عن كل ما يمس 
حياة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، فهم يستحقون وسام التقدير لصبرهم على عشر سنوات 

 ثالث حروب طاحنة وضيق العيش.حصار و 
وناشد الخضري المخلصين من األمتين العربية واإلسالمية وأحرار العالم على المستويات الشعبية 

 والرسمية، بتحمل مسئوليتهم األخالقية واإلنسانية والتحرك العاجل إلنقاذ غزة.
 11/8/2017فلسطين أون الين، 
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 ال أهالي األسرىاالحتالل تنهب أمو  محاكم"شؤون األسرى":  .61
 قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، عبدمعا: 

من األحكام الصادرة بحق األسرى الفلسطينيين، تكون مقرونة  %92الناصر فروانة، إن أكثر من 
 بالغرامات المالية الباهظة. 

، حيث ال يكاد يخلو «اإلسرائيلية»ن عمل المحاكم وأوضح: أن هذه الغرامات أضحت جزءًا أساسيًا م
حكم ضد أسير فلسطيني من غرامة مالية، خصوصًا األطفال الذين تضطر عائالتهم لدفعها خوفًا 

( دوالر على كل أسير، مما يدر على 1,500على مستقبلهم. وتصل الغرامة في متوسطها إلى )
 سلطة االحتالل ماليين الدوالرات. 

أنه واستنادًا لما وثقه محامو هيئة شؤون األسرى والمحررين، فإن مجموع الغرامات  وكشف فروانة:
فقط، منذ مطلع العام الجاري « عوفر»المالية التي فرضت على األسرى األطفال القابعين في سجن 

( دوالر. وأن أعالها كانت خالل 100,000( شيقل، أي ما يعادل )359,000، قد بلغت )2017
( شيقل وما 87,000وز الماضي، حيث سجل خالله فرض غرامات مالية بمقدار )شهر يوليو/تم

 فقط. « عوفر»( دوالر، بحق األطفال في سجن 24,000يعادل )
 12/8/2017الخليج، الشارقة، 

 
 مع قوات االحتالل بالقطاع مواجهاتإصابة عدة شبان في  .61

ت الشبان وقوات االحتالل أصيب فتى بجروح وصفت بالخطيرة، خالل مواجهات بين عشرا :غزة
بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في رأسه مباشرة،  اإلسرائيلي شمال قطاع غزة، يوم الجمعة.

وبين مراسلنا أن قوات االحتالل  خالل المواجهات التي شهدها شرق جباليا شمال قطاع غزة.
بالمتوسطة، في  وأصيب شابان، بجروح وصفت استهدفت سيارات اإلسعاف خالل المواجهات.

مواجهات اندلعت شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، خالل مواجهات بين عشرات الشبان وقوات 
 االحتالل.

وأشار إلى اندالع مواجهات بين شبان وجنود االحتالل في محيط موقع عناحل عوزع العسكري، أطلق 
الشبان الذين اقتربوا من  خاللها جنود االحتالل الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب

السيا  الفاصل، ما أدى إلصابة شابين بجراح في قدميهما، نقال على إثرها إلى مستشفى الشفاء 
 غرب المدينة، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة.

 11/8/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قوات االحتالل تقمع مسيرة كفر قدوم األسبوعية .61
، مسيرة كفر قدوم السلمية األسبوعية المناهضة يوم الجمعةقمعت قوات االحتالل االسرائيلي  :رام هللا

عاما لصالح مستوطني مستوطنة  14لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 
 قدوميم المقامة عنوة على أراضي القرية.

المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، ان جنود  وأفاد الناطق اإلعالمي في اقليم قلقيلية منسق
االحتالل هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط فيما تصدى لهم 

 الشبان بالحجارة واإلطارات المشتعلة دون وقوع إصابات.
 11/8/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 في غزةتحذير من انهيار القطاع الصحي  .02

حذر أطباء وحقوقيون من احتمال انهيار القطاع الصحي برمته في قطاع غزة المتضرر أصال جراء 
ويأتي التحذير الجديد بعد أن قررت  الحصار المفروض من إسرائيل منذ أكثر من عشرة أعوام.

اعد إلى التق -يعمل الكثير منهم في القطاع الصحي-السلطة الفلسطينية إحالة آالف الموظفين 
 القسري.

وقالت هيئة التقاعد الفلسطينية إن القرار الخاص بالتقاعد المبكر شمل هذا الشهر سبعة آالف 
 موظف مدني من العاملين في الوزارات بقطاع غزة.

قال الدكتور محمد حبيب إن  -رغم أنه لم يبلغ سن التقاعد-وتعليقا على قرار إحالته للتقاعد القسري 
لمستشفيات والمراكز الصحية من األطباء ذوي الخبرات والكفاءة، ويترك من شأن ذلك أن يخلي ا

 األمر على كاهل أطباء جدد، ناهيك عن قلة الكادر المتوفر حاليا في المستشفيات.
 من جهتها اعتبرت منظمات حقوقية قرار السلطة بالتقاعد القسري بأنه غير قانوني.

ة من تداعيات تفاقم سوء الوضع الصحي في قطاع واألربعاء الماضي حذرت منظمة الصحة العالمي
 غزة في ظل الحصار اإلسرائيلي واستمرار حالة االنقسام الفلسطيني.

 وأضحت أن الخدمات الصحية في غزة شهدت تراجعا كبيرا وبدأ هذا التراجع يتفاقم بصورة خطيرة.
الة موظفي وزارة الصحة كما حذرت من أن اإلجراءات التي تتخذها حكومة التوافق الفلسطينية إلح

 في القطاع إلى التقاعد تنذر بكارثة حقيقية تمس حياة جميع المواطنين في غزة.
 11/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 في القدسيوليو خصوصا / تموز  في في فلسطين اإلعالمانتهاكات ضد  106: "مدى" .06
االعتداءات ضد الحريات  رام هللا: شهد شهر يوليو/ تموز الماضي موجة واسعة وعنيفة من

اإلعالمية في فلسطين، وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة، حيث استقطبت االحداث التي 
 . عثورة األقصىعرافقت 

 106ورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية خالل شهر تموز/يوليو ما مجموعه 
اعتداء  89الحتالل اإلسرائيلي ما مجموعه اعتداءات ضد الحريات اإلعالمية في فلسطين، ارتكب ا

 انتهاكا. 17منها، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة وقطاع غزة ما مجموعه 
 12/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
 "داعش"تهم شقيقين من أم الفحم باالنضمام لتنظيم ي "الشاباك" .00

نها اعتقلت في الشهر الماضي شقيقين من الناصرة: كشفت السلطات األمنية في إسرائيل أمس أ
)داعش( المحظور. وقال بيان « الدولة»بشبهة االنتماء لتنظيم  48مدينة أم الفحم داخل أراضي 

بواسطة مكتب رئيس الحكومة إنه خالل التفتيش في « الشاباك»صادر عن المخابرات اإلسرائيلية 
ارين تم ضبط بندقية من صنع يدوي من نوع ( عبد الكريم جب20( ونعيم )25بيت الشقيقين محمود )

بحوزة « داعش»كارلو. كما قالت المخابرات اإلسرائيلية إنه تم ضبط مواد وصور تثبت العالقة مع 
 الشقيقين اللذين ينتميان لعائلة الشباب الثالثة منفذي عملية األقصى في الشهر الماضي.

« الدولة»خططا لمغادرة البالد وااللتحاق بتنظيم  وتتهم السلطات اإلسرائيلية الشقيقين جبارين بأنهما
في سوريا. وقدمت النيابة العامة اإلسرائيلية أمس الئحة اتهام بحق الشقيقين في المحكمة المركزية 

 في مدينة حيفا تشمل بندا باالتصال بعميل أجنبي وحيازة السالح غير المرخص. 
 12/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
 اوف إسرائيلية على مستقبل العالقات مع األردنمخ .23

قالت ورقة بحثية إسرائيلية إن األحداث التي تلت أزمة المسجد األقصى وحادثة السفارة اإلسرائيلية 
بعمان، وما نجم عنها من تنامي العداء األردني إلسرائيل، والتقديرات المتزايدة بشأن احتمال انهيار 

 من اتفاقيات السالم معها جزءا من إرث الماضي.المملكة الهاشمية، قد تجعل 
وذكرت الدراسة التي أعدها مردخاي كيدار المحاضر بقسم الدراسات العربية بجامعة بار إيالن 

 1994ونشرها موقع عميدا اإلسرائيليع، أن جميع دوائر صنع القرار اإلسرائيلي يغنون منذ أكتوبر 
 األهم. االستراتيجيجاز اإلسرائيلي ألحان السالم مع األردن، ويعتبرونه اإلن
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وأشارت إلى أن أهم نتائج السالم مع األردن األبعاد األمنية التي تتجلى في حدودهما، وهي األطول  
إلسرائيل مع دولة أخرى، حيث يحافظ األردن على هدوء كامل على طولها، وتمنع العناصر 

ودون السالم مع المملكة ستضطر إسرائيل  المعادية من الوصول إليها أو اجتيازها لدخول إسرائيل،
مكانياتها للحفاظ على هدوء الحدود.  إلى إنفاق كثير من مقدراتها وا 

يران،  وأضافت أن إسرائيل ترى في األردن دولة عازلة عن الفوضى الحاصلة في العراق وسوريا وا 
 ألن أساس قيام األردن شرق إسرائيل يخدم بالدرجة األولى أمن إسرائيل.

المقابل، قالت الدراسة إن إسرائيل منحت األردن دورا مركزيا لإلشراف على المقدسات اإلسالمية في 
بالقدس، ألن العائلة المالكة تواجه مشكلة باكتساب الشرعية من فلسطينيي األردن وبعض القبائل 
 البدوية، مما يجعل القصر األردني يدفع رواتب لمئات موظفي الوقف اإلسالمي، بجانب منح

 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا. 50إسرائيل ل ردن 
واعتبرت أن كل ذلك يؤكد أن السالم مع األردن يحقق مصلحة إسرائيلية ال جدال فيها، ويتمسك بها 

 جميع اإلسرائيليين من مختلف أطياف الحلبة السياسية والحزبية.
حيت طرح أسئلة قديمة يتداولها اإلسرائيليون كما اعتبرت أن التطورات األخيرة بين عمان وتل أبيب أ

بعيدا عن األضواء حول مستقبل الحكم الملكي في األردن، وما يقال إن الملك عبد هللا الثاني هو 
األخير الذي يحكم المملكة، مما قد يفتح المجال واسعا لتدخل الجيش األردني، أو دخول المملكة في 

 بمقاليد األمور. حرب أهلية، أو تحكم القبائل البدوية
وتابع معد الدراسة قائال إن كل ذلك سيعني أن اتفاق السالم اإلسرائيلي األردني سيكون في مهب 
الريح، وقد ال يصمد على البقاء طويال، ألن جوهر االتفاق مع الملك ذاته، مما قد يشجع تطبيق ما 

 .يسمى البديل األردني للفلسطينيين، إلقامة دولتهم هناك في األردن
 11/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 المنسق الخاص لألمم المتحدة يزور مركز تعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان .24

في لبنان فيليب  اإلنمائيزار المنسق الخاص ل مم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة 
المخيمات والتجمعات الفلسطينية في  مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في إدارةالزاريني مركز 

لبنان، واطلع على سير العمل في مشروع التعداد الذي ينفذ حاليا المرحلة الثالثة منه التي تشمل 
 تعداد الفلسطينيين المقيمين خار  المخيمات والتجمعات في لبنان.

من حيث » يتهوأهمالمشروع ومراحله التحضيرية والميدانية  أهدافوعرض مدير مشروع التعداد 
التي ستنتج عنه والتي ستوفر للحكومة اللبنانية مرجعية دقيقة من الوقائع تساعدها  واألرقامالمؤشرات 
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في رسم سياسات مناسبة لمعالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين في لبنان، استنادا لما يعكسه هذا 
كما عرض لمناطق «. ديراتراهنة للتعامل معها بعيدا عن االفتراضات والتق أوضاعالتعداد من 

لتواجد الالجئين الفلسطينيين في  أخرى وأماكنالتغطية التي شملها التعداد من مخيمات وتجمعات 
عن نتائجه  اإلعالنمختلف المناطق اللبنانية. وأبدى الزاريني تقديره للمشروع وألهميته منتظرا موعد 

 للحديث عنه.
 12/8/2017، المستقبل، بيروت

 
 "الموساد" مقّربون من خامنئي جواسيس لـ: إيرانية وسائل إعالم .25

أفادت وسائل إعالم إيرانية أن أجهزة االستخبارات اإليرانية اعتقلت خالل األسابيع الماضية أعضاء 
في جماعات الضغط المقربة من المرشد اإليراني علي خامنئي ومن الحرس الثوري، بتهمة التجسس 

 «.لموسادا»لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي 
االستراتيجي « عّماريون»وكشف النائب اإليراني محمود صادقي عن اعتقال إثنين من أعضاء مقر 

للحروب الناعمة، الذي يترأسه رجل الدين المتشدد مهدي طائب، وهم محمد حسين رستمي )مدير 
ة المقرب« كيهان»موقع عماريون(، ورضا كلبور )مسؤول في موقع عماريون، ومحرر في صحيفة 

 من المرشد(.
مرتبط بجهاز استخبارات الحرس الثوري الذي يترأسه حسين طائب )شقيق مهدي « عماريون»ومقر 

طائب(، حيث يعتبر جهازًا موازيًا لوزارة االستخبارات اإليرانية، وكان له دور بارز في القمع الدموي 
 ، بحسب منظمات حقوقية إيرانية.2009لالنتفاضة الخضراء عام 

ائب صادقي عبر حسابه على موقع تويتر، أنه لدى متابعته قضية اعتقال نشطاء إعالميين وكتب الن
محتجزون « عماريون»مقربين من حكومة الرئيس اإليراني حسن روحاني، اكتشف أن مسؤولي موقع 

 «.الموساد»أيضًا باتهام صلتهم بـ
عتقل عددًا من المنشدين وفي السياق نفسه، كان جهاز االستخبارات التابع للحرس الثوري قد ا 

، المقربين من مجموعات الباسيج، «المداحون ألهل البيت»المشهورين، أو ما ُيطلق عليهم في إيران 
 وهم كل من عبدالرضا هاللي، وروح هللا بهمني، ومحمد حسين حداديان.

« ائيلالتجسس لمصلحة إسر »اإليرانية أكدت أن المنشدين اعتقلوا بتهمة « اعتماد»وكانت صحيفة 
 «.التورط بعالقات غير شرعية»و

 12/8/2017، المستقبل، بيروت
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 معاريف: محاربة قناة الجزيرة تزيد مشاهديها .26
قال الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية جاكي خوجي إن إغالق إسرائيل مكاتب قناة الجزيرة هو 

ثل سوريا والسعودية واألردن استمرار لسلوكيات مشابهة قامت بها دول عربية منذ تأسيس القناة، م
 والبحرين وتونس ودول أخرى.

وأضاف خوجي في مقال له بصحيفة معاريف أن من يتابع الخطوات التي أعلنها وزير االتصاالت 
اإلسرائيلي أيوب قرا والقت ترحيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سيخر  بقناعة أن السياسات 

 ريقة.الحكومية ال يمكن أن تدار بهذه الط
واعتبر خوجي أن الجزيرة ليست قناة عادية، بل هي ذات معدالت مشاهدة واسعة بين المواطنين 
العرب منذ تأسيسها قبل أكثر من عشرين عاما، وما زال لديها أعداد متزايدة من المشاهدين، وتمتلك 

 قوة كبيرة من التأثير، وليست هناك قناة تلفزيونية تقترب من مستواها وتأثيرها.
وأوضح أن قناة الجزيرة باتت ذات تأثير أكبر بكثير من بعض الزعماء العرب، بحيث أصبحت ذات 
وزن ال يضاهى في التأثير على الرأي العام العربي، فهي ليست قناة تلفزيونية هامشية، بل تعتبر 

 ذراعا إعالميا قوية لدولة قطر، وتؤدي دورها المناط بها على أفضل وجه.
ارات إسرائيل األخيرة بحق قناة الجزيرة لن تؤثر كثيرا على تغطياتها ل حداث وأشار إلى أن قر 

السياسية، بل إنها سوف تظهرها كضحية لإلجراءات اإلسرائيلية، مما يضاعف من أعداد مشاهديها 
 في العالم العربي.

لساحة، وخلص إلى القول إن إسرائيل في تعاملها مع قناة الجزيرة تبدو كالطفل الذي يلعب في ا
 وحين يفشل في تحقيق مراده يبدأ برش الرمل في عيون اآلخرين.

 11/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 الصهيونية -جنوب إفريقيا تعلن مقاطعتها القمة اإلفريقية .27

أكد سفير دولة جنوب إفريقيا في سوريا ولبنان شون بينفلدت، أن دولته ستقاطع القمة : بيروت
 لتي تعّدها خطوة لتطبيع الكيان الصهيوني مع الدول اإلفريقية.الصهيونية ا -اإلفريقية

وشدد السفير خالل لقائه وفًدا من األمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخار  في بيروت، أن 
دولته ترفض المشاركة في القمة، وستعمل على التواصل مع السفارات والدول الصديقة لحثها على 

 عدم المشاركة.
س وفد األمانة العامة رئيس اللجنة حلمي البلبيسي بحضور عضو األمانة العامة ياسر قدورة، وترأّ 

 ومدير مكتب األمانة العامة في بيروت علي هويدي، وسكرتير مكتب بيروت إبراهيم ذيب.
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وتسلم السفير ملفًّا من اللجنة فيه بيان المؤتمر حول القمة اإلفريقية الصهيونية، وملف عن تقرير 
 سكوا.اإل

وتطرق السفير ل وضاع في الدول العربية، وما يحصل لقطاع غزة من خنق وحصار، مؤكدا وجوب 
 إيجاد حلول عملية حول الحصار الخانق لقطاع غزة.

كما تبنى السفير مقترح الوفد بدعوة سفراء دول إفريقيا في لبنان إلى لقاء خاص، تدعى إليه لجنة 
 شالها.. على أن يعقد اللقاء خالل األسبوعين القادمين.لبنان للحديث حول القمة وسبل إف

وشكر الوفد في ختام الزيارة دور دولة جنوب إفريقيا على دعمها القضية الفلسطينية عموما، 
 ومقاطعتها القمة.

 11/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 واألردن والسلطةتدريب مشترك لقوات الطوارئ بين "إسرائيل" .. األوروبي برعاية االتحاد .28

قالت وسائل إعالم عبرية: إن التوتر السائد بين االحتالل من جهة واألردن والسلطة : القدس المحتلة
الفلسطينية من جهة ثانية، على خلفية األحداث التي شهدها المسجد األقصى خالل األسابيع 

في تمرين واسع النطاق الماضية وتجميد عالتنسيق األمنيع، لن يمنع الدول الثالث من المشاركة 
 برعاية االتحاد األوروبي، مقرر عقده في شهر تشرين أول/ أكتوبر القادم في الدولة العبرية.

ووفقا لصحيفة عيسرائيل هيومع العبرية الصادرة الجمعة؛ سوف يجرى تدريب عحرائق الغابات في 
وف يشمل قوات من تشرين أول/أكتوبر في األردن وعتل أبيبع، وس 26-22الشرق األوسط بين 

سبانيا وكرواتيا.  إيطاليا وفرنسا وا 
وذكرت الصحيفة، أن هذا التمرين هو عاألول من نوعه، وسيكون على نطاق غير مسبوق، لقوات 
اإلطفاء والطوارئ التابعة لكل دولة، بهدف تحسين التنسيق والتعاون بين األطراف الثالثة، إلى جانب 

 في حاالت الطوارئع. تطوير العون الدولي األوروبي لها
وسيختبر التدريب قدرة جميع األطراف على التعاون في عمليات إنقاذ ضخمة، بما يشمل إطفاء 

 الحرائق، واإلنقاذ من مباٍن منهارة وحاالت طوارئ أخرى.
وسوف يتم أيضًا، عإجراء مرحلة التخطيط للتدريب في األردن قبل التدريب في أحراش ومناطق 

 ع، وفق الصحيفة.مأهولة في إسرائيل
كما سيواجه الطواقم خالل التدريب سيناريو حريق غابة في منطقة الكرمل، مشابًها للحريق الذي راح 

 .2010صهيونيًا في عام  44ضحيته 
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وفي مدينة اللد في مركز البالد، سوف تتدرب القوات على إنقاذ أشخاص من مبنى منهار بعد 
 انفجار غاز.

فريقا طبيا، فيما سترسل  15شاحنة إطفاء و 40عامل إنقاذ و 60ن ووسوف يرسل األردن مروحيتي
 40عامل إنقاذ و 15السلطة الفلسطينية طائرتي إطفاء، وطائرة قيادة وطائرات نقل، باإلضافة إلى 

 شاحنة إطفاء.
سبانيا وكرواتيا فرًقا طبية وفرَق إنقاذ وطائرات إطفاء. يطاليا وا   كما سترسل كل من فرنسا وا 

من الطرف الصهيوني فرق إنقاذ مدنية من خدمات اإلطفاء باإلضافة إلى فرق عسكرية  وسيشارك
 من عقيادة الجبهة الداخليةع.

 11/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 وفلسطين "إسرائيل"ترامب سيرسل مبعوثين إلى الشرق األوسط لبحث السالم بين  .29

بيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس األميركي دونالد أكد مسؤول في البيت األ: العربي الجديد، رويترز
ترامب، سيرسل صهره جاريد كوشنر، والمفاوض جيسون غرينبالت، إلى الشرق األوسط قريبًا، 

 لالجتماع مع قادة المنطقة ومناقشة عالسبيل إلى محادثات سالم حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيينع.
دينا باول، ستشارك في الجولة التي ستتضّمن اجتماعات وأوضح أن عنائبة مستشار األمن القومي، 

سرائيل والسلطة الفلسطينيةع.  مع قادة من السعودية واإلمارات وقطر واألردن ومصر وا 
وفي حين لفت المسؤول إلى أّن المحادثات اإلقليمية ستلعب دورًا مهمًا، نقل عن ترامب تأكيده مجددًا 

ينيين ال يمكن التفاوض عليه إال بشكل مباشر بين الطرفين، وأن أن السالم بين اإلسرائيليين والفلسط
 الواليات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع األطراف لتحقيق هذا الهدفع.

 11/8/2017، العربي الجديد، لندن
 
وسلطات غزة يتجاهلون التزاماتهم تجاه سكان  والحكومة الفلسطينية "إسرائيل"األمم المتحدة:  .31

 القطاع
قالت األمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل والحكومة الفلسطينية : رك/محمد طارقنيويو 

وأعربت عن قلقها تجاه  والسلطات في قطاع غزة عال يقومون بالوفاء بالتزاماتهم تجاه سكان القطاعع.
 التدهور المستمر ل وضاع اإلنسانية في غزة.

متحدث باسم األمين العام ل مم المتحدة، جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، ال
وأوضح دوغريك، أن عإسرائيل، ودولة فلسطين، والسلطات في غزة )حركة حماس(،  استيفان دوغريك.
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وأضاف عيتعين على إسرائيل، الدولة  ال تفي بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز حقوق السكان في القطاعع.
 فق القانون اإلنساني الدولي بما في ذلك ضمان رفاه السكانع.القائمة باالحتالل، الوفاء بمسؤولياتها و 

واستطرد قائال: عهناك التزامات واضحة على عاتق إسرائيل ودولة فلسطين والسلطات في غزة، بشأن 
 حقوق اإلنسان تجاه الفلسطينيين في القطاعع.

ور المستمر ل وضاع وأشار إلى أن مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عقلق للغايةع بشأن التده
 اإلنسانية في القطاع، ويحث إسرائيل وفلسطين وسلطات غزة على احترام وتعزيز حقوق اإلنسان.

كما دعا مكتب حقوق اإلنسان األممي، بحسب البيان الذي تاله دوغريك، المجتمع الدولي إلى 
 بااللتزاماتنية والوفاء االستجابة لنداء األمم المتحدة اإلنساني العاجل لتوفير المساعدات اإلنسا

 والعمل مع كافة األطراف لحل األزمة الراهنة. المعلنة لدعم إعادة البناء والتنمية في غزة،
وحذر المتحدث األممي من مخاطر استمرار اإلغالق اإلسرائيلي المفروض على غزة، عما يؤثر 

 .2007اصل منذ وشدد على ضرورة عرفع الحصارع المتو  بشكل غير متناسب على المدنيينع.
وفي وقت سابق اليوم، وصفت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة )غير حكومية( في بيان 

 لها، الوضع اإلنساني في القطاع بـعالكارثيع، نتيجة الحصار واالنقسام الفلسطيني.
 11/8/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 جيات الفلسطيني السوري باسل الصفديالمديرة العامة لليونسكو تدين إعدام مطور البرم .31

عبد الحميد صيام: أدانت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، إعدام باسل خرطبيل –نيويورك 
الصفدي، وهو مطور برامجي وكان يعمل في مجال المصادر المفتوحة، والذي تأكدت وفاته في 

 سجن سوري األسبوع الماضي.
قام باسل »نسخة منه: « القدس العربي»سكو في بيان صحافي وصلت وقالت المديرة العامة لليون

خرطبيل بعمل مهم لدعم حرية التعبير، ومساعدة الشعب السوري على االستفادة من شبكة اإلنترنت 
والمساهمة فيها. وفاته هي خسارة ألولئك الملتزمين بتقاسم المعرفة عبر القنوات المفتوحة. وأدعو 

 «.الكشف عن المعلومات المتعلقة بظروف وفاتهالسلطات السورية إلى 
وشّب في سوريا،  1981أيار/مايو من عام  22ولد باسل ألبوين فلسطينيين يقيمان في سوريا بتاريخ 

حيث تخصص في تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر. وعمل كمدير تقني ومؤسس مشارك للشركة 
األوس للنشر، وهي مؤسسة نشر بحثية مختصة وكان المدير التقني لشركة «. أيكي الب»البحثية 

بعلوم وفنون اآلثار في سوريا. عمل باسل أيًضا كمدير مشروع لصالح منظمة المشاع اإلبداعي في 
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سوريا وله مساهمات في فايرفوكس، وكيبيديا وأوبن كليب آرت، فابريكيتور. وله السبق في فتح خدمة 
 لوصول إليها لعموم السوريين.اإلنترنت في سوريا، ونشر المعرفة وطريقة ا

وقد حصل باسل على المركز التاسع عشر في قائمة فورين بوليسي ألفضل المفكرين العالمّيين 
 «.لإلصرار على سلمية الثورة السورية ضد كل الظروف»الشباب، وذلك 

 12/8/2017، القدس العربي، لندن

 
 ة اإلسالميةأمين رابطة العالم اإلسالمي: مقاطعة قطر تعزز من الوحد .32

اعتبر أمين عام رابطة العالم اإلسالمي، محمد بن عبد الكريم العيسى، المقاطعة واجبة تجاه : )وام(
أي دولة تتبنى سياسات تؤثر في أمن واستقرار الدول الشقيقة والمجاورة لها، ويجب كشف سياستها 

العربية واإلسالمية، وأيضًا في  المعادية والمسيئة ل من واالستقرار، والسيما لجيرانها في منظومتها
 المنظومة الدولية.

وقال العيسى في مؤتمر صحفي في طوكيو، ردًا على سؤال حول تأثير األزمة القطرية في الوحدة 
اإلسالمية، إن هذه المقاطعة تعزز من الوحدة اإلسالمية ألنها تكشف دعمها للمنظمات اإلرهابية 

 توفي األيدي تجاه ممارسات تلك الدولة يقوض الوحدة اإلسالمية.والمتطرفة، الفتًا إلى أن الوقوف مك
 12/8/2017الخليج، الشارقة،  

 

 

 قرقاش: األزمة ليست مع الشعب القطري بل مع حكومته .33
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن األزمة القطرية ليست مع 

وقال قرقاش: أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة  جار.الشعب إنما مع الحكومة في حقوق ال
ولكنها متوقعة، المشكلة ليست في الشعوب، فالنسيج واحد، األزمة نتا  سياسات حكومة قطر في 

وأضاف: أن يتمحور كّل مّنا في خندق بلده متوقع في ظل تركيباتنا  حق الجار والمحيط.
 تثناء، وتبقى أزمة قطر سياسية بامتياز، وحلها سياسي.االجتماعية، ولعل والء اإلخوان لحزبيتهم اس

 12/8/2017الخليج، الشارقة، 
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 حماس ترى تقاربها مع روسيا ثغرة في الحصار الدولّي عليها .34
 عدنان أبو عامر

آب/أغسطس أّن حماس هي أحد الممثّلين  1أعلن السفير الروسّي في إيران لوان جاغاريان في 
 لسطينّي، وهي حركة وطنّية، وموسكو ال تعّدها إرهابّية.الرئيسّيين للشعب الف

جاءت تصريحات جاغاريان خالل لقائه ممّثل حماس في إيران خالد القّدومي، الذي شّدد على دور 
 روسيا المحورّي لدعم الشعب الفلسطينّي.

بروسيا أكبر من  وقال القّدومي لـعالمونيتورع إّن عالعالقات الدولّية عملّية تراكمّية، وعالقة حماس
لدى زيارة قيادة  2006تصريح هنا وهناك، فتاريخ عالقتهما السياسّية تدّشن رسمّيًا في آذار/مارس 

، 2006حماس إلى موسكو، عقب فوزها في االنتخابات التشريعّية الفلسطينّية في كانون الثاني/يناير 
روسيا أحد أطراف الرباعّية الدولّية،  حيث شّكلت اختراقًا سياسّيًا في جدار عالقاتها الدولّية، ألنّ 

واستتبع باللقاء التاريخّي الذي جمع رئيس المكتب السياسّي السابق لحماس خالد مشعل برئيس 
، إضافة إلى اللقاءات المتعّددة 2010الوزراء الروسّي دميتري مدفيديف في سوريا في أّيار/مايو 

سّية ومسؤولي ملّف الشرق األوسط وشمال أفريقيا في لمندوبي الرئاسة الروسّية ورئاسة الحكومة الرو 
 الخارجّية الروسّية، مع القيادة السياسّية لحماس في بعض العواصم العربّيةع.

لم يفّصل القّدومي مواعيد اللقاءات بين مندوبي حماس وروسيا في العواصم العربّية، لكّن مشعل 
يرغي الفروف في قطر، وفي آب/أغسطس وزير الخارجّية الروسّي س 2015التقى في آب/أغسطس 

، التقى الممّثل الشخصّي للرئيس الروسّي في الشرق األوسط ميخائيل بوغدانوف مع مشعل في 2016
، حيث التقى وزير 2017الدوحة، ووصل وفد من حماس إلى موسكو في كانون الثاني/يناير 

 الخارجّية سيرغي الفروف.
الخارجّية الفلسطينّية في غّزة تيسير محسين لـعالمونيتورع إّن قال المستشار الدبلوماسّي في وزارة 

عتقارب روسيا مع حماس يظهر حاجة األخيرة إلى موسكو، كونها عاصمة عظمى على مستوى 
سرائيل، فيما ترى روسيا  العالم، لصّد الهجمة الشرسة التي تواجهها من الواليات المّتحدة األميركّية وا 

القضّية الفلسطينّية، كما أّن الرئيس فالديمير بوتين يرغب كما يبدو في حماس جهة مؤّثرة في 
استعادة اإلمبراطورّية السوفييتّية، ويعتقد أّن القضّية الفلسطينّية وحماس هما إحدى بّوابات العودة من 
جديد إلى الشرق األوسط، ولذلك لم توافق روسيا على تصنيف حماس بأّنها حركة إرهابّية، كما 

ى ذلك واشنطن واالّتحاد األوروبّي، مّما يساعد حماس على إيجاد حالة من التوازن في عمدت إل
 الموقف الدولّي تجاهها، فال يتّم االستفراد بها من قبل القوى اإلقليمّية والدولّيةع.
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تصريحات السفير الروسّي في طهران ليست اإلشارة األولى إلى وجود تقارب تدريجّي بين حماس 
أّيار/مايو بإصدار حماس وثيقتها  18سبقها ترحيب وزارة الخارجّية الروسّية في  وموسكو، فقد

أّيار/مايو، بانتخاب  18السياسّية الجديدة في أّيار/مايو، كما رّحبت موسكو في التصريح ذاته في 
أّيار/مايو، وبادر األخير باالّتصال هاتفيا  6اسماعيل هنّية رئيسًا للمكتب السياسّي لحماس في 

أّيار/مايو، لبحث عالقات الجانبين، والدور الروسي لتحقيق المصالحة الفلسطينية  19ببوغدانوف في 
 بين فتح وحماس، والوثيقة السياسية التي أصدرتها حماس.

سرائيل في  8كما تحّدثت مصادر صحافّية في  تّموز/يوليو، عن وجود اتّفاق وشيك بين حماس وا 
 روسّية ومصرّية. شأن صفقة تبادل األسرى، بوساطة

قال أستاذ العلوم السياسّية في جامعة النجاح الوطنّية في نابلس في الضّفة الغربّية عبد الستّار قاسم 
لـعالمونيتورع إّن عتقارب حماس وروسيا في اآلونة األخيرة مرتبط برغبة موسكو في العودة إلى 

ّية، وكسر االحتكار األميركّي إلدارة المنطقة العربّية، ووضع موطئ قدم لها في القضّية الفلسطين
عملّية السالم بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين، فضاًل عن إدراك روسيا أّن تطوير عالقتها مع حماس 
سيعني فتح أبواب باقي الحركات اإلسالمّية في المنطقة، خاصة جماعة اإلخوان المسلمين المنتشرة 

ماس من تأثير على تلك التّيارات اإلسالمّية السياسّية في العديد من دول الشرق األوسط، لما لح
ونفوذ عليها، إلى جانب أّن تصريحات السفير الروسّي المشيدة بحماس خرجت من طهران، مّما 

 إيرانّي على عودة حماس إلى محور المقاومة الذي تقوده إيرانع.-يشير إلى توافق روسيّ 
له برفض السفير الروسّي في تّل أبيب ألكسندر شين  وجد التقارب الروسّي مع حماس تعبيرًا جديداً 

حزيران/يونيو وصف حماس باإلرهابّية، معترضًا على مساواة إسرائيل لها بتنظيم الدولة  15في 
اإلسالمّية، ألّن القضاء الروسّي يعّرف المنّظمات اإلرهابّية بأّنها من تنّفذ أعمااًل إرهابّية في األراضي 

 ينطبق على حماس.الروسّية، وهذا ال 
هذا الموقف الروسّي كان له وقع سلبّي لدى إسرائيل، فقد كتب الكاتب اإلسرائيلي أريئيل بولشتاين 

 15بصحيفة إسرائيل اليوم، المقّربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في اليوم ذاته في 
ريد تعزيز االّتصاالت مع حزيران/يونيو، أّن إعالن السفير الروسّي في تّل أبيب خبر سّيئ لمن ي

 موسكو، مّتهمًا إّياها بانتها  معايير مزدوجة ليست أخالقّية في توصيف اإلرهاب.
كما شّن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين هجومًا قوّيًا على حماس، بخطابه أمام البرلمان الروسّي في 

يعيشها سّكان غّزة، وأّنها تستهتر  حزيران/يونيو، واّتهمها بتحّمل مسؤولّية األوضاع المأساوّية التي 28
 بحياتهم بمقدار استهتارها نفسه بحياة اإلسرائيلّيين.
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قال مساعد وزير الخارجّية الفلسطينّي السابق والخبير السياسّي في الشؤون الروسّية محمود العجرمي 
يران التي تقود لـعالمونيتورع إّن عتقارب روسيا األخير مع حماس ليس منفصاًل عن الحلف القائم مع إ

محور المقاومة في المنطقة، وحماس باتت جزءًا منه، ولذلك تسعى موسكو إلى تجميع عدد أكبر من 
النقاط اإلقليمّية في المنطقة لمواجهة الواليات المّتحدة األميركّية التي تعيش معها لحظات توّتر 

ب، وألّن روسيا دولة عظمى، شديدة في اآلونة األخيرة، وحماس من جهتها مستفيدة من هذا التقار 
فإّن الفوائد العائدة على حماس من تقاربها معها تترّكز في المجاالت السياسّية واإلعالمّية، وتوفير 

 مظّلة دبلوماسّية للحركةع.
أخيرًا... في ذروة العزلة السياسّية التي تعيشها حماس، عقب اندالع أزمة الخليج، ووصف واشنطن 

بقاء االّتحاد األوروبّي لها على قوائم المنّظمات اإلرهابّية، تعتبر حماس أّن تقاربها  لها باإلرهاب، وا 
مع روسيا اختراقًا جّدّيًا لها على الصعيد الدولّي، وقد تعمد إلى تكثيف االّتصاالت معها، وكسبها 

 لصّفها في مواجهة أّي تصعيد سياسّي أو عسكرّي ضّدها من إسرائيل.
س حديثًا براغماتّيًا في السياسة الدولّية تجاه روسيا، باعتبارها من الرباعّية وكّل ذلك يتطّلب من حما

 ، كي تستطيع روسيا تسويق الحركة إقليمّيًا ودولّيًا.1967الدولّية، للقبول بدولة فلسطينّية على حدود الـ
 11/8/2017المونيتور، 

 
 دراسة عن تراجع السلطة الوطنية الفلسطينية .35

  جهاد الخازن
« نيويوركر»ت من الصديقين حسين آغا وأحمد سامح الخالدي دراسة لهما نشرتها مجلة تلقي

األميركية عنوانها: نهاية الطريق، هبوط )أو تراجع( الحركة الوطنية الفلسطينية. حسين وأحمد 
يعمالن في كلية سانت أنطوني في جامعة أكسفورد حيث درس ابني، وأتفق مع آرائهما في الدراسة، 

 منها باختصار:فأنشر 
 رئيس السلطة الوطنية محمود عباس يمثل آخر فرصة ضئيلة لتسوية من طريق المفاوضات. -
مؤتمرها « فتح»عقدت  2016بين أواخر تشرين الثاني )نوفمبر( وأول كانون األول )ديسمبر(  -

« فتح»مية الوطني السابع، وعلى رغم الخطابات الحماسية والجو االحتفالي فالمؤتمر أظهر نفاد أه
 كحركة وطنية.

 كانت أكبر إنجاز للحركة الوطنية الفلسطينية. 1993اتفاقات أوسلو عام  -
تضاءلت ومجتمع الضفة الغربية وقطاع « فتح»مع رحيل عرفات وأكثر زمالئه قدرة يالحظ أن  -

 غزة يحكمه النفوذ المحلي.
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اهرًا للحكومة وال تقدم نحو اختفت كقوة سياسية مع عدم وجود قادة جدد وال نجاح ظ« فتح» -
 السالم.

عباس لم يِرد، وال يستطيع، شغل مكان عرفات. موقفه بين شعبه تأثر بإصراره على العملية  -
 السلمية ومعارضته الكفاح المسلح، وتعاونه األمني مع إسرائيل.

ية ضد سنوات عباس كرئيس لم تخُل من إنجازات، فسياسته السلمية بنت جدارًا للسلطة الوطن -
 الضغط الخارجي.

التزام عباس المفاوضات والديبلوماسية وعدم العنف نقل الِحْمل إلى الطرف الثاني. ميل القيادة  -
اإلسرائيلية الحالية للسالم موضع شك كبير، لكن سمعة عباس حول العالم كرجل سالم تبقى كما 

 هي.
ألمني مع إسرائيل، فقد كان يفترض أن هناك زيادة في انتقاد أبناء الشعب الفلسطيني التعاوَن ا -

يمنع أي نشاط مسلح ترد عليه إسرائيل بأضعافه. غير أن التعاون األمني انتهى بخدمة إسرائيل، 
 ألنه مّكنها من إبقاء االحتالل بأقل ثمن ممكن.

 والسلطة« فتح»فقدان الثقة لدى الفلسطينيين بحٍل من طريق المفاوضات أدى إلى فقدان الثقة في  -
الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقّل التأييد لهذه المنظمات لفشلها في التحرير والحكم وصنع 

 السالم.
سنة من أوسلو، تبقى المؤسسة األمنية األكثر بقاء وقوة في السلطة الوطنية وتلقى تأييد  24بعد  -

 إسرائيل والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ودول عربية.
الوطنية الفلسطينية التاريخية تهشمت والبديل لها ليس معروفًا أو آتيًا بسرعة، لكّن  الحركة -

الفلسطينيين لن يختفوا فحقهم في العدالة والحرية موجود في ضمير العالم، كما أن تصرفات إسرائيل 
 تجعل قيمها تتآكل.

بمجرم الحرب بنيامين  أكتفي بما سبق من دراسة الصديقين حسين آغا وأحمد سامح الخالدي، وأكمل
نتانياهو في إسرائيل، فهناك تحقيق جنائي في تهم وّجهت إليه تشمل الرشوة واالحتيال وخيانة 
األمانة. التحقيق يقترب من نهايته والمادة التي تدين نتانياهو كثيرة، لذلك بدأ الحديث في المجالس 

د كذوبًا وتحول إلى إرهابي، وحكم السياسية اإلسرائيلية عن زمن ما بعد رئيس الوزراء الذي ولِ 
 إسرائيل ثماني سنوات حتى اآلن.

إسرائيل تحتل وتدّمر في القدس الشرقية، أو القدس التاريخية الوحيدة، ألن القدس الغربية هي بعض 
فلسطينيًا، على أساس  14595إقامات  2016و 1967الضواحي للمدينة. وقرأت أنها ألغت بين عامي 

سارة لي ويتسون، مديرة قسم الشرق األوسط في جماعة «. محور حياتهم»ن القدس أنهم لم يثبتوا أ
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مراقبة حقوق اإلنسان، قالت إن هناك قوانين مختلفة لإلسرائيليين والفلسطينيين تزيد التمييز العرقي 
 ضد أصحاب البلد الوحيدين أي الشعب الفلسطيني.

 12/8/2017الحياة، لندن، 
 
 ي يستنفر للدفاع عن نتنياهوإعالم اليمين اإلسرائيل .36

 صالح النعامي
إن كان ثمة من يبحث عن دليل على العوائد التي يكتسبها اليمين اإلسرائيلي بسبب استثماره الكبير 
في تدشين وسائل إعالم تتبنى وجهة نظره وتدافع عن قياداته، فقد منح طابع تعاطي صحف وقنوات 

 التي تالحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هذا الدليل.التلفزة اليمينية مع شبهات قضايا الفساد 
فعلى الرغم من عشرات الساعات من التحقيقات المكثفة مع نتنياهو، والكثير من األشخاص 
المتورطين في هذه القضايا، إال أن وسائل اإلعالم اليمينية عرضت الموضوع على أنه عمحاولة 

وقد تعمدت وسائل اإلعالم اليمينية تجاهل الحقائق التي ال  يسارية إلسقاط حكومة اليمين المنتخبةع.
خالف عليها، إذ إن الذي يقود جهاز الشرطة هو الجنرال روني الشيخ، المعروف بانتمائه إلى اليمين 
الديني المتطرف، وقد أصر نتنياهو على اختياره، رغم اعتراض الكثير من المستويات السياسية 

صحيفة عيسرائيل هيومع، التي تعد أوسع الصحف اإلسرائيلية انتشارًا،  والمهنية. وقد لعبت كل من
وصحيفة عميكور ريشونع، الدور األبرز في شن حملة إعالمية دعائية ضد أجهزة حفظ القانون 
والقضاء ومهاجمة النخب السياسية واإلعالمية التي دعت إلى استقالة نتنياهو بسبب ملفات الفساد 

ويملك هاتين الصحيفتين الملياردير اليهودي األميركي، شيلدون أدلسون،  التي تحوم فوق الرجل.
صديق نتنياهو، الذي قام بتدشين عيسرائيل هيومع واشترى عميكور ريشونع فقط من أجل دعم نتنياهو 
وتعزيز حضور اليمين، كما كشف ذلك تحقيق موسع أعده الصحافي رفيف دروكير، وبثته قناة التلفزة 

ع اليمينية دورًا رئيسيًا في الدفاع عن نتنياهو، إذ 20العاشرة قبل عامين. وقد أدت قناة عاإلسرائيلية 
إنها مثل عيسرائيل هيومع وعميكور ريشونع اعتمدت سياسة تحريرية تفتقر إلى أدنى المستويات 
ل المهنية، وتقوم على الغوغائية. وضمن االستراتيجيات التي اعتمدتها السياسة التحريرية لوسائ

اإلعالم اليمينية في الدفاع عن نتنياهو، اختيار عناوين صاخبة لتصريحاته وتصريحات المدافعين 
عنه. وقد أظهرت هذه الوسائل خصوصًا وصف نتنياهو للتحقيقات بتهم الفساد ضده بأنها عمحاولة 

 للقيام بانقالب بهدف إسقاط حكومة اليمينع.
يليين درجوا على تقديم استقاالتهم بمجرد تقديم لوائح اتهام وعلى الرغم من أن كبار المسؤولين اإلسرائ

ضدهم، كما حدث مع سلف نتنياهو رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، إال أن وسائل اإلعالم 
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اليمينية درجت على إبراز تصريحات لساسة من اليمين ورجال قانون يتبنون التوجهات اليمينية تدعو 
مه وعدم تقديم استقالته. وتكمن المفارقة في أن وسائل اإلعالم اليمينية، نتنياهو لمواصلة أداء مها

وفي خضم حماستها لنتنياهو، لم تتردد في إبراز دفاع ساسة عنه تورطوا وأدينوا في قضايا فساد 
خطيرة، مثل وزير الداخلية، الحاخام أرييه درعي. وضمن هؤالء أيضًا النائب الليكودي، أورن حزان، 

ه العديد من قضايا الفساد، والذي أجرت معه عميكور ريشونع، أول من أمس، مقابلة نعت الذي يواج
فيها النيابة العامة بألفاظ نابية وسوقية. وفي المقابل، تجاهلت هذه الوسائل الدعوات التي وجهتها 

زير الحرب شخصيات يمينية وازنة لنتنياهو باالستقالة، مثل وزيرة التعليم السابقة، ليمور ليفنات، وو 
 السابق، موشيه يعلون، ووزير القضاء األسبق، دان مريدور.

وفي الوقت ذاته، فقد تم توجيه كبار المعلقين الذين يعملون في وسائل اإلعالم اليمينية لشيطنة 
تحرك مؤسسات حفظ القانون ضد نتنياهو. ففي مقال نشر أمس في كل من عيسرائيل هيومع وعميكور 

ق أمنون لورد أن الذين عيعملون من أجل اإلطاحة بنتنياهو يقدمون على ذلك ريشونع، ادعى المعل
ألن إسرائيل تحت حكمه حققت الكثير من اإلنجازات االستراتيجيةع. وفي مقال نشرته عيسرائيل 
هيومع، األحد الماضي، اعتبر المعلق يعكوف بايغمان حملة التحقيقات بحق نتنياهو بأنها عمحاولة 

ة اليمينع. وفي مقال نشر أمس، اعتبر الموضوع بأنه عمحاولة لتصفية مستقبل الستهداف حكوم
ع لالستعانة بمطربين من ذوي التوجهات اليمينية، 20نتنياهو السياسيع. من ناحيتها عمدت قناة ع

والذين يحظون بشعبية كبيرة في الدفاع عن نتنياهو، مثل المطرب عمير بنيون، الذي سخر من 
يس الحكومة، بالقول عإنهم يريدون استبدال الشعبع. فقط صحيفة عجيروزاليم االتهامات ضد رئ

بوستع، الصادرة باإلنكليزية، شذت عن هذا االتجاه، على الرغم من توجهاتها اليمينية، إذ سمحت 
بنشر تعليقات لكتاب يطالبون بالبحث عن بديل لنتنياهو. وفي المقابل، فقد تبنت صحيفة عهآرتسع، 

الليبرالي، خطًا نقديًا تجاه نتنياهو، إذ أجمع معلقوها على مطالبته باستخالص العبر  ذات التوجه
واالستقالة من منصبه. أما الصحف ذات الخط المستقل، مثل عيديعوت أحرونوتع وعمعاريفع، فعلى 
الرغم من أنها نشرت مقاالت لكتاب دافعوا عن حق نتنياهو في البقاء في الحكم حتى ولو تم تقديم 

 الئحة اتهام ضده، إال أن االتجاه العام في تغطية هذه الصحف كان نقديًا لسلوك نتنياهو.
 11/8/2017العربي الجديد، لندن، 
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 حماس تعد نفسها لليوم التالي بعد عباس.. وخالد مشعل في حالة االنتظار .37
 أمنون لورد

 –بانها صحيحة وعادلة  مريكيوناألصفقة مع اإلسرائيليين ال يعتقد  إلىتوصل الفلسطينيون  عإذا
. هذا ما قالته سوزان رايس أخرىيجدر بنا أن نتوقف للحظة ونقرأ هذا مرة ”. لن يقبلوها فاألمريكيون

حسب تقرير مثقف فلسطيني معروف، يعد مقربا من محمود عباس. مذهل جدا سماع هذا، ولكنه 
 أوبامالبراك  األبيضالبيت  اقأعمفي موضع في  مستشار كانعلى ما يبدو صحيح. والمصدر هو 

 .لإلدارة أوسطيةوكان يعرف كل المداخيل الشرق 
تآمروا على وثيقة اتفق عليها مع  األمريكيين“ إن األسبوعكما قال الفلسطيني الذي تحدث معي هذا 

مولكو في لندن. فعلى مدى خمس سنوات من المفاوضات كان بطل العصر في نظري هو بيبي. 
. محمود عباس كان الدوالني. المشاهد من أوباماكل قصة هذه السنوات كان  الرجل الشرير في

 ”.تآمروا على التوافقات المحتملة من خالل سياستهم المعقدة تجاه المنطقة األمريكيونالجانب.  
من  أكثرالفلسطينيون من حزب ابو مازن يؤمنون بانه مع نتنياهو كان احتمال للوصول إلى اتفاقات 

 انهيار الكيانكآبة  إحساسمعروفين في الساحة اإلسرائيلية. ولعل هذا يعبر عن منافسيه ال
الحركة الوطنية “الفلسطيني بشكل عام. ولعله يحتا  إلى زرع قلب أو رئة مثل صائب عريقات. 

، ”تصل إلى نهاية طريقها –التي أسسها ياسر عرفات وكانت حركة فتح هي تجسدها  –الفلسطينية 
هذا يحصل في ظل تفكك مؤسساتها ”. “نيويورك“حسين آغا واحمد الخالدي في  عاألسبو كتب هذا 

 ”.يأخذ مكانه )الحركة الوطنية( األفقخليفة في  أيوذبول زعمائها، وال يوجد 
أما آفي ديختر فيعتقد بالذات انه يوجد. ففتح وم.ت.ف ستستبدلهما حماس التي ستسيطر من خالل  

حل عباس، حسب تقدير ديختر مشعل نفسه. ولكن المشكلة خالد مشعل على م.ت.ف. وسيحل م
ممكنة فقط مع  المسيرة السياسية“ إنليست فقط الشخصية التي على الرأس. فديختر يقول  األساس

 ”.سلطة فلسطينية واحدة، لها قانون واحد وسالح واحد. وهذا ليس موجودا عندنا
لى ذلك ينبغي أن يضاف الحالة المتهالكة البو مازن ، حيث ليس واضحا حقا من 82ابن الـ   وا 

يخلفه. فهو لن يجري انتخابات، ولكن عندما يعتزل فان من سيحتل مكانه هو رئيس البرلمان عزيز 
الدويك الذي هو من زعماء حماس. وحماس تعد نفسها لليوم التالي. ديختر يطرح عالمة استفهام: 

 إذاتجرى بعد رحيل ابو مازن؟ ماذا يحصل  انتخب خالد مشعل رئيسا في انتخابات إذاماذا يحصل “
 ؟ أنت في مشكلة؟ألوسلوكان يتنكر  إذاكان أعلن بانه ليس ملزما باي اتفاق؟ 

شارون:  إريكنوعا من الصفقة على نمط  األسبوعالبروفيسور يحزقيل درور عرض على نتنياهو هذا 
وحتى  2000 ،1000ن ملفات بكثير مما يروى ع أخطرالمراوحة في المكان في المسيرة السلمية ع
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دولة فلسطينية وفتح سفارة في الرياض، مما سيغير وجه الشرق  إقامة. وهو يقترح عليه ع3000
تتعلق  أقدارمخالفات شخصية ليس فيها “. ووصف درور الشبهات ضد رئيس الوزراء كـ األوسط
 ، وزخم سياسي سيذيبها.”باألرواح

للوصول إلى اتفاق  أوبامامما في عهد  أكبرهناك احتمال الحقيقة هي أنه في عهد دونالد ترامب  
مازن فيه في حاالت صمته، وفي كل حال فان الظروف  أبومع الفلسطينيين. ولكنه نشأ وضع 

متعذرة لمسيرة ذات مغزى؛ ترامب نفسه يوجد في كفاح بقاء يضعفه ويرفع الواليات المتحدة إلى حالة 
يرانكوريا الشمالية  االنتحاري حيال روسيا، من المعمعان  .وا 

يخيل أنه لم يسبق أبدا أن لعبت النفسية الجماهيرية دورا ذا مغزى بهذا القدر في مواضيع استراتيجية 
 وجودية. ربما منذ المانيا النازية. 

دورها، وكذا  أداءاالمريكية وقدرتها على  لتصفية القيادةبالنسبة للتطلع  أيضاصحيحة  واألمور
دولة إسرائيل. فقد قال المؤرخ العظيم روبرت كونكويست بان كل تنظيم يدار وكأنه من بالنسبة لقيادة 

السرية الروسية لتحقق نتائج جيدة بهذا  األجهزةعملية تقوم بها  أليقبل وكالء العدو. فما كان يمكن 
 .ألنفسهم األمريكيونالقدر لبوتين مما يفعله 

 11/8/2017إسرائيل اليوم 
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