
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 "الشرق األوسط": عباس تجنب لقاء غرينبالت مؤخرًا بسبب ما اعتبره انحيازًا واضحًا لـ"إسرائيل"
  أمير ايشل: لدينا القدرة على مهاجمة اآلالف من األهداف بدقة عالية

 "المنظمة العربية": "إسرائيل" تهدد بتصفية الشيخ رائد صالح

صابة ثالث  ة فلسطينيين خالل مواجهات في جنيناستدعاءات إسرائيلية ألسرى محررين.. وا 
 تواصل االشتباكات في مخيم عين الحلوة: دعوة لوقف إطالق النار

اتفاق اجتماع ثالثي في القاهرة: 
فلسطيني على موقف  -أردني -مصري

 السالم موحد من الجهود األمريكية
 

 3... ص 

 4381 20/8/2017 ألحدا

file://192.168.16.12/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/Palestine%20Today,%204381,%2020-8-2017.doc%23BK21
file://192.168.16.12/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/Palestine%20Today,%204381,%2020-8-2017.doc%23sh01
file://192.168.16.12/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/Palestine%20Today,%204381,%2020-8-2017.doc%23sh21
file://192.168.16.12/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/Palestine%20Today,%204381,%2020-8-2017.doc%23sh25
file://192.168.16.12/M-Server/الأرشيف%20والمعلومات/فلسطين%20اليوم/Palestine%20Today,%204381,%2020-8-2017.doc%23BK06


 
 
 
 

 

 2 ص             4381 العدد:             8/20/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 6 لسطينيون يرفضون العودة إلى المفاوضات الثنائية تحت رعاية أمريكيةالف  2.
 7 "إسرائيلـ"عباس تجنب لقاء غرينبالت مؤخرًا بسبب ما اعتبره انحيازًا واضحًا ل"الشرق األوسط":   3.
 8 ي عملية السالمعبد الرحيم: الصين تستطيع أن تكون وسيطا نزيها ف  4.
 8 إضافي بألف حاجحصة فلسطين من الحجاج هذا العام تزيد وزارة الحج السعودية "األوقاف الفلسطينية":   5.
 9 مكتب النائب العام ينفي تصريحات حول قانون الجرائم اإللكترونية  6.

 
  المقاومة:

 9 استشهاد فتى بزعم محاولته الطعن جنوبي نابلس  7.

 9  ابو ماهر حلس: عرضوا علينا استثناء بعض الموظفين من الخصومات في غزة ولكننا رفضنا  8.

 10 فتح: عقد المجلس الوطني ضرورة وطنية ومصلحة فلسطينية استراتيجية  9.

 11 خالفات داخل فتح في غزة احتجاجًا على قرارات عباس"الشرق األوسط":   10.

 12  منظمة التحرير الفلسطينية ح: عباس سيحاول إنهاءف فتقيادي   11.

 13 النار لوقف إطالقدعوة  :تواصل االشتباكات في مخيم عين الحلوة  12.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 15  أمير ايشل: لدينا القدرة على مهاجمة اآلالف من األهداف بدقة عالية  13.
 15 الحكومة اإلسرائيلية تنوي زيادة ميزانية إقامة مستوطنة "عميحاي"  14.
 16 ة اإلسرائيلية في االرجنتين تنشر خريطة لـ"إسرائيل" من دون الضفة والجوالنالسفار   15.
 16 الشرطة االسرائيلية تمنع تظاهرة تطالب بتسريع التحقيقات مع نتنياهو  16.
 17 ساسة إسرائيليون: خسرنا كثيرا من جمود المفاوضات  17.

 
  :رض، الشعباأل 

 18 " يحذر من محاوالت االستيالء على أمالك المقدسيينالفلسطيني "مجلس اإلفتاء  18.

 18 محامي الشيخ رائد صالح: كل السيناريوهات متوقعة بحقه بما فيها االعتقال اإلداري  19.

 19 ي في غزة يعانون أزمة كهرباء خانقةمليونا فلسطين  20.

صابة و  ..استدعاءات إسرائيلية ألسرى محررين  21.  19 فلسطينيين خالل مواجهات في جنين ثالثةا 

 20 "2017مؤسسة القدس تطلق تقريرها "حصاد القدس النصف السنوي لعام   22.

 21 " تدعم المستعمرات بماليين الدوالرات سنوياً جمعية صندوق سيغال إسرائيل": "المكتب الوطني"  23.
 

  : صحة
 22 يفتتح وحدة مجهزة لغسيل الكلى بالقدس مستشفى "المقاصد"   24.

 
 



 
 
 
 

 

 3 ص             4381 العدد:             8/20/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

  : مصر
 22 و تمسك العصا الفلسطينية من الوسطموقع عبري: مصر تتعامل " بذكاء "   25.
 24 بعد عامين.. مصر تنفي وجود مختطفي القسام األربعة في سجونها  26.

 
  عربي، إسالمي:

 24 الجزيرة للتفرد بالقدس واألقصى قناة تالحق "إسرائيل: "خبراء  27.
 

  دولي:
 25 تهدد بتصفية الشيخ رائد صالح "إسرائيل"المنظمة العربية": "  28.

 
  : تطورات األزمة القطرية

 25 حل أزمة قطر في الرياض... قرقاش: دور السعودية مركزي بالمحيط الخليجي  29.
 

  : تقارير
 26 ل إلى العب مركزي في لعبة "الحسم السوري"تقرير: "إسرائيل" تتحو  30.

 
  حوارات ومقاالت:

 29 عبد الستار قاسماإلرهاب يضرب غزة...   31.

 30 د.فايز أبو شمالةلماذا تفكك موقع "ناحال عوز" اإلسرائيلي؟...   32.

 31 د. أحمد يوسفطاع غزة: بين فرص االحتواء وأخطار التهديد... سلفيو ق  33.

 36 جدعون ليفينـتـنـيـاهـو سـيـذهـب.. إسـرائـيـل لـن تـتـغـيـر...   34.
 

 38 :كاريكاتير
*** 

 
موقف موحد من الجهود  فلسطيني على -أردني -اتفاق مصرياجتماع ثالثي في القاهرة:  .1

 للسالم األمريكية
وزراء خارجية مصر واألردن من القاهرة، أن  محمد الشاذلي، عن 20/8/2017الحياة، لندن، ذكرت 

اجتماعًا في القاهرة أمس، في إطار آلية التشاور الثالثية التي أطلقها إعالن عمان عقدوا وفلسطين 
األول لآللية. وتم خالل اجتماع القاهرة تداول رؤية في أيار )مايو( الماضي، حيث عقد االجتماع 

 الدول الثالث حول تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السالم.
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وشارك في االجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكري واألردن أيمن الصفدي وفلسطين رياض 
 المالكي.

انعقاد االجتماع »صحافي أمس، أن وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان 
يأتي في ضوء حرص الدول الثالث، باعتبارها المنخرطة إقليميًا في تنسيق جهود دعم القضية 
الفلسطينية، على تقييم الوضع الراهن باألراضي الفلسطينية في أعقاب التصعيد األخير في القدس 

 «.لسياسية واألمنيةوعدد من المدن الفلسطينية، واالطالع على آخر المستجدات ا
واتفق الوزراء الثالثة على موقف موحد وثابت للتعاطي مع زيارة الوفد األميركي المرتقبة إلى 
المنطقة، والذي يضم كاًل من مبعوث عملية السالم جيسون غرينبالت، وجاريد كوشنر كبير 

ستراتيجية بالواليات مستشاري الرئيس األميركي، ودينا باول نائب مستشار األمن القومي للشؤون اال
 المتحدة.

كما اتفق الوزراء على تنسيق المواقف وتبادل الرؤى والمعلومات خالل انعقاد اجتماعات الشق رفيع 
 المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر الجاري.

سامح شكري، من القاهرة، أن  سوسن أبو حسين، عن 20/8/2017الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
الخارجية المصري، قال إن المشاورات مع وزيري خارجية األردن وفلسطين، جاءت في إطار  وزير

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من  العمل المشترك إلنهاء االحتالل، وا 
وب المنطقة يونيو )حزيران(، مبرزًا أن عدم حل القضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي في معاناة شع

 العربية من انعدام األمن واالستقرار وتحقيق التقدم والرفاهية.
وأضاف شكري خالل المؤتمر الصحافي أنه من الضروري تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر 
بها العملية السلمية، والعمل على إطالق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني 

نهي االحتالل وتصل التفاق شامل يعالج جميع اإلشكاليات التي تعوق تحقيق الحل واإلسرائيلي، ت
النهائي وفقا لمقررات الشرعية الدولية، كما تعكسها قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم 

 .2002العربية لعام 
ني القائم في المسجد وشدد وزير الخارجية، على ضرورة أن تحترم إسرائيل الوضع التاريخي والقانو 

األقصى والحرم القدسي الشريف، ووقف جميع اإلجراءات أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير 
 الهوية العربية واإلسالمية والمسيحية للقدس الشرقية.

وأوضح المسؤول المصري أن وزيري خارجية األردن وفلسطين أكدا على دعمهما ألي جهود تنهي 
صل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، كما شددا على أن إتمام االحتالل، وتفضي للتو 

المصالحة الفلسطينية أمر حتمي وواجب إلعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية، وفي هذا الصدد دعم 
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وزراء الخارجية الثالثة جهود الرئيس أبو مازن إلتمام المصالحة الوطنية، وثمنوا مساعي مصر 
، وجهودها لتخفيف 2011سطينية مرة أخرى، بناء على اتفاق القاهرة لعام إلحياء المصالحة الفل

 األزمة اإلنسانية التي يمر بها قطاع غزة.
نحن نقدر هذا التنسيق المهم الثالثي »من جانبه، قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني: 

حدث في المسجد األقصى،  بين مصر واألردن وفلسطين، ونؤكد على أهمية استمراره، خاصة بعد ما
 «.ومحاولة إسرائيل فرض سيادتها على هذا المكان

وأضاف المالكي أنه تم استخالص العديد من العبر والدروس خالل المفاوضات والمشاورات السابقة 
حول القضية الفلسطينية، ومساعي حل الدولتين، مؤكدًا أنه يجب أن تكون مرجعية المفاوضات هي 

 .67اتفاقية حدود 
مع ضرورة تحديد سقف زمني للعملية التفاوضية ينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما دعا حركة 

 حماس إلى القبول بالرؤية العربية إلنهاء االحتالل، والتحضير إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ية المركزية بدوره أوضح أيمن الصفدي، وزير خارجية األردن، أن القضية الفلسطينية هي القض

واألولى للعرب، وقال إن االستقرار واألمن الضرورين للمنطقة يتطلبان إنصاف الشعب الفلسطيني، 
، وعاصمتها القدس الشرقية، موجهًا 67على أسس تضمن الحرية والدولة للشعب الشقيق على حدود 

 الشكر للجهود المصرية التي تبذل في هذا الصدد.
ف جميع عملياتها التي تهدد الوضع التاريخي والقانوني في المسجد ودعا الصفدي إسرائيل إلى وق

األقصى والحرم القدسي الشريف؛ لكون ذلك يهدد بتفجير المنطقة برمتها، وقال بهذا الخصوص إن 
العبث بالقدس استفزاز لمشاعر العرب وللمسلمين في جميع أنحاء العالم... يجب على إسرائيل »

كرة اآلن في ملعبها، وعليها أن تنخرط في مفاوضات جادة وفاعلة... وقف بناء المستوطنات، وال
ذا حرم الشعب  ولن تنعم المنطقة باالستقرار دون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل... وا 
الفلسطيني من حقه في األمن والحرية والكرامة فلن تستطيع هذه المنطقة أن تنعم بالسالم، الذي 

 «.مة لجميع شعوب المنطقةيضمن األمن والحرية والكرا
وأكد اجتماع وزراء الخارجية أمس أن الدول الثالث ستستمع إلى ما سيطرحه الوفد األميركي أثناء 
زيارته للمنطقة العربية خالل أيام، مشددين على أن المبادرة العربية للسالم تظل هي المبادرة 

 ر دون تحقيق حل الدولتينالمناسبة لتحقيق سالم شامل، وأنه ال سبيل لتحقيق االستقرا
وفي هذا السياق، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن االجتماع 
من منطلق حرص الدول الثالث على تقييم الوضع في األراضي الفلسطينية في أعقاب التصعيد 

المستجدات، فضاًل عن التشاور األخير في القدس وعدد من المدن الفلسطينية، واالطالع على آخر 
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والتنسيق فيما بينها قبيل زيارة الوفد األميركي إلى المنطقة، والذي يضم المبعوث األميركي لعملية 
السالم جيسون جرينبالت، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس األميركي، ودينا باول نائب 

 مستشار األمن القومي.
 

 لمفاوضات الثنائية تحت رعاية أمريكيةالفلسطينيون يرفضون العودة إلى ا .2
قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه ال مجال : كفاح زبون - رام هللا

للعودة إلى المفاوضات الثنائية برعاية اإلدارة األميركية الحالية؛ وذلك بسبب انحيازها الكبير والواضح 
 طينية تدرس سلسلة إجراءات أخرى بديلة.إلسرائيل، مؤكدا أن القيادة الفلس

عاما من المفاوضات التي رعتها الواليات المتحدة  26»أن « الشرق األوسط»وأضاف أبو يوسف لـ
بين الجانبين تكفي... ولذلك؛ يجب فتح صفحة جديدة... نحن الذين كنا نراهن على الموقف 

دم شيئا. إنهم حلفاء المصالح المشتركة مع األميركي بتنا اليوم مقتنعين أن الواليات المتحدة لن تق
 «.االحتالل فقط

وجاء حديث أبو يوسف في وقت ينتظر أن يصل فيه وفد أميركي رفيع للمنطقة قبل نهاية الشهر 
الحالي لمناقشة عملية السالم. وسيزور الوفد الذي يرأسه جارد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس 

عملية السالم في الشرق األوسط جيسون غرينبالت، ونائبة األميركي دونالد ترمب، ويضم مبعوث 
مستشار األمن القومي دينا باول، المملكة السعودية واإلمارات ومصر واألردن، إضافة إلى وقطر 

سرائيل.  وفلسطين وا 
 19هذا اللقاء سيكون هو اللقاء العشرين لإلدارة الجديدة. وفي كل اللقاءات الـ»وأوضح أبو يوسف أن 

ة لم يتم الحديث من قبلهم عن الدولة الفلسطينية، ولم يتم الحديث عن االستعمار االستيطاني، السابق
الذي هو أحد أهم مطالب الفلسطينيين. وهذا األمر يكشف بما ال يدع مجاال للشك انحيازا أميركيا 

لسطيني وأضاف المسؤول الف«. سافرا. إنهم يريدون االستمرار في محاولة إدارة الصراع وليس حله
نحن ال نريد العودة إلى المفاوضات الثنائية برعاية منحازة من أجل تضييع مزيد من »موضحا 
 «.السنوات

البديل هو إرادة المجتمع الدولي. يجب »وردا على سؤال حول بدائل الفلسطينيين، قال أبو يوسف إن 
 «.أن تطبق قرارات إنهاء االحتالل
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لسطينية ستعود إلى مجلس األمن لكي تطلب منه تطبيق قراراته وكشف أبو يوسف، عن أن القيادة الف
الدولية المتعلقة بإنهاء االحتالل وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما تعمل على العودة إلى 

 األمم المتحدة من أجل طلب عضوية كاملة للدولة الفلسطينية. 
  20/8/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيلـ"تجنب لقاء غرينبالت مؤخرًا بسبب ما اعتبره انحيازًا واضحًا لعباس "الشرق األوسط":  .3

إن الفلسطينيين عولوا بداية  «الشرق األوسط»لـ : قال مصدر فلسطيني كبيركفاح زبون - رام هللا
على قدرة الرئيس األميركي الجديد دونالد ترمب على رعاية مفاوضات جادة، ووضعوا مطالب 

فاوضات من حيث انتهت مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وأن محورها أن تبدأ الم
تركز أوال على الحدود، وأن تكون محددة بسقف زمني، وضمانات إلنهاء االحتالل، وأن تلتزم 
طالق سراح األسرى. لكن بعد جوالت مباحثات فلسطينية   -إسرائيل قبلها بوقف االستيطان وا 

 المصدر.سطينيون فريقا أميركيا منحازا جدا إلسرائيل، حسبما قال أميركية، اكتشف الفل
وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن الفريق األميركي كان يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم 
معتدون دائما ومحرضون، ويعملون على نشر ثقافة العنف، مبرزا أن همه األساسي كان هو إرضاء 

 إسرائيل.
ذاته، فإن المنطق األميركي المنحاز أزعج الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرارا،  وبحسب المصدر

لكنه أثار غضبه بشدة خالل أزمة المسجد األقصى حين تعامل األميركيون مع السلطة بصفتها طرفا 
 مسببا للعنف وليس إسرائيل.

بالت، وأرسل إليه وأوضح المصدر، أن الرئيس عباس رفض مؤخرا استقبال المبعوث األميركي غرين
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج، 

 «.أراد إيصال رسالة قوية للوفد األميركي»مضيفا أن الرئيس 
وفي مؤشر واضح على تراجع اآلمال الفلسطينية هاجم مسؤولون فلسطينيون الوفد األميركي المرتقب 

رة، إذ قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه ليست هناك توقعات كبيرة من أكثر من م
إن اهتمامات الرئيس دونالد ترمب تتعلق بإيران وكوريا الديمقراطية »زيارة الوفد األميركي. مضيفا: 

الشعبية، ولم يعط اهتماما خاصا أو إشارة إلى القضية الفلسطينية، أو حل الدولتين أو رفضه 
عباس »وقال مسؤول آخر لصحيفة إسرائيلية إن «. ستيطان االستعماري في األراضي الفلسطينيةلال

بينما قال محمد شتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمساعد «. فقد الثقة بالمبعوثين األميركيين
 «.القيادة غير متفائلة بنجاح الوفد األميركي»المقرب من عباس، إن 
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عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم: إن عدم إعالن اإلدارة األميركية التسليم بحل  بدوره، قال أمين
 «.مجرد حديث»الدولتين واتخاذ موقف من االستيطان، يجعل زيارات األميركيين 

ضافة إلى الموقف الفلسطيني الرافض لألسلوب والمواقف األميركية، ثمة سبب آخر يجعل  وا 
الم جديدة، وهو المالحقة القضائية التي يتعرض لها رئيس الفلسطينيين أبعد عن بدء عملية س

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
  20/8/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 عبد الرحيم: الصين تستطيع أن تكون وسيطا نزيها في عملية السالم .4

ولية، خاصة شدد أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، على أن الصين بمكانتها الد :رام هللا
 السياسية واالقتصادية تستطيع أن تكون وسيطا نزيها في عملية السالم مع إسرائيل.

وقال عبد الرحيم في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا"، إن الصين بمكانتها السياسية واالقتصادية التي 
رسيخ االستقرار تحتلها عن جدارة في المجتمع الدولي، وألن ليس لها أي أطماع سوى إحقاق الحق وت

 في المنطقة، تستطيع أن تكون وسيطا نزيها في عملية السالم.
وأضاف ان هناك عدة أسباب ألن تكون الصين وسيطا نزيها في عملية السالم، أولها أنها دولة 
عظمى وعضو دائم في مجلس األمن الدولي، وقد أبدت اهتماما كبيرا في دفع عملية السالم في 

وعاصمتها  1967ئم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام المنطقة والحل القا
 القدس الشرقية الستتباب األمن واالستقرار في المنطقة.

 19/8/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 حاجبألف حصة فلسطين من الحجاج هذا العام تزيد وزارة الحج السعودية "األوقاف الفلسطينية":  .5
 إضافي

أعلن وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، الليلة، عن أن وزارة : المدينة المنورة 
الحج والعمرة السعودية أبلغته بزيادة حصة فلسطين لهذا العام ألف حاج إضافي ليصبح العدد 

 لبالغة ألف حاج.، ليضاف إلى ذلك مكرمة خادم الحرمين الشريفين ألسر الشهداء وا7600اإلجمالي 
في المئة  40وقال ادعيس في مؤتمر صحفي عقده في مقر إقامته في المدينة المنورة سيتم اعتماد 

من هذه الحصة للحجاج المسجلين من أهلنا في القدس المحتلة عمال بتوجيهات رئيس دولة فلسطين 
 شمالية.محمود عباس، والنسبة المتبقية سيتم توزيعها بالعدالة على المحافظات ال
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وأضاف: األلف حاج الجديد الذي تم إضافته هذا اليوم سيتم نقله جوا بسبب ضيق الوقت، علما بأنه 
تم اليوم تشكيل الطواقم الفنية المختصة لضمان نقل هؤالء الحجاج إلى مكة المكرمة مباشرة في وقت 

 أقصاه ثالثة أيام.
 19/8/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مكتب النائب العام ينفي تصريحات حول قانون الجرائم اإللكترونية .6

وفا: نفى مكتب النائب العام في بيان صادر عنه، مساء أمس، كل ما ُنشر على مواقع -رام هللا 
التواصل االجتماعي على لسان النائب العام المستشار أحمد براك من تصريحات حول قانون الجرائم 

الحصول على موافقته إلنشاء حساب على مواقع التواصل االجتماعي، وأنه ومن  اإللكترونية بوجوب
باب المصلحة العامة سيتم تنظيم التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي، بحيث أن من يرغب 
بإنشاء موقع أو صفحة على هذه المواقع يجب عليه التقدم بطلب للنيابة العامة، والحصول على 

 نية" قبل إنشائه صفحة أو موقعًا إلكترونيًا.شهادة "السالمة األم
 20/8/2017األيام، رام هللا، 

 
 استشهاد فتى بزعم محاولته الطعن جنوبي نابلس .7

استشهد فتى فلسطيني عصر السبت بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
المحتلة، فيما أصيب جندي قرب حاجز عسكري إسرائيلي جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية 

 بشظايا رصاصة بالخطأ.
عاًما( وصل إلى حاجز "زعترة" جنوبي نابلس وهو  17وذكرت القناة الثانية العبرية أن فلسطينًيا )

يحمل كيًسا، ولدى اقتراب الجنود منه استل سكيًنا وحاول تنفيذ عملية طعن قبل مبادرة الجنود 
 شهد في المكان.بإطالق وابل من الرصاص باتجاهه فاست

وقالت القناة إن جندًيا أصيب بجراح طفيفة في قدمه من شظايا الرصاص الذي أطلق على الفتى، 
 وُنقل للعالج بالمستشفى.

 19/8/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 ابو ماهر حلس: عرضوا علينا استثناء بعض الموظفين من الخصومات في غزة ولكننا رفضنا  .8
قال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن على من يريد أن يقود : ماغزة/خاص س

المشروع الوطني الفلسطيني أن يتحمل كل هموم المواطنين واحتياجاتهم بعيدًا عن مواقفهم، مؤكدًا 
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أنه سيتم التوصل لمعالجات عادلة ومنصفة في قضية الموظفين العسكريين والمدنيين في قطاع غزة 
 قهم.تضمن حقو 

وأكد حلس أمام المئات من المحامين وكوادر وعناصر حركة فتح تجمعوا من كافة محافظات قطاع 
غزة، على استعداد حركته إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية مع حركة حماس، مشيرًا إلى 

لوحدة أن حركته تنتظر من حماس موافقة على ثالثة مبادئ من أجل السير قدمًا باتجاه تحقيق ا
 الوطنية.

وقال حلس "كان يقال أننا وضعنا ُمهل زمنية واشتراطات على المصالحة الوطنية، اليوم نقول لكم ال 
يوجد لنا اشتراطات وال ُمهل زمنية نحن في انتظار الموافقة على ثالثة مبادئ للذهاب للمصالحة 

 الوطنية".
ا حركة حماس في قطاع غزة، وثانيًا وأضاف "أول تلك المبادئ حل اللجنة اإلدارية التي شكلته

تمكين حكومة التوافق الوطني التي اتفقنا عليها من بسط يدها على القطاع، وثالثًا التوافق على إجراء 
االنتخابات العامة"، موضحًا أن تلك المبادئ عرضت على حماس ولم يأتي رد إيجابي عليها حتى 

 اللحظة.
مؤخرًا العديد من اإلجراءات والتي كانت تهدف في  وفي قضية الموظفين، قال حلس "انه جرت

األساس لتقصير عمر االنقسام وبدأت الخصومات قبل عدة أشهر على الموظفين وحصلنا على 
 وعود أن هذه الخصومات "مؤقتة" وأنها دين وستعود للموظفين".

عد المبكر وأضاف "ثم جاءت قضية التقاعد المبكر إلخواننا العسكريين، وبعد ذلك شمل التقا
 الموظفين المدنيين، ونحن "نقاتل" دفاعًا عن مصالح كل أبناء شعبنا الموظفين".

وتابع "عرض علينا وما زال معروض أن نستثني من نشاء ولكن رفضنا هذا المبدأ ألننا نريد أن 
نكون مدافعين عن كل الموظفين الذين نتفق ونختلف معهم ألننا ندرك أن حركة فتح لم تقود فقط 

نما تقود المشروع الوطني الفلسطيني وما زالت متمسكة بإصرار على أن تكون مؤهلة لقيادة أ بنائها وا 
 المشروع".

 19/8/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 

 فتح: عقد المجلس الوطني ضرورة وطنية ومصلحة فلسطينية استراتيجية .9
رة وطنية، ومصلحة فلسطينية أكدت حركة "فتح" أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني، ضرو : رام هللا

 استراتيجية، وحماية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
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وقال المتحدث باسم حركة "فتح"، عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في  تصريح صحفي، اليوم 
، خاصة في ظل السبت، إن الدعوة النعقاد المجلس الوطني تأتي في ظروف حساسة وهامة وخطيرة

الهجمة االسرائيلية على الكل الفلسطيني الوطني، وعلى القيادة ومنظمة التحرير ومحاوالتها لتصفية 
القضية الفلسطينية من خالل خلقها لقيادة بديلة أشبه بقيادة روابط القرى التابعة إلسرائيل في 

ة التحرير عقب صمود سبعينيات القرن الماضي، مذكرا ايضا بالمحاوالت لخلق بديل عن منظم
 بيروت االسطوري، بدعم بعض الدول العربية في ذلك الوقت.

وأضاف أن رفض حماس المشاركة في المجلس الوطني هو استمرار في نهج االنقسام الذي بدأ منذ 
نشأتها، ودليل على تمسكها بتحالفات غير وطنية مشبوهة، اما الجهاد االسالمي فتعودنا ان يكون 

 لموقف حماس. موقفه مطابقا
 19/8/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خالفات داخل فتح في غزة احتجاجًا على قرارات عباس"الشرق األوسط":  .11

شهدت حركة فتح في قطاع غزة، خالل األيام األخيرة، جداًل وخالفات : «الشرق األوسط»غزة: 
دمت مطالب بتجميد العمل التنظيمي للحركة، واسعة داخل صفوفها، لدرجة أن بعض قياداتها ق

احتجاجًا على الخطوات التي ما زال الرئيس محمود عباس يتخذها ضد موظفين بالسلطة، ينتمي 
حالة اآلالف منهم للتقاعد المبكر.  غالبيتهم للحركة، والتي تشمل خصومات مالية وا 

كزية للحركة، إعادة بناء وتأتي هذه الخطوات في ظل محاوالت أحمد حلس، عضو اللجنة المر 
التنظيم، الذي أصبح يعاني في السنوات التي تلت سيطرة حماس على قطاع غزة خالفات كبيرة، 
تسببت أخيرًا في ظهور ما يسمى بالتيار اإلصالحي، بقيادة محمد دحالن الذي تم فصله من قبل 

 .2011القائد العام للحركة محمود عباس عام 
ل حالة الترهل التنظيمي لحركة فتح في غزة لتوسيع حضوره ونشاطاته ويحاول تيار دحالن استغال

داخل القطاع، وذلك عبر استقطاب أكبر عدد ممكن من عناصر الحركة، مستغاًل الخالفات التي 
 تعيشها.

إن بعض مسؤولي األقاليم في المناطق اتفقوا على تجميد العمل « الشرق األوسط»وقالت مصادر لـ
القرارات »شاطات المتعلقة باألطر التنظيمية الفاعلة، احتجاجًا على ما تم وصفه بـالتنظيمي وكل الن

وبحسب المصادر ذاتها، فإن اجتماعًا عقد بين مسؤولي تلك «. المجحفة تجاه أبناء حركة فتح
األقاليم، وعرف خالفات في وجهات النظر، حيث طالب البعض بضرورة عدم السماح إلفشال 

 ادة بناء التنظيم.الجهود الجديدة إلع
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ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن مسؤولي األقاليم، الذين اتفقوا على تجميد نشاطاتهم، أبلغوا القيادي حلس 
بقرارهم، لكنه عارض الخطوة بشدة، واعتبر أن الهدف منها إفشال مشروعه الرامي إلى إعادة ترتيب 

ينة إلنهاء الخالفات الداخلية بشأن الصف الداخلي لحركة فتح بغزة، والعمل وفق خطة تنظيمية مع
 كل القضايا ومعالجتها، بما في ذلك القرارات الرئاسية األخيرة بشأن الموظفين في غزة.

ويعتبر حلس من أشد المعارضين للقيادي المفصول محمد دحالن، حيث كانت تشهد ساحة قطاع 
قطاع، أي إبان قيادة دحالن غزة تنافسًا كبيرًا بينهما خالل سنوات ما قبل سيطرة حماس على ال

لجهاز األمن الوقائي بغزة، فيما كان حلس قياديًا داخل مؤسسات الحركة، ويلتف حوله كثير من 
كوادر وعناصر الحركة. وقد نجح حلس في منتصف الشهر الماضي في تشكيل هيئة قيادية عليا 

كثر من شهر مع كثير من قياديًا، وذلك بعد مباحثات أجراها أل 19لحركة فتح بغزة، تتكون من 
قياديًا  60قيادات الحركة في القطاع، وتوافق مع القيادة الجديدة لتشكيل مجلس استشاري مكون من 

لدعم ومساندة الهيئة العليا، بهدف إعادة بناء التنظيم من جديد وا عادته للواجهة. لكن يبدو أن حلس 
ر دحالن يعمل بحرية تنظيمية أكبر يتخوف من محاوالت إفشال جهوده األخيرة، خصوصًا أن تيا

 بعد تفاهماته األخيرة مع حماس.
ورفضت قيادات ومتحدثون باسم حركة فتح التعقيب على األنباء المتعلقة بتجميد العمل التنظيمي. 
إال أن تصريحات أطلقها حلس خالل اجتماعه بالعشرات من المحامين واألطباء المحسوبين على 

صومات المالية والتقاعد المبكر، تؤشر إلى أن هناك خالفات بين فتح حركة فتح حول قرارات الخ
 غزة والضفة بشأن هذه القضايا.

  19/8/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 منظمة التحرير الفلسطينيةح: عباس سيحاول إنهاء ف فتقيادي  .11

فتح محمود  اتهم القيادي الفتحاوي عبد الحميد المصري، رئيس السلطة وحركة: نبيل سنونو -غزة 
عباس بما قال إنه إنهاء "شرعية فتح وجعلها مشرذمة"، معتبرًا في نفس الوقت أن الرجل الثمانيني 

 "سيحاول أن ينهي منظمة التحرير".
وقال المصري، لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن عقد المجلس الوطني الفلسطيني وفق تركيبته القديمة 

 اكمًا للفشل، ولن يرى النور".بعيدًا عن تفاهمات المصالحة، "سيكون تر 
 19/8/2017فلسطين أون الين، 
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 لوقف إطالق الناردعوة  :تواصل االشتباكات في مخيم عين الحلوة .12
تواصلت شكل متقطع في مخيم  االشتباكات ب ، أنبيروت، من 19/8/2017القدس، القدس، ذكرت 

 اء اليوم السبت.عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان مس
وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم اللبنانية الرسمية في بيان أن "االشتباكات في مخيم عين الحلوة، 
تتواصل بشكل متقطع، حيث ترتفع وتيرتها أحيانا باستخدام القذائف، وتتراجع أحيانا أخرى مع إطالق 

 رشقات نارية".
ياسية الفلسطينية لمنطقة صيدا اجتماعًا طارئًا دعت ويأتي هذا في الوقت الذي عقدت فيه القيادة الس

 فيه إلى التثبيت الفوري لوقف إطالق النار.
وأصدرت القيادة السياسية الفلسطينية بيانا شددت فيه "على التثبيت الفوري لوقف إطالق النار، 

 ني المشترك".وتعزيز القوة المشتركة وا عادتها إلى مواقعها السابقة، والتأكيد على العمل الفلسطي
 -وأعلنت رفضها لـ "العبث بأمن المخيم واستقراره، أو اإلساءة إلى العالقة األخوية الفلسطينية 
 اللبنانية"، مشددة على "مالحقة وتسليم المعتدين إلى القوة المشتركة". )القوة المشتركة الفلسطينية(.

 ".وأّكدت "على متابعة ما اتفق عليه بالقيادة السياسية الموحدة
وكان قتل عنصر وجرح ثالثة آخرون من حركة )فتح( خالل االشتباكات التي تجددت اليوم السبت 

 في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان.
األمن الوطني »شتباكات بين قوات من من بيروت، أن اال ،20/8/2017الحياة، لندن، وأضافت 
عتين مسلحتين لبالل بدر وبالل العرقوب تركزت على محور حي الطيري )فتح( ومجمو « الفلسطيني

في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، ما أعاد األمور الى ما كانت عليه قبل التوصل الى 
وقف إطالق النار في نيسان )أبريل( الماضي، وطرح أكثر من سؤال عن مغزى توقيت العرقوب 

 التزامن مع معركة الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك والقاع.هجومه على القوة المشتركة ب
واستخدمت في االشتباكات أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، ما أدى الى مقتل عنصر من حركة 

صابة ثالثة آخرين. ولم يسجل حتى بعد ظهر أمس، أي تقدم لطرف باتجاه اآلخر.« فتح»  وا 
جموعات، كان تم القضاء عليها، الى البروز والقتال الى وكان من تداعيات االشتباكات أنها دفعت بم

الجهاد »و« حماس»جانب العرقوب مثل مجموعة بدر. ومن التداعيات أيضًا انسحاب حركتي 
عدم التنسيق معهما مسبقًا في شأن »من القوة المشتركة، احتجاجًا على ما اعتبرتاه « اإلسالمي

 «.الهجوم على العرقوب
، فاعتبرت الحركتان أن «ال تستطيع كشف ساعة الصفر ألسباب أمنية»نها ذلك بأ« فتح»وبررت 

 «.تصرف أحادي وستكون له تداعياته السلبية على المخيم« فتح»ما قامت به »
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يصال »وتخوفت قوى إسالمية في المخيم من أن تكون  خطوة فتح سببًا لتوسع رقعة االشتباكات وا 
 «.السيطرةالمخيم الى مرحلة تخرج فيها األمور عن 

« فتح»، عن بوال أسطيح من بيروت، أن مصدرًا في 20/8/2017الشرق األوسط، لندن، ونشرت 
 40القوة األمنية تعرضت أمس لهجوم شنه نحو »، إن «الشرق األوسط»لـ قال موجود داخل المخيم

حقة مسلحا على مراكزها في الشارع الفوقاني كما في شارع الطيري، ما استدعى التصدي له ومال
، نافيا شن «المهاجمين من قبل عناصر القوة بمساندة األمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح

الوضع »معركة جديدة داخل حي الطيري من دون التنسيق مع باقي الفصائل. وأضاف المصدر: 
في المخيم غير مستقر حتى الساعة، خاصة بعد إقدام عناصر متطرفة على االستيالء على منازل 

 «.لمدنيين ولكوادر في حركة فتح
أوامر خارجية لتسخين الوضع في »ورّجح المصدر أن تكون تحركات المجموعات المتطرفة نتيجة 

احتمال أن هؤالء »، الفتا إلى «المخيم للتخفيف من الضغط على )داعش( في الجرود الشرقية
صر )داعش( إلى الداخل يسعون كذلك لشملهم في أي صفقة محتملة تقضي إلى فتح ممر آمن لعنا

 «.السوري
« هجوما مباغتا»أفادت بأن قوات األمن الوطني الفلسطيني نفذت « الوكالة الوطنية لإلعالم»وكانت 

على حي الطيري داخل مخيم عين الحلوة، حيث معقل المتشددين بالل بدر وبالل العرقوب، بهدف 
فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد  إحكام سيطرتها عليه، مما أدى إلى سقوط جريح لحركة فتح،

يسود المخيم، بحيث ُيسمع بين « توتر شديد»بفعل نيران القذائف الصاروخية. وتحدثت الوكالة عن 
لقاء قنابل في الشارع الفوقاني بين القوة المشتركة ومجموعة بالل  الحين واآلخر إطالق نار متقطع وا 

 العرقوب.
وعلى « عين الحلوة»لبنان رأفت مرة، على التطورات في في « حماس»وعّلق المتحدث باسم حركة 

على « الشرق األوسط»معركة في حي الطيري، فشدد في تصريح لـ« فتح»ما تردد عن شن حركة 
حركة حماس غير مشاركة في أي معركة ولم توضع أصال في جو االستعداد لمعركة مثل »أن 
ذ نفى المعلومات التي تحدثت  ، الفتا إلى أنها أصال ترفض الدخول بقتال داخل«هذه المخيمات. وا 

عن انسحاب الحركة من القوة المشتركة الفلسطينية في المخيم بسبب عدم التنسيق معها في قرار فتح 
هي أساس القوة األمنية التي واجبها ضبط األمن واالستقرار ووضع « حماس»معركة جديدة، أكد أن 

 حد للعنف وليس خوض معارك داخل المخيم.
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 ى مهاجمة اآلالف من األهداف بدقة عالية لالقدرة ع لديناأمير ايشل:  .13
قــال أميــر إيشــل قائــد ســالح الجــو اإلســرائيلي الــذي انتهــت واليتــه منــذ أيــام، أن حــرب لبنــان : رام هللا

 المقبلة ستبدو مختلفة تماما عن الحروب السابقة.
ــة كاملــة علــى ا لقنــاة العبريــة الثانيــة، قــائال "القــوات جــاء ذلــك خــالل مقتطفــات مــن مقابلــة ســتبث الليل

الجوية ستعمل على ضرب األهداف الحيوية والبنية التحتية في كل مكان من لبنان سواء الجنـوب أو 
 الشمال أو حتى وسط بيروت.

هـدفا مختلفـا بنقـرة واحـدة فقـط .. اعتقـد أن أعـدائنا يـدركون  20وأضاف "طائرة واحـدة يمكـن أن تهـاجم 
مضـى أن لـيس لـديهم مصـلحة فـي مهاجمـة إسـرائيل". مشـيرا إلـى أن قواتـه تتكيـف أكثر مـن أي وقـت 

 للتعامل مع أي عدو لها.
وأشار إلى أنه ترك خلفه قوة كبيرة في سالح الجو يمكنها مهاجمة اآلالف من األهداف في يوم واحـد 

حات كجزء من وعلى عدة جبهات. مشيرا إلى أن القوات الجوية اإلسرائيلية تعمل في نطاق خمسة سا
 نشاطاتها االعتيادية، وأنها تمتلك أنظمة دفاع متطورة جدا ال مثيل لها في العالم.

واعتبر أن سالح الجو اإلسرائيلي يعتبر الثاني فـي العـالم بعـد الواليـات المتحـدة األميركيـة. مشـيرا إلـى 
الوصــول إليــه. تغيــر األوضــاع فــي الشــرق األوســط وتــدرب القــوات الجويــة للوصــول ألي مكــان تريــد 

 قائال "لدينا قوة تمسك بالمشرط يمكنها أن تزيل أي تهديد بضربة واحدة وتمضي".
وأضاف متفاخرا بقوة سالح الجو اإلسرائيلي "ليس هناك سالح جو فـي العـالم يمكـن أن يهـاجم بقنابـل 

رر لهـم". متـر دون أن يتسـبب بالضـ 100تزن طن، أهدافا ال تبعد فيه قواتـه البريـة عـن تلـك األهـداف 
 مشيرا إلى أن لديهم القدرة على مهاجمة اآلالف من األهداف بكثافة جوية ودقة عالية.

 وبشأن إيران، قال أن إسرائيل لديها القدرة على توجيه ضربة قوية لها وأنها تتحكم بقوة الردع.
 19/8/2017القدس، القدس،   

 
 "عميحاي" الحكومة اإلسرائيلية تنوي زيادة ميزانية إقامة مستوطنة .14

ل كيعمـــل مكتـــب رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية علـــى زيـــارة عشـــرات الماليـــين مـــن الشـــوا: هاشـــم حمـــدان
عادة توطين المستوطنين مجددا.  للميزانية التي كانت معدة إلخالء البؤرة االستيطانية "عمونا" وا 

ون شـيكل لميزانيـة مليـ 70إلـى  30وجاء أن مكتب رئيس الحكومة توجه إلى وزارة المالية بطلـب زيـادة 
 تطوير المستوطنة الجديدة "عميحاي".
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وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه في حال تمت الموافقة على الزيادة، فإن الميزانية سـتقارب ربـع مليـار 
عائلــة مــن مســتوطني "عمونــا" الــذي كــانوا قــد بنــوا بيــوتهم فيهــا  40شــيكل مخصصــة إلخــالء وتــوطين 

 اإلسرائيلي نفسه.بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون 
ورغم نفي المتحدثة باسم مكتـب رئـيس الحكومـة لهـذه التفاصـيل، إال أن مصـادر أخـرى مطلعـة أكـدت 

 صحتها للصحيفة.
 19/8/2017، 48عرب 

 
 الضفة والجوالن في االرجنتين تنشر خريطة لـ"إسرائيل" من دونسرائيلية اإلسفارة ال .15

رجنتين، في صفحتها على موقـع التواصـل االجتمـاعي نشرت السفارة اإلسرائيلية في األ: هاشم حمدان
صــورة تظهــر فيهــا إســرائيل واألرجنتــين "تتبــادالن القلــوب" للتأكيــد علــى "المحبــة بــين الــدولتين، إال أن 
إسرائيل تظهـر فـي الصـورة بـدون الضـفة الغربيـة والجـوالن السـوري المحتلـين، وذلـك بهـدف إظهـار أن 

ـــاالت ويـــأتي هـــذا ا إســـرائيل صـــغيرة جـــدا. لنشـــر ســـعيا مـــن الســـفارة اإلســـرائيلية لالنضـــمام إلـــى االحتف
سـبانيا فـي العشـرين مـن  بمناسبة "يوم الصداقة العالمي" الذي تحتفل به كـل مـن األرجنتـين والبرازيـل وا 

ورفـــض المســـؤول عـــن اســـتخدام الســـفارة لشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي ومبعــــوث وزارة  تموز/يوليـــو.
يوســي زيلبرمــان، التعقيــب علــى ذلــك لصــحيفة "هــآرتس"، وطلــب منهــا  الخارجيــة إلــى بــوينس آيــرس،

وأضـــافت الصـــحيفة أن الخارجيـــة اإلســـرائيلية امتنعـــت عـــن اعتبـــار  التوجـــه إلـــى الخارجيـــة اإلســـرائيلية.
الخريطـــة "خطـــأ". وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة، عمانوئيـــل نحشـــون، إن الحـــديث لـــيس عـــن تغييـــر 

نمـــا ألغـــراض وبحســـب سياســـة مـــن قبـــل الـــوزارة. ه فـــإن "هـــذه الخريطـــة لـــيس لهـــا أي داللـــة سياســـية، وا 
 التوضيح من أجل مقارنة حجم األرجنتين بحجم إسرائيل".

وأضاف أن "الخريطة تعرض إسرائيل بدون الضفة الغربية ألن هذه هـي حـدودها. هـذه إسـرائيل بـدون 
ـــاطق.. فـــي داخـــل الخـــط األخضـــر". وتســـاءل: "مـــا العمـــل خاصـــة وأن هـــذه هـــي دولـــة إســـرائيل  المن

 بحدودها المعترف بها دوليا".
 19/8/2017، 48عرب 

 
 الشرطة االسرائيلية تمنع تظاهرة تطالب بتسريع التحقيقات مع نتنياهو .16

منعت الشرطة اإلسرائيلية، مسـاء السـبت، تظـاهرة كـان مـن المقـرر تنظيمهـا  :ترجمة خاصة -رام هللا 
سـرائيلية أفيحـاي منـدلبليت للمطالبـة بتسـريع التحقيقـات مـع أمام منزل المستشار القضـائي للحكومـة اال

 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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وذكر موقع صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرية، إن الشرطة االسرائيلية أغلقت عددا من الشوارع في 
 مدينة )بتاح تكفـا( شـرق تـل أبيـب، حيـث يعـيش منـدلبليت ومنعـت المتظـاهرين مـن الوصـول للتظـاهر

 أمام منزلة كما جرت العادة في األسابيع األخيرة.
متظاهر الى مركز شرطة  2000وعقب أن عززت الشرطة من قواتها أمام منزل مندلبليت، توجه نحو 

)بتــاح تكفــا( للمطالبــة بالكشــف عــن الفســاد ومحاســبة الفاســدين، مطــالبين بــاإلفراج عــن المعتقلــين مــن 
 منظمي المسيرات األسبوعية.

 19/8/2017القدس،  القدس،  
 
 ساسة إسرائيليون: خسرنا كثيرا من جمود المفاوضات .17

قــال ثالثــة مــن كبــار الساســة فــي إســرائيل بمقــال مشــترك فــي صــحيفة معــاريف إن الوضــع السياســي 
المتـــأزم مـــع الفلســـطينيين يتطلـــب خـــروج إســـرائيل بمبـــادرة سياســـية جديـــدة، بـــدال مـــن "اللعبـــة الصـــفرية" 

 التي تعني أن أي مكسب يحققه طرف يعني خسارة اآلخر. السائدة بين الجانبين
وكتب رئيس جهاز األمن العام السابق )شاباك( عامي آيالون، والرئيس السابق لدائرة المفاوضات مع 
الفلسطينيين غلعاد شير، ورجل األعمال أورني فاتروشكا، أن التطـورات السياسـية األخيـرة أظهـرت أن 

ـــة الشـــلل السياســـي اإلســـرائ ـــيس -يلي الفلســـطيني حال ـــذ أن صـــعد رئ لمـــدة ثمـــاني ســـنوات متواصـــلة من
تسـببت بخسـارة إسـرائيلية باهظـة عبـر تضـرر ميـزان الـردع  -الحكومة بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم

 وتراجع الثقة مع الفلسطينيين وتدهور موقع إسرائيل السياسي.
ــــه وفــــي ظــــل الصــــعوبات التــــي تعتــــرض إســــر  ــــة أن ائيل فــــي إدارتهــــا للصــــراع مــــع وأكــــد الساســــة الثالث

الفلســطينيين، فلــم يعــد هنــاك مــن شــك أن جولــة المواجهــة القادمــة مــع الفلســطينيين باتــت مســألة وقــت 
 ليس أكثر، بغض النظر عن السبب الذي سيفجرها.

واعتبـروا أنـه لـو كـان هنـاك مفاوضـات مـع الفلسـطينيين وفـق سـلة أهـداف قابلـة للتحقـق، فإنهـا ســتكون 
ب لمنــع انــدالع األزمــة القادمــة مــع الفلســطينيين، داعــين لوضــع خطــة سياســية علــى الطريــق األصــو 

الطاولة تتناول قضايا الحل النهائي، وتشمل األصعدة المحلية واإلقليمية، تمهيدا لتحقيق حل الدولتين 
 للشعبين.

 19/8/2017نت، .الجزيرة
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 مالك المقدسيين" يحذر من محاوالت االستيالء على أالفلسطيني "مجلس اإلفتاء .81
حذر مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين، أمس، من محاوالت سلطات االحتالل : القدس المحتلة

 اإلسرائيلي السيطرة على أمالك الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
وذكر المجلس في بيان له، أن آخر هذه المحاوالت محاولة االستيالء بالقوة على منزل عائلة 

حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بحجة االستناد إلى قانون أمالك الغائبين العنصري  الشماسنة في
 الذي يستهدف المقدسيين.

وقال: إن "المخطط االحتاللي لسلطات االحتالل يهدف إلى تهويد بعض أحياء القدس، ومنها منطقة 
ات الجائرة، التي تتزامن الشيخ جراح"، منبًها أبناء القدس إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه اإلجراء

مع مواصلة انتهاك حرمة المسجد األقصى المبارك بإغالق أبوابه في وجه رواده، ومواصلة 
وحث المجلس كل من يستطيع الوصول إلى األقصى أن يبذل أقصى  االقتحامات المتصاعدة.

سك أبناء الشعب الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تم
 الفلسطيني بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات إلى أن يرث هللا األرض وما عليها.

 19/8/2017، فلسطين أون الين
 
 محامي الشيخ رائد صالح: كل السيناريوهات متوقعة بحقه بما فيها االعتقال اإلداري .81

عنه كل التهم الموجهة إليه، مشيرا عّبر محامي الشيخ رائد صالح، عن رفض هيئة الدفاع : الناصرة
إلى أن كل االحتماالت متوقعة بحق الشيخ بما فيها تقديم الئحة اتهام ضده، أو تحويله لالعتقال 

 اإلداري.
وقال المحامي خالد زبارقة، خالل حديث مع "قدس برس"، بأن "تهم التحريض التي وجهت للشيخ 

أتي في نطاق حرية التعبير المكفولة بالقانون"، صالح بناء على أقوال أو تصريحات أدلى بها، ت
 مشددا على أن القانون اإلسرائيلي ال يعتبرها تهمة.

وأضاف "حكومة االحتالل واصلت باآلونة األخيرة التحريض علي الشيخ صالح من أجل وضعه 
 بالسجن، وهذا ما تم، ثم ذهبوا للبحث عن التهم والمبررات وراء اعتقاله".

بارقة، بأنه التقى بموكله عدة مرات، مشيرا إلى أنه يتمتع بمعنويات عالية على وذكر المحامي ز 
الرغم من التضييق واالستهداف المباشر الذي تعرض له من قبل السجانين والمعتقلين الجنائيين 

 اإلسرائيليين.
 19/8/2017قدس برس، 
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 مليونا فلسطيني في غزة يعانون أزمة كهرباء خانقة .02
يعاني مليونا فلسطيني في قطاع غزة منذ بضعة أسابيع من أزمة خانقة في : رائد الفي - غزة

ساعة  12الكهرباء، بحيث يصل التيار الكهربائي لمنازلهم أربع ساعات يوميًا في مقابل قطع 
 متواصلة.

 485وقالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة في بيان، أمس، إن عجز الكهرباء وصل إلى 
 ميغاواط يحتاجها القطاع في ظل ارتفاع درجات الحرارة. 600ميغاواط من أصل 

بعد أن  120( ميغاواط من أصل 70تعمل بقدرة )« اإلسرائيلية»وأوضحت الشركة أن الخطوط 
بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وكمية الطاقة من محطة الكهرباء بلغت « إسرائيل»خفضتها 

 قص الوقود.ميغاواط جراء ن 80ميغاواط من أصل  43
ميغاواط تقريبًا، فيما ال تزال الخطوط المصرية  113وقدرت الشركة كمية الكهرباء المتوفرة في غزة ب

 يومًا. 44معطلة منذ 
ساعات  4وتعمل شركة توزيع الكهرباء بجدول توزيع طوارئ، بحيث يتم وصل الكهرباء للمنازل 

 ساعة متواصلة. 12يوميًا، في مقابل قطع 
 20/8/2017ارقة، الخليج، الش

 
صابة و  ..استدعاءات إسرائيلية ألسرى محررين .08  فلسطينيين خالل مواجهات في جنين ثالثةا 

أصيب صباح أمس ثالثة شبان برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي : وكالة وفا -بيت لحم  - جنين
 3إلسرائيلية خالل اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، في حين استدعت السلطات ا

 أسرى محررين في بيت لحم للمراجعة.
وقال شهود إن قوات االحتالل أطلقت خالل مواجهات اندلعت في مخيم جنين، النار على عدد من 
الشبان، ما أدى إلى إصابة كل من وئام اياد حنون، ومصطفى اكرم قمبع، وأبو علي الكستوني، 

ي، وكمال محمد عواد. كما داهمت قوات االحتالل واعتقال محمد أحمد أبو الهيجا، ومحمد عرعراو 
منازل عدة وفجرت أبواب بعضها، ومنها منزل اكرم أبو الهيجا، ومحمد أبو الهيجا، وسلمت نجلي 

 األخير استدعاءين.
الى ذلك، سلمت قوات االحتالل أمس ثالثة أسرى محررين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم 

 لمحررون الثالثة هم إبراهيم ديرية، وأحمد سعدة، وأحمد طقاطقة.بالغات لمراجعة مخابراتها. وا
 20/8/2017الحياة، لندن، 
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 "2017"حصاد القدس النصف السنوي لعام  تقريرهامؤسسة القدس تطلق  .00
 2017أطلقت مؤسسة القدس الدولية تقرير حصاد القدس النصف سنوي لعام : كمال زكارنة -عمان 

أبواب رئيسة تشمل تهويد األرض والمقدسات )الهدم، واالستيطان لرصد واقع القدس عبر ثالثة 
 والتهويد(، والسكان وعمليات المواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي.

وقالت المؤسسة انها كانت بصدد إطالق تقرير حصاد القدس النصف السنوي عن األشهر الستة 
ب األسباط لتغير مسار ، لكن جاءت هبة األقصى التي سميت بهبة با2017األولى من عام 

المواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي ولتفرض معادلة جديدة بعد أسبوعين من الصمود والمواجهة في 
كافة األراضي الفلسطينية، ونظرا ألهمية الحدث ونتائجه آثرت المؤسسة أن تطلق تقرير حصاد 

بعة األولى من عام ، لترصد فيه واقع القدس خالل األشهر الس2017القدس النصف سنوي لعام 
 «.31/7/2017حتى  1/1/2017بدال من ستة أشهر ضمن الفترة الممتدة من  2017

وأكد التقرير استمرار سلطات االحتالل في تشديد قبضتها األمنية على الوجود الفلسطيني في القدس 
سياسات من خالل سلسلة من العقوبات التي تنتهك حرية اإلنسان، وواصلت أجهزة االحتالل اتباع 

تصعيدية تستهدف فيها الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، السيما االعتقال والقتل واإلعدام 
آخرين  1,458مقدسيا واعتقلت نحو  17الميداني في بعض الحاالت، حيث قتلت قوات االحتالل 

، كان العدد األكبر منهم خالل هبة األقصى منتصف 2017خالل األشهر السبعة األولى من عام 
 شهر تموز من العام.

وضمن  2017وفي سياق المواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي خالل األشهر السبعة األولى من عام 
« انتفاضة القدس ونضال المقدسيين ومواجهتهم لالحتالل اإلسرائيلي ومشروعه التهويدي، قال التقرير

نقطة مواجهة في قرى  719هة مع جنود االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه إلى وصلت نقاط المواج
صابة  8وبلدات القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل   «.آخرين 125إسرائيليين وا 

وأكدت المؤسسة مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي في فرض سياسة األمر الواقع في مدينة 
ات والمشاريع التهويدية، السيما االستيطان واالستيالء القدس المحتلة من خالل سلسلة من اإلجراء

والهدم والمصادرة، بهدف تفريغ المدينة من أهلها المقدسيين، وجلب المستوطنين مكانهم لتغيير واقع 
 المدينة وهويتها العربية اإلسالمية.

 105نحو  31/7/2017حتى  2017وأوضحت المؤسسة أن قوات االحتالل هدمت منذ بداية عام 
منزال  214منازل ومنشآت سكنية وتجارية بمختلف قرى وبلدات القدس المحتلة، وأخطرت بالهدم 

 6مقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم، فيما استولت مجموعات المستوطنين على  7ومنشأة، وأجبرت 
 منازل في القدس المحتلة خالل المدة نفسها.
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والمؤسسات االستيطانية بالمصادقة على بناء نشطت حكومة االحتالل « وجاء في تقرير المؤسسة
، سعيا لتكريس 2017وتنفيذ مئات الوحدات االستيطانية في القدس المحتلة منذ بداية عام 

استراتيجيتها التهويدية في القدس المحتلة، حيث وافقت حكومة االحتالل على دراسة وتنفيذ مئات 
 «.يير معالم المدينة العربيةالمشاريع التهويدية في كافة أراضي القدس بهدف تغ

آالف وحدة استيطانية في القدس المحتلة  10وبينت المؤسسة أن حكومة االحتالل تطمح إلى بناء 
ألف وحدة استيطانية فوق أنقاض قرية قلنديا لوحدها، ووثقت المؤسسة مصادقة سلطات  15و

في العديد  2017لى من عام وحدة استيطانية خالل األشهر السبعة األو  6,377االحتالل على بناء 
من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة واألحياء العربية المقدسية، 

 مصنعا استيطانيا في قلنديا. 12وحدة فندقية استيطانية في جبل المكبر و 1,330باإلضافة إلى بناء 
 20/8/2017، الدستور، عّمان

 
 " تدعم المستعمرات بماليين الدوالرات سنوياً ندوق سيغال إسرائيلص جمعية": "المكتب الوطني" .02

كشف تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان النقاب : محمد وتد
عن أن مسجل الجمعيات اإلسرائيلي، كشف عن أن جمعية "صندوق سيغال إسرائيل"، المدعومة من 

كومة اإلسرائيلية، تستغل عملها كجمعية، من أجل ضخ األموال قبل شخصيات مقربة من رئاسة الح
 لدعم اليمين المتطرف، وتمرير ماليين الدوالرات سنويا لدعم المستوطنات والمستوطنين.

ووفقا للتقرير الصادر، السبت، فإن هذه الجمعية ممولة من عائلة فيلك اليهودية في بنما، وهي من 
 عالم ومن العائالت التي تمول حمالت نتنياهو االنتخابية وغيرها.العائالت اليهودية الثرية في ال

 2007ويجري الحديث عن جمعية "كيرن سيغال ليسرائيل"، والتي قالت لدى تسجيلها رسميا في العام 
إن أهدافها هي إقامة وتطوير مشاريع تربوية وثقافية لما يسمى "ميراث إسرائيل"، وعن االستيطان 

 فلسطين.اليهودي في القدس و 
إال أن فاحص مسجل الجمعيات، وجد أن هذه الجمعية ال تنشط بأي من األهداف التي وضعتها، 
نما هي مجرد قناة تحويل أموال ألخطر عصابات المستوطنين، التي تنشط في القدس المحتلة،  وا 

لى األراضي وأماكن متعددة في الضفة المحتلة، منها مشاريعها االقتالعية للفلسطينيين، واالستيالء ع
 بوسائل الغش والخداع.

 19/8/2017، 48عرب   
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   يفتتح وحدة مجهزة لغسيل الكلى بالقدسمستشفى "المقاصد"  .02
افتتحت مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية، يوم السبت، وحدة غسيل الكلى، التي تم : القدس

 إنشاؤها وتجهيزها بأحدث األجهزة المتخصصة.
 ROت، بتبرع كريم من السيد بدر عبد هللا الكالوتي، بجهازي غسيل كلى وجهزت الوحدة، التي شيد

 متطورين، إضافة إلى جهاز تنقية المياه المزودة لجهاز غسيل الكلى.
وأكد المدير الطبي للمستشفى بسام أبو لبدة، أن الهدف من توفير هذه الوحدة في المستشفى محاولة 

لسات غسيل كلى، سواء في حاالت الفشل الكلوي سد احتياجات المرضى في المقاصد إلجراء ج
 الحاد أو المزمن.

 19/8/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 موقع عبري: مصر تتعامل " بذكاء " و تمسك العصا الفلسطينية من الوسط .25

كتب يوني بن مناحيم في موقع نيوز ون العبري: في الوقت الذي ينشغل فيه رئيس السلطة 
ازن بالتجهيز لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام هللا الشهر القادم من أجل الفلسطينية أبو م

إضفاء شرعية على اإلجراءات التي يتم اتخاذها ضد حماس ومحمد دحالن؛ تتواصل اتصاالت 
مصر، حماس، ودحالن لتنفيذ تفاهمات تم التوصل إليها في القاهرة مؤخًرا بين دحالن والسنوار، 

 قطاع غزة، من أجل خلق أمر واقع في المنطقة. القائد الجديد في
بدأ في قطاع غزة عمل لجنة خاصة بالفعل، حيث تم التقرير بشأنها خالل التفاهمات في القاهرة، 
من أجل تحقيق مصالحة بين عائالت متضرري حركة فتح وحماس الذين قتلوا وأصيبوا خالل 

 اس السيطرة على قطاع غزة.خالل محاولة حم 2007االشتباكات الدامية بينهم عام 
في نهاية األسبوع الماضي خرج من قطاع غزة وفد فلسطيني مشترك من ممثلي حماس وممثلي و 

تيار دحالن للقاهرة، وضّم الوفد أعضاء كبار من حماس مثل روحي مشتهى وصالح البردويل، ومن 
معة. كما تم دعوة تيار دحالن عضو البرلمان الفلسطيني ماجد أبو شمالة ومسؤول فتح أشرف ج

الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية في قطاع غزة للمشاركة واالنضمام للوفد لكن الدعوة قوبلت 
 بالرفض.

حسب مسؤولين كبار في فتح، الوفد من غزة التقى بالقاهرة للمرة األولى مسؤولين كبار من االمارات و 
اع غزة. من خطط لهذا اللقاء هو دحالن العربية المتحدة لمناقشة الوضع اإلنساني الصعب في قط

الذي يعمل كمستشار لحاكم أبو ظبي، خالل اللقاء تم االتفاق على ان تقدم االمارات لحماس 
مليون دوالر من أجل تمويل مشاريع حيوية في قطاع غزة، وهذا في  15مساعدة شهرية تقدر بحوالي 
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طاع غزة، حتى كانت قطر هي من استثمرت الواقع ُيشكل الخطوة األولى لإلمارات في المشاريع بق
 في مشاريع كبيرة من بناء مباٍن سكنية في القطاع بعد عملية "الجرف الصامد".

يعتبر التدخل الجديد لإلمارات العربية المتحدة في قطاع غزة مهًما، فقد تحقق رغم ان وزير خارجية 
ة حماس واالخوان المسلمين االمارات أنور قرقاش ترأس حملة في األسابيع الماضية ضد حرك

 ووصفهم بالتنظيمات اإلرهابية.
ظهر حماس من جانبها نهًجا عملًيا تجاه االمارات، فهي تدرك ان قطر تعيش اآلن في أزمة تُ و 

سياسية واقتصادية في أعقاب أزمتها مع الدول العربية، ومستعدة لتمهيد الطريق مع مصر ودحالن 
دخال من أجل تحسين الوضع اإلنساني في  قطاع غزة، حتى لو كان الثمن إبعاد قطر خارًجا وا 

 االمارات مكانها.
انعكست براغماتية القيادة الجديدة لحماس ايًضا في تحسين عالقاتها مع إيران، حيث خرج وفد من 
حماس مؤخًرا لطهران. حماس تريد من إيران ان تستأنف تحويل األموال للذراع السياسية، والتي 

في أعقاب الخالف بين خالد مشعل والقيادة اإليرانية على خلفية الحرب األهلية في  2012توقفت في 
سوريا. في المقابل تواصل مصر تنفيذ التفاهمات مع حركة حماس لتخفيف الوضع اإلنساني في 
قطاع غزة مقابل محاربة حماس إلرهاب "داعش" شمال سيناء ومساعدة بالحفاظ على األمن 

 المصري.
صرية، معبر رفح سيبدأ بالعمل بشكل متنظم بعد عيد األضحى في النصف األول حسب مصادر مو 

شهور. وكانت مصر قد وسعت وجددت في األشهر الماضية  5من الشهر القادم بعد إغالق دام 
المعبر لجعله مناسًبا لنقل التجارة، وبذلك فإن فتح المعبر مفترض بأن يخلق تحفيًفا ملموس 

اع غزة. وقد أعلنت مصر للوفد الفلسطيني القادم من القطاع أنها بالحصار المفروض على قط
 كيلو وات من أجل المساعدة بحل أزمة الكهرباء في القطاع. 50مستعدة لمد خط كهرباء جديد 

تحمل اللعبة المصرية نوًعا من الذكاء، مصر تدعم التفاهمات مع حماس ودحالن؛ وبذلك يكون و 
القادم، لكن في الوقت نفسه تحرص على عدم قطع العالقات مع دحالن رئيس السلطة الفلسطينية 

 رئيس السلطة أبو مازن، وبذلك فهي تمسك العصا الفلسطينية من الوسط.
 19/8/2017وكالة سما اإلخبارية، 
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 بعد عامين.. مصر تنفي وجود مختطفي القسام األربعة في سجونها .26
ة الختطاف عناصر القسام األربعة من قطاع غزة ، الذكرى السنوية الثاني]أمس[ تصادف يوم السبت

في األراضي المصرية خالل سفرهم عبر معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، وكانوا 
 في طريق سفرهم إلى تركيا من أجل الدراسة والعالج.

 أبو ومنذ ذلك الحين لم تعرف عائالت الشبان األربعة: ياسر وزنون، وحسين الزبدة، وعبد هللا
الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، أية معلومات عن مصيرهم، في حين أظهرت صورة مسربة العام 
الماضي نشرتها قناة الجزيرة القطرية، اثنين منهم خالل احتجازهم داخل إحدى قاعات االحتجاز في 

 بمدينة القاهرة.” الظوغلي“سجن 
السلطات المصرية لإلفراج عنهم، فيما ترفض ومنذ ذلك الحين تبذل حركة حماس جهودا كبيرة لدى 

السلطات المصرية حتى اللحظة الكشف عن مكان احتجازهم أو مصيرهم، كما أعلنت كتائب القسام 
الذراع العسكري لحركة حماس في أكثر من مناسبة أنها لم توفر أية جهود في سبيل كشف مصير 

طالق سراحهم.  المختطفين األربعة وا 
 19/8/2017السبيل، عّمان، 

 
 الجزيرة للتفرد بالقدس واألقصىقناة تالحق  "سرائيلإ: "خبراء .27

لــم تكــن مالحقــة الســلطات اإلســرائيلية لقنــاة الجزيــرة وطاقمهــا اإلعالمــي بالقــدس المحتلــة خارجــة عــن 
ســــياق الهجمــــة التــــي تشــــنها حكومــــة بنيــــامين نتنيــــاهو علــــى كــــل مــــن يعــــارض سياســــاتها ويتصــــدى 

صى، بل وتنسجم مع دعوات دول الحصار التي تطالب قطر بإغالق شـبكة لمخططاتها بالقدس واألق
 الجزيرة بزعم التحريض.

الباحث اإلعالمي عبـد الحكـيم مفيـد يعتقـد أن مالحقـة الجزيـرة "تنسـجم مـع الجـو الفاشـي العـام وتكمـيم 
ة بإســكات األفــواه، فمــا حصــل مــن تهديــدات لقنــاة الجزيــرة ال يختلــف بــالعموم عــن التهديــدات اإلســرائيلي

 أي صوت معارض لليمين ولنتنياهو الذي أثاره وأغضبه دور الجزيرة بتغطية أحداث األقصى".
وأوضــح مفيــد فــي حديثــه للجزيــرة نــت أن السياســات اإلســرائيلية تتخــذ منحــى خطيــر للغايــة ومالحقــة 

ة التطـور الجزيرة وطواقمها أمر في غاية الخطورة، ويجب أن يقلق الجميع كونـه ينـدرج فـي إطـار حالـ
قصاء أي معارض، فالجزيرة التي كان لهـا الـدور المميـز والريـادي فـي تغطيـة  نحو الفاشية بإسرائيل وا 

 أحداث القدس واألقصى تعاقب وتحاصر ومهددة باإلغالق.
وفي الجانـب اإلسـرائيلي، أعـرب الباحـث والمحاضـر فـي جامعـة "بـار إيـالن" إيـدي كـوهين عـن رفضـه 

نتنيــــاهو، مؤكـــدا أن الغالبيـــة العظمــــى مـــن المثقفــــين والبـــاحثين بــــالمجتمع  لمالحقـــة الجزيـــرة مــــن قبـــل
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اإلسرائيلي يرفضون إغالق مكتب الجزيرة ومالحقة وسائل اإلعالم، مبينا أنه ال يوجـد أي مبـرر لمثـل 
 هذه اإلجراءات غير المجدية، بحيث ال يمكن لنتنياهو أو غيره حجب شبكة الجزيرة.

جزيــــرة نــــت عمــــا يريــــد اإلســــرائيليون حجبــــه عــــن المــــواطن العربــــي أو وتســــاءل كــــوهين فــــي حديثــــه لل
ـــي أغلقـــت الجزيـــرة وتعتمـــد سياســـة تكمـــيم األفـــواه وقمـــع  ـــائال "نحـــن لســـنا فـــي مصـــر الت اإلســـرائيليا ق
الحريــات، كمــا أننــا لســنا كوريــا الشــمالية التــي هــي أكبــر دكتاتوريــة فــي العــالم، لطامــا نفتخــر ونتفــاخر 

يل والحريـــات وحريـــة التعبيـــر يجـــب منـــع إغـــالق الجزيـــرة وتـــوفير الحريـــة لعمـــل بالديمقراطيـــة فـــي إســـرائ
 وسائل اإلعالم".

 19/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 
 تهدد بتصفية الشيخ رائد صالح "إسرائيل"المنظمة العربية": " .01

ض له قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا إن ما يتعر : وكالة سما -القدس المحتلة 
اعتقال وحشي واعتداء عليه في محبسه، يعكس حنق المؤسسة اإلسرائيلية »صالح من رائد الشيخ 

 «.من أنشطة الشيخ صالح السلمية والمتوافقة مع القانون
ووفقًا للمنظمة، فإن ضباطًا بارزين هددوا الشيخ عقب االعتداء عليه بتصفيته بطريقة توحي بأن 

مؤكدين أنهم طوروا طريقة خاصة لهذا األمر بعد أن يئسوا من كبح الوفاة حدثت ألسباب طبيعية، 
 جماح الشيخ في الدفاع عن األقصى وعدم رضوخه للترغيب والترهيب.

 20/8/2017الحياة، لندن، 
 
 حل أزمة قطر في الرياض... بالمحيط الخليجي مركزيقرقاش: دور السعودية  .29

الخارجية في اإلمارات، إن مستجدات أزمة قطر  دبي: قال الدكتور أنور قرقاش وزير دولة للشؤون
« الرياض»ومأزقها يسلط الضوء على الدور المركزي للسعودية في محيطها الخليجي، مشيرًا إلى أن 

 تبقى األساس والرقم الصعب، عصية، حليمة وحسابها عسير.
لجامع بين الحزم وأضاف قرقاش أمس أن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ا

عند الحاجة والدهاء متى دعا الموقف والحّس اإلنساني يبرز بتوقيت ممّيز، يكسر جمود وتصلب 
إدارة الملك سلمان وولي عهده ألزمة قطر جمعت بين الصبر والموقف »صنعته السياسة، وقال: 

نسانيةالصلب، ومّيزت بين خالف سياسي مع حكومة تآمرت على الرياض ومسؤوليات دينية   «.وا 
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يتضح »للتواصل االجتماعي: « تويتر»وأضاف الوزير اإلماراتي في عدد من التغريدات على موقع 
جليا، أنك، عاجال أم آجال، ستعامل كما عاملت جيرانك، فكل بيوتنا من زجاج، سيصبر الجار لكنه 

 «.لن ينسى التآمر واإلساءة حين تبجحت بقرب سقوطه
حكمة وثبات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤشر وأكد قرقاش على أن حزم و 

ننصح صادقين بأن حّل األزمة في الرياض »يجب أن يكون مشجعًا لكل عاقل وحكيم، وقال: 
 «.والمنطقة وليس في معارك الطواحين

 20/8/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 "لحسم السوريا"إلى العب مركزي في لعبة  تتحول "إسرائيلتقرير: " .31

، على مدار «حزب هللا» -إيران -التفاعل اإلسرائيلي مع ملف سورية: آمال شحادة -القدس المحتلة 
األســبوع األخيــر، يحمــل أكثــر مــن رســالة ألكثــر مــن جهــة، لكــن الرســالة المركزيــة واألهــم بالنســبة إلــى 

فـي سـورية فـي شـكل إسرائيل تبقـى ضـمان رسـم مخططـات تحقـق مـا تعتبـره مصـالحها فـي المنطقـة، و 
خاص. فإسرائيل التي تعلن، منذ اندالع الحرب السورية، أنها ال تتـدخل فـي هـذه الحـرب وال شـأن لهـا 
بها، تلعب في الواقع دورًا ناشطًا فيها. والجهود التي تبذلها، هذه األيام، لرسم مستقبل سـورية وفـق مـا 

 صل على الساحة.تريده وتطمح إليه، تجعلها العبًا مركزيًا في كل تطور يح
يوســي كــوهين، ورئــيس شــعبة « موســاد»وفيمــا يبحــث وفــد إســرائيلي فــي واشــنطن يضــم رئــيس جهــاز 

األمني في وزارة األمـن زوهـر  –االستخبارات العسكرية الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس القسم السياسي
لعـــام لألمـــم بلطـــي، فـــي الملـــف الســـوري، يجـــري اإلســـرائيليون محادثـــات حـــول الموضـــوع مـــع األمـــين ا

المتحــدة الــذي يــزور إســرائيل للمــرة األولــى منــذ تعيينــه، وأظهــرت التقــارير الــذي عرضــها رئــيس موســاد 
ـــف  ـــدات نتانيـــاهو، أن المل علـــى الحكومـــة وتصـــريحات القائـــد الســـابق لســـالح الجـــو اإلســـرائيلي وتهدي

 السوري هو على رأس انشغاالت اإلسرائيليين.
 

 إيران في سورية
ـــدخل اإليرانـــي المتزايـــد فـــي المنطقـــة عنوانـــًا لطـــرح مخططاتهـــا هـــذه. فخوفهـــا جعلـــت إســـرائيل مـــ ن الت

مـن إيـران حتـى لبنـان، مـرورًا بـالعراق وسـورية، حيـث تـرى « تواصـل إقليمـي»األساسي هو مـن إنشـاء 
في وضع كهذا تهديدًا لها كما هو لدول أخرى في المنطقة، وهو مضمون ما يطرحه الوفد اإلسرائيلي 

حيث يحاول إقناع المسؤولين األميركيين بتعديل أجزاء مـن اتفـاق وقـف النـار فـي جنـوب  في واشنطن
مـن سـورية. كمـا « حزب هللا»سورية، بحيث يشمل بندًا واضحًا حول إخراج القوات اإليرانية وعناصر 
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ة ســيطرح اإلســرائيليون أمــام األمــين العــام لألمــم المتحــدة، أنطونيــو غــوتيريش، خــالل زيارتــه، المتوقعــ
فعلى رغـم أن زيـارة غـوتيريش تـأتي «. التواصل اإلقليمي»مطلع األسبوع المقبل، المخاوف من إنشاء 

ضمن الجهود الدولية المبذولة إلحداث تقدم في الملف الفلسطيني واستئناف المفاوضات بين إسـرائيل 
ز واألهـم فـي األبـر « حـزب هللا» -إيـران -والسـلطة الفلسـطينية، فـإن إسـرائيل سـتجعل مـن ملـف سـورية

« حـزب هللا»هذه الزيـارة، وقـد أعـدت تقريـرًا يتضـمن أدلـة ومعلومـات اسـتخبارية عـن نشـاطات إيـران و 
 في لبنان.« حزب هللا»في المنطقة، بخاصة التدخل المتزايد في منطقة جنوب سورية، ونشاط 

حــزب »نشــاطات  إســرائيل التــي تعتبــر االنتشــار اإليرانــي فــي ســورية خطــرًا عليهــا، تــرى فــي اســتمرار
، وفي شكل خاص مواصلة تضخيم قوته العسكرية وتعزيزها بوسائل حربيـة متطـورة، خالفـًا لقـرار «هللا

 مجلس األمن، مشاريع قد تقود إلى تصعيد في المنطقة.
يتـــابع كـــل حركـــة فـــي الجانـــب اإلســـرائيلي، ويقتـــرب « حـــزب هللا»ووفـــق االدعـــاءات اإلســـرائيلية، فـــإن 

األخــرى مــن الحــدود، إلــى حــد يالمســون فيــه الجــدار اإللكترونــي، لفحــص مــدى عناصــره بــين الفينــة و 
يقظة نقـاط المراقبـة والـدوريات العسـكرية. وأحيانـًا يرسـلون رجـال اسـتخبارات تـابعين لهـم متخفـين علـى 

 هيئة رعاة أغنام أبرياء أو صيادين يبحرون في البحر المتوسط قريبًا من رأس الناقورة.
المطلب المركزي إلسرائيل، سـواء أمـام المسـؤولين فـي واشـنطن أو األمـين العـام  إلى جانب هذا، يبقى

مـن سـورية كشـرط أساسـي لتوقيـع االتفـاق « حـزب هللا»لألمم المتحدة، إخراج القوات اإليرانية ومقاتلي 
 بين روسيا والواليات المتحدة.

في محاولة إلبعاد األنظار، ولو رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي اختار التركيز على هذا الملف 
فـي شــكل موقــت، عــن تهـم الفســاد التــي تحــوم حولـه واحتمــاالت تقــديم الئحــة اتهـام ضــده، طــرح موقفــًا 
واضــحًا، اعتبــره حاســمًا وال رجعــة عنــه، فــأعلن معارضــة إســرائيل الشــديدة للحشــد العســكري إليــران و 

مناسبًا وضـروريًا للحفـاظ علـى أمنهـا. وتـزامن في سورية، وهدد بقيام إسرائيل بكل ما تراه « حزب هللا»
هـذا التهديــد مــع الكشــف عــن دعمــه مشــروعل قــانون يتــيح للمجلــس الــوزاري األمنــي المصــغر، حتــى فــي 
غياب وزراء منه، اتخاذ قرار بإعالن الحرب أو بأي عملية عسكرية تقود إلى حرب، مـن دون العـودة 

 إلى الحكومة الموسعة.
ت التي يطلقها للمرة األولى مسؤول إسرائيلي، وتتحـدث عـن حجـم عمليـات وليست مصادفة التصريحا

القصــف التــي ينفــذها ســالح الجــو خــارج الحــدود فــي مواجهــة قوافــل األســلحة، وفــي ســورية فــي شــكل 
خـاص. فقـد كشـف قائــد سـالح الجـو المنتهيــة واليتـه، الجنـرال أميـر إيشــل، أن إسـرائيل هاجمـت خــالل 

ولتنظيمــات أخــرى علــى « حـزب هللا»قافلــة ســالح كانـت معــدة لـــ  100رابـة السـنوات الخمــس األخيــرة، ق
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حلبات عدة بعيدة من حدودها، مدعيًا أن القـدرة علـى مهاجمـة أهـداف بمسـاعدة االسـتخبارات الدقيقـة، 
 ارتفعت أربعة أو خمسة أضعاف خالل هذه السنوات.

ـــرانيين فـــي ســـورية خـــط أحمـــ ـــد وفـــي ملخـــص الموقـــف اإلســـرائيلي، فـــإن اإلي ر. ووفـــق مـــا يقـــول عودي
غرانـــوت، تواجـــه إســـرائيل للمـــرة األولـــى منـــذ بدايـــة االضـــطرابات فـــي الشـــرق األوســـط، خطـــر انتشـــار 

« الهــالل الشــيعي الصــغير»علــى حــدودها الشــمالية. واعتبــر أن مــا ســماه « الهــالل الشــيعي الصــغير»
حتـى مثلـث الحـدود بـين يسيطر على قطاعات واسعة في سورية تمتد من رأس النـاقورة، فـي الغـرب، و 

 إسرائيل وسورية واألردن في مرتفعات الجوالن الجنوبية.
واقترح على أصحاب القرار في إسرائيل عدم التسليم باألمر الواقع والعمل، بكل الطرق المتوافرة، لمنع 

 ، ليس فقط في لبنان، إنما في مرتفعات الجوالن أيضًا، ووصولها إلـى«حزب هللا»نشر قوات إيران و 
على إسرائيل أن تعلن وتوضح لألطراف كافة أنها ستتصرف بمفردها إذا »المنطقة الحدودية. ويقول: 

لــزم األمــر، بالتــالي تغييــر نمــط االبتعــاد مــن أي تــدخل عســكري فــي الحــرب الســورية، المتواصــلة منــذ 
 «.أكثر من ست سنوات

 

 التهديد ال يقتصر على البر
عامًا على انتهاء حرب  11، حسن نصرهللا في ذكرى مرور «حزب هللا»وجاء خطاب األمين العام لـ 

وخالفــًا لخطابــات ســـابقة، «. حـــزب هللا» -تمــوز )يوليــو(، فــي ذروة مناقشـــة اإلســرائيليين خطــر إيــران
حــاول اإلســرائيليون تجاهــل مــا تضــمنه الخطــاب مــن تهديــد، إال أن التقــارير التــي تحــدثت عــن قــدرات 

بحـاث اإلســرائيليين التـي جــاء فيهـا، أن خلـف الحــدود وفـي العمــق ، فرضـت الملــف علـى أ«حـزب هللا»
 «.حزب هللا»اللبناني والسوري، تتواصل عملية تضخيم 

حصـل علـى أسـلحة اسـتراتيجية مـن شـأنها تغييـر تـوازن « حـزب هللا»وتسود مخاوف إسـرائيلية مـن أن 
مــن تهريــب أســلحة خــالل « حــزب هللا»القــوى. فعلــى رغــم الجهــود الكبيــرة المنســوبة إلــى إســرائيل لمنــع 

تمكــن مــن تهريــب « حــزب هللا»الســنوات الخمــس الماضــية، إال أن التقــارير اإلســرائيلية تشــير إلــى أن 
المضــادة « S - 300»، وهــي صــواريخ بحــر روســية الصــنع، وتقابــل صــواريخ «يــاخنوت»صــواريخ 

مـن الشـاطو وتصــل  للطـائرات، وتعتبـر مـن أفضـل الصــواريخ فـي العـالم. ويـتم إطـالق هــذه الصـواريخ
كيلـومتر، ووفـق اإلسـرائيليين، ال توجـد منظومـة حـرب إلكترونيـة يمكنهـا مواجهـة هـذه  300إلى مسـافة 

 الصواريخ أو تشويشها.
، «يـاخنوت»علـى صـواريخ « حزب هللا»وقدرت أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية، منذ فترة، أن حصول 

لبحرية اإلسرائيلي، واألسطول السادس األميركـي من شأنه أن يهدد في شكل كبير حركة سفن سالح ا
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والســـفن المدنيـــة فـــي البحـــر المتوســـط، إضـــافة إلـــى تهديـــد حقـــول الغـــاز الطبيعـــي فـــي عـــرض البحـــر 
 األبيض المتوسط.

ومع إعالن القائد السابق لسالح الجـو عـن الحجـم الكبيـر لعمليـات القصـف وبعضـها، وفـق مـا أشـار، 
يام عـدة، ال يسـتبعد إسـرائيليون أن تكـون عمليـات القصـف بمعظمهـا، كانت تتطلب تحضيرًا وتنفيذًا أل

 «.حزب هللا»إلى « ياخنوت»تهدف إلى تشويش وصول صواريخ 
بـــرًا وفـــي األراضـــي « حـــزب هللا»وبهـــذه التقـــارير، ال يقتصـــر الخـــوف اإلســـرائيلي علـــى تعزيـــز قـــدرات 

اإلســرائيلية لفــرض مطالبهــا فــي أي  الســورية، إلــى جانــب انتشــار القــوات اإليرانيــة، مــا يجعــل الجهــود
أميركــي، مــن جهــة، واســتمرار التهديــد فــي حــال تجــاوز أي مــن الخطــوط الحمــر، علــى  -اتفــاق روســي

 .رأس أجندة اإلسرائيليين الذين يبقون المنطقة على برميل من بارود قابل لالشتعال في كل لحظة
 20/8/2017الحياة، لندن، 

 
 غزة يضرباإلرهاب  .31

 اسمعبد الستار ق
اإلرهاب يضرب غزة بتفجير انتحاري أودى بحياة مجاهد فلسطيني من كتائب عز الدين القسام. وهو 
إرهاب متطابق مع الكثير مـن العمليـات اإلرهابيـة التـي حصـدت اآلالف المؤلفـة مـن النفـوس العربيـة. 

 لي:ومن تحليل هذا العمل الخارج عن الدين اإلسالمي واألخالق اإلنسانية، نستنتج ما ي
نما هو عمل تنظيمي يقف خلفـه تنظـيم أو توجيـه إداري. أي أن هنـاك بنيـة  هذا العمل ليس منعزال، وا 
تحتية خططت لهذا العمل واحتضنته وأمرت بتنفيذه ألغراض خاصة بها. ولهذا األولوية اآلن للبحـث 

 هذه البنية. عن هذه البنية ومن المحتمل أن تضفي االعتقاالت والتحقيقات الجارية إلى فك رموز
كــان المقصــود بهــذا العمــل باألســاس تخريــب العالقــة بــين مصــر وقطــاع غــزة وبــاألخص مــع المقاومــة 
الفلســطينية. الهجــوم علــى المقاومــة وعلــى كــل مــن يــدعمها مــا زال محتــدما فــي المنطقــة العربيــة، ولــن 

ال مانع لديهم من يتوقف. عرب وأمريكيون وصهاينة يحقدون على المقاومة ويتمنون القضاء عليها، و 
اقتــراف كــل الجــرائم وكــل األعمــال الشــنيعة مــن أجــل الــتخلص مــن المقاومــة. وبالتأكيــد أن اإلرهــابيين 
كــانوا يقصــدون القيــام بعمــل أمنــي ضــد مصــر ممــا يــدفعها إلــى اتخــاذ خطــوات ضــد المقاومــة وضــد 

 القطاع بصورة عامة، وتأليب الشعب المصري ضد الشعب الفسطيني.
ترتب على تنفيذ نواياهم سـيزداد الضـغط علـى قطـاع غـزة، وبـاألخص علـى جمهـور وكهدف حاصل م

المــواطنين. وقــد يشــجع النجــاح بعــض الخاليــا الكامنــة فــي القطــاع علــى العمــل مباشــرة ضــد المقاومــة 
بخاصة ضد كتائب القسام مما سيحدث خلال أمنيا كبيرا ينعكس سلبا على حياة النـاس اليوميـة وعلـى 
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على مواجهة الكيان الصهيوني. المقصود عمل فوضى في قطاع غزة، وذلك نحـو هبـة قدرة المقاومة 
شعبية تؤدي إلى تغيير الوضع السياسي في غزة. وهذه أعمـال تترافـق مـع إجـراءات العقـاب الجمـاعي 

 التي تقوم بها سلطة رام هللا بحق الناس في غزة.
دم لهـا كـل أنـواع الـدعم وعلـى رأسـه الـدعم هذه أعمال إرهابية لن تتوقف عند هذا الحد، وسـتجد مـن يقـ

المــالي. الــذين مولــوا اإلرهــاب فــي الــوطن العربــي هــم أنفســهم ســيمولون اإلرهــاب فــي قطــاع غــزة، ولــن 
 يجد هذا الدعم عراقيل بنكية أو مصرفية أو مالحقات صهيونية وفلسطينية وغربية.

الخراب الذي يمكن أن تلحقه بكل المطلوب عدم مهادنة هذه الظاهرة بسبب خطورتها وهول الدمار و 
ما تمخض عنه الجهد اإلنساني. ومن المهم مالحقة ثقافة اإلرهاب بإعادة النظر بالتدريس الديني 

 والعديد من المفاهيم الدينية.
 19/8/2017، رأي اليوم، لندن

 
 عوز" اإلسرائيلي؟ ناحاللماذا تفكك موقع " .32

 د.فايز أبو شمالة
موقــع "ناحــال عــوز" العســكري بهــدف شــن حــرب عدوانيــة ضــد غــزة، كمــا  لــم يفكــك الجــيش اإلســرائيلي

ماليــين  4يظــن الــبعض، فــالجيش الــذي يقــيم جــدارًا اســمنتيًا إلكترونيــًا يفصــله عــن قطــاع غــزة بتكلفــة 
شيكل، هو جيش يدير ظهره لغزة، وينتقل باستراتيجيته العسكرية من الحرب المباغتـة التـي عـرف بهـا 

 ب الدفاعية التي لم تكن ضمن مخططاته في يوم من األيام.عبر تاريخه، إلى الحر 
الجيش اإلسرائيلي لم يعلن عن تفكيك الموقع العسكري الخطير بهـدف إزالـة آثـار الهزيمـة التـي لحقـت 
نمــــا أدرك قــــادة الجــــيش  بجنــــوده الــــذين استســــلموا لكتائــــب القســــام فــــي الحــــرب األخيــــرة علــــى غــــزة، وا 

الخدمـــة فـــي هـــذا المكـــان، ويقيمـــون داخـــل الموقـــع وهـــم فـــي رعـــب،  اإلســـرائيلي أن الجنـــود يفـــرون مـــن
ويتوقعون في كل لحظة أن يخرج علـيهم المقـاومون، ويدوسـون علـى أعنـاقهم باألحذيـة كمـا ظهـر فـي 
لقطــة الفيـــديو التـــي وثقتهـــا كتائـــب القســام مـــن الموقـــع، تلـــك اللقطـــة التــي كـــان يجـــب أن تكـــون الزمـــة 

ر بالمقـاوم العربـي الفلسـطيني الـذي يـدوس بحذائـه علـى رأس الجنـدي اإلعالم العربي، ومجـال االفتخـا
 اإلسرائيلي الذي باع الوهم على الجيوش العربية لعشرات السنين.

قد يكون تفكيك الموقع العسكري "ناحال عوز" جزًءا من توصيات لجنة التحقيق التي لم تنشر التقريـر 
غــزة، ولــم تنشــر كــام االســتنتاجات، ولــم تنشــر  الكامــل عــن أســباب الفشــل اإلســرائيلي فــي الحــرب علــى

التوصيات جميعها، وقد يكون إخالء المستوطنين الصهاينة القاطنين على حدود غزة إحدى توصيات 
 اللجنة اإلسرائيلية، وهذا ما لم يتطرق إليه اإلعالم اإلسرائيلي.
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ليقـــدموا بـــذلك الـــدليل إن الـــذي أعلـــن عـــن تفكيـــك موقـــع "ناحـــال عـــوز" اإلســـرائيلي هـــم كتائـــب القســـام، 
العملي على سهر الكتائب، ويقظتها، ومراقبتها الدقيقة للحدود، وأنها على أهبة االستعداد لكل طارئ، 

، وقــد ســبق وأن 1948وأنهــا فخــورة بهــذا االنجــاز الــذي يتحقــق داخــل حــدود فلســطين المغتصــبة ســنة 
ن فكــك الجــيش اإلســرائيلي ، حــي2005تفــاخرت المقاومــة بإنجــاز مماثــل تحقــق علــى أرض غــزة ســنة 

 مواقعه العسكرية، وفر بمستوطنيه بعد أن دمر مستوطناته بيديه.
بقي أن أشير في مقالي هذا إلى أن )إسرائيل( التي فـرت مـن قطـاع غـزة، وأدارت لـه الظهـر، وفككـت 

ل( مواقعها العسكرية، لتبتعد عـن غـزة بمسـافة أربعـة آالف مليـار شـيكل ثمـن الجـدار الفاصـل، )إسـرائي
هــذه تقتــرب مــن الضــفة الغربيــة بوحشــية الواثــق مــن تثبيــت أركــان مســتوطناتها، وتوســيع مــدى الرؤيــة 
األمنية لهذه المستوطنات، بما في ذلك إقامة مئات الحواجز األمنية على الطرقات الفاصلة بـين مـدن 

لضـفة الغربيـة الضفة الغربية، في الوقت ال يختلف فيه الفلسطيني في غزة عـن أخيـه الفلسـطيني فـي ا
إال بمقــدار االقتــراب أو االبتعــاد عــن المقاومــة، وهــذا هــو الفيصــل فــي التعامــل مــع اإلســرائيليين، فمــن 
يحمـــل ســـالحه تفـــر مـــن أمامـــه )إســـرائيل(، ومـــن يلـــق بســـالحه تســـتوطن أرضـــه وتصـــادر ممتلكاتــــه 

 )إسرائيل(، إنها معادلة بسيطة، ومقارنة أضاءت تاريخ فلسطين بالشهداء.
 19/8/2017أون الين،  فلسطين

 
 فرص االحتواء وأخطار التهديد بينسلفيو قطاع غزة:  .33

 الدكتور أحمد يوسف  
ـــام « الســـلفية الجهاديـــة»إن عمليـــة التفجيـــر اإلرهـــابي ألحـــد عناصـــر  ضـــد مجموعـــة مـــن شـــباب القس 

خـوف المرابطين في منطقة رفح الحدودية مع مصر، قد أثارت الكثير من األسـئلة التـي تبعـث علـى ال
والقلــق، حــول خطــورة هــذه المجموعــات المتطرفــة علــى حالــة االســتقرار واألمــن العــام، ومــدى ارتبــاط 
عناصـرها بالتنظيمـات العـابرة للحــدودا وهـل هنـاك حــاالت اختـراق لهـذه المجموعــات مـن قبـل الموســاد 

اطق اإلســرائيلياو وهــل سنشــهد لهــا مواجهــات مفتوحــة مــع قــوى المقاومــة فــي قطــاع غــزةا وهــل المنــ
الحدوديـة مـع مصـر سـتكون مسـرحًا لعمليـات إرهابيـة قادمـةا تسـاؤالت مشـروعة يطرحهـا هـذا الحـادث 
اإلرهابي، وتسوقنا لتناول الحديث عن السلفية في قطاع غزة ولو بمشهد مختصر تحتاج معالجته إلى 

 أكثر من مقال.
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 سلفية غزة في سطور
، لم يكن للسلفية بطابعها الدعوي الهادئ 2006إلى سّدة الحكم في عام « حماس»قبل وصول حركة 

خصومة مع الحركة، بل كانت رصيدًا ميدانيًا لعملها الحركي، حيث نشطت في األماكن التي لم تكن 
ضمن اهتمامات حركة اإلخوان في قطاع غزة، وجلبت الكثير من الشباب إلى المساجد، وحثتهم على 

 التزام األخالق واآلداب اإلسالمية.
، تربعــت حركــة حمــاس بمفردهــا علــى مسـرح الحكــم والسياســة فــي قطــاع غــزة، وبــدأت 2007ام بعـد عــ

تتعــالى النــداءات لتطبيــق الشــريعة اإلســالمية، حيــث أخــذ هــؤالء اإلخــوة فــي الحركــة الســلفية يوجهــون 
االتهامــات لحركــة حمــاس بتعطيــل تحكــيم الشــريعة، ممــا أثــار الكثيــر مــن اللغــط والتــوتر فــي العالقــة، 

 ي تصد عت وتصاعدت بعد أحداث مسجدوالت
، ومقتل الشيخ عبد اللطيـف موسـي )رحمـه هللا(، الـذي أظهـر التمـرد، واإلعـالن 2009ابن تيمية عام 

 عن إمارته اإلسالميةوو
وبغض النظر عن كل التفسيرات التي تم  تقديمها لما وقع، فالذي ال نختلف عليه أنها كانت فتنة؛ أال 

ن هللا وقانــا شــر ا نتشــارها وتــم  تطويقهــا بأقــل الخســائر ومعالجــة ذيولهــا بجهــود مشــكورة فــي الــداخل وا 
 والخارج، والدماء التي سالت نحتسبها عند هللا شهداء، ونسأل هللا التوبة والمغفرة للجميع.

 

 السلفية الجهادية: الظاهرة واإلشكالية
ديــة كظـاهرة عالميــة أن الكثيـر مــن إن واحـدة مـن الظــواهر التـي تفاجئــك عنـدما تقــرأ عـن السـلفية الجها

أعالمهــا ومــن بــرزوا علــى ســاحتها؛ ســواء فــي العــالم العربــي أو اإلســالمي، تعــود أصــولهم إلــى أرض 
ـال،  فلسطين، حتى من أقام منهم في مصر واألردن كاألستاذ صالح سرِّية، واألسـتاذ محمـد سـالم الرح 

 خ عبد هللا عزام )رحمه هللا(.والشيخ أبو محمد المقدسي وأبو قتادة، والعنوان الشي
إن هؤالء الرجال الذين بادروا بالتأسيس للفكر الجهادي على شكل مجموعات مقاتلة ظهر تأثيرها أواًل 
في مصر، ثم في أفغانستان، لتنتشر بعد ذلك في طول العـالم العربـي وعرضـه، وتشـكل صـدعًا مقلقـًا 

لم تتوقف مخاطره منذ أن وضعت الحرب أوزارها في  لألنظمة العربية الملكية والثورية، وصراعًا دامياً 
أفغانســـتان، وانتهـــت المواجهـــات المســـلحة والداميـــة مـــع الســـوفييت فـــي نهايـــة الثمانينيـــات، حيـــث عـــاد 
اآلالف مــن هــؤالء المجاهــدين )األفغـــان العــرب( إلــى بلــدانهم الســـتكمال مشــروعهم الجهــادي بتحريـــر 

ضــوا مواجهــات ضــارية تعــددت ســنوات المواجهــة فيهــا مــن أوطــانهم مــن حكــم البغــاة والطواغيــت، فخا
 مكان آلخر.
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ففي الجزائر، استمرت المعارك الطاحنة عشرية كاملة، في محنة وطنية غير مسبوقة منذ االسـتقالل، 
ألف قتيل، وفقا لإلحصائيات شبه الرسـمية.. وفـي العـراق وسـوريا،  200حيث راح ضحيتها أكثر من 
ات قائمـة، بــالرغم مـن كـل مــا أهلكتـه مــن الحـرث والنســل والتشـريد لماليــين مـا تـزال رحــى تلـك المواجهــ

 البشر داخل الوطن وخارج حدوده.
إن مـــن الجـــدير ذكـــره القـــول: إن الظـــاهرة الســـلفية الجهاديـــة هـــي نتـــاج للثقافـــة الســـلفية الهادئـــة وغيـــر 

الت الظلـــم واالســـتبداد المنضـــبطة فكريـــًا، وتـــم  تغـــذيتها بالمظـــالم التـــي لحقـــت بالمجاهـــدين العـــرب وحـــا
والقهـــر التـــي عليهـــا معظـــم أنظمتنـــا العربيـــة. لـــذلك، فالســـلفية الجهاديـــة هـــي نتـــاج لكـــل هـــذه الظـــواهر 
المشــوهة مــن التعــامالت الالإنســانية والسياســات الظالمــة واألفكــار المتطرفــة، فهــي حالــة متطــورة منــذ 

فهي حقيقة لم تكن نبتًا شيطانيًا عارضًا أكثر من أربعة عقود، وكان لها العديد من الدوافع واألسباب، 
 تفاجئنا به.

، وتناولـــت الظـــاهرة بالشـــرح 2011إن واحـــدًا مـــن بـــين أهـــم الكتـــب التـــي صـــدرت باللغـــة العربيـــة عـــام 
والتفصيل كتاب "السلفي اليتيم: الوجه الفلسـطيني للجهـاد العـالمي والقاعـدة"، لإلعالمـي حـازم األمـين، 

ار منذ السبعينيات، وربط بين ذلك والمأساة الفلسطينية في الشتات، حيث والذي تتبع مسارات هذا التي
 كانت النكبات والجراح الغائرة التي تعرضوا لها أرضًا خصبة لتنامي حركات الغلو والتطرف.

ومـــع اســـتمرار عمليـــات النـــزف والوجـــع الفلســـطيني علـــى مـــدار أكثـــر مـــن ســـتين عامـــًا، أصـــبح بعـــض 
 الجهادي رؤوسًا في اإلفتاء أو قادة وجنودًا له.رجاالت هذا التيار السلفي 

واإلصدار الثاني الذي تناول الظاهرة السلفية بالبحـث والتحليـل فـي أشـكالها ومدارسـها وبعـض رموزهـا 
وشخصياتها في العالم العربي هو كتاب "أنا سلفي"، للدكتور محمد أبو رمـان، والصـادر عـن مؤسسـة 

، وهـــو عبـــارة عـــن بحـــث فـــي الهويـــة الواقعيـــة والمتخيلـــة لـــدى 2014"فريـــدريش ايبـــرت" األلمانيـــة عـــام 
السلفيين، وخلص بدراسته تلك إلى أن السلفية ليست أمرًا مستحدثًا، وال غزوًا دينيًا لمجتمعاتنا وثقافتنـا 
العربيـــة، فهـــي تيـــار عـــريض لـــه تراثـــه الفقهـــي والفكـــري والـــدعوي، ومعـــه ترســـانة مـــن الكتـــب والفتـــاوى 

 -غيــر المنقطــع عبــر القــرون والعصــور اإلســالمية، وهــي ليســت فقــط اتجاهــًا فكريــًا والتنظيــر الــديني 
فقهيًا، وقبل ذلك عقائديًا، حقق انتصارًا كبيـرًا علـى االتجاهـات اإلسـالمية األخـرى، وانتشـر فـي أرجـاء 
العالم العربي فقط، فزيادة على ذلك ، تمثل السلفية حالة معاصرة لهـا حضـورها الملحـوظ فـي مختلـف 
مناحي الحياة العربية، وخاصة بعد ما سمي بــ"الربيع العربـي"، حيـث إن تحـواًل كبيـرًا طـرأ فـي المنطقـة 

 وأدى إلى مشاركتهم في الشئون السياسية، ودفعهم بالتالي إلى إعالن أجنداتهم السياسية.
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 المظلومية الفلسطينية: الدافع والمحرك للتطرف
اري اإلحاللـي وعــدوانها المســتمر علـى الفلســطينيين، والمظلوميــة ال شـك  بــأن إسـرائيل بشــكلها االســتعم

التي لحقت بشـعبنا مـن ناحيـة، واالضـطهاد واالسـتبداد فـي الـدول العربيـة مـن ناحيـة ثانيـة، هـي البيئـة 
األكثــر مالئمــة لتفــريخ الغلــو والتطــرف، خاصــة مــع اســتهداف تيــارات االعتــدال والوســطية، التــي يمثــل 

 د أعمدتها في العالم العربي.اإلخوان المسلمون أح
فــي فلســطين، وخاصــة فــي قطــاع غــزة، نشــأ تيــار ســلفي معتــدل، لــم يعــرف الغلــو والتطــرف طريقــًا إلــى 

هو العمل على حث الشباب للصـالة  -كما ذكرنا  –قلبه ولسانه، وكل ما تحرك من أجله في البداية 
، بهــدف تنقيــة الــروح وتقيــيم الســلوك، فــي المســاجد، والمشــاركة فــي الحلقــات الدينيــة التــي تنعقــد هنــاك

ولكــن تعقيــدات الحالــة السياســية علــى الســاحة الفلســطينية، والصــدمة التــي عاشــها هــؤالء الشــباب فــي 
غيــاب تحقيــق حلمهــم برؤيــة مالمــح الدولــة اإلســالمية علــى أرض الواقــع، دفــع بعضــهم إلــى التطــرف، 

مخـــابرات اإلســـرائيلية، إللبـــاس الحالـــة وتجنيـــد بعضـــهم اآلخـــر للعمـــل مـــن حيـــث ال يعلـــم مـــع أجهـــزة ال
وأصـــحاب المشـــروع اإلســـالمي « حمـــاس»اإلســـالمية فـــي قطـــاع غـــزة ثـــوب الشـــيطان، ووصـــم حركـــة 

بالتطرف واإلرهابوو لذلك، شاهدنا بعض هؤالء يغادر القطاع، ويتخذ سبيله لبيئات بعيـدة عـن أرض 
هم الرحـال إلـى العـراق وسـوريا، أو الوطن، ليمـارس مـا يعتقـده مـن فريضـة الجهـاد، فكـان أن شـد  بعضـ

 إلى ليبيا وسيناء، فيما العدو الحقيقي لألمة هو على ُبعد مرمى حجر منهموو
نعم؛ هنـاك تيـار سـلفي وجـد طريقـه وأخـذ مكانتـه فـي مسـاجد قطـاع غـزة، وذلـك بعـد أن انشـغل الكثيـر 

امـت أعـداد الكـوادر السـلفية من الدعاة بمسائل السياسة وشئون الحكم، وهذا الفراغ وجـد مـن يمـأله، فتن
 وأعمدتها، وصار لهم مساجد ينشطون بها وأجندات يعملون على خدمتها.

كانــت حركــة حمــاس ولعشــر ســنوات مشــغولة بأوضــاع السياســة، وغفــت عيونهــا عمــا يحــدث داخــل مــا 
كــان يعتبــر مســرح عملياتهــا األســاس وهــو المســاجد، ولكــن بعــد أن أعــادت التفاتهــا لتلــك الســاحة التــي 
تعتبر األهم واألساس لها ميدانيًا، كانت السلفية قد تجذ رت وتوسـعت، وصـار لهـا عنـاوين ومؤسسـات 

 ورجال أعالم يصعب محاصرتها أو شطبها من الخريطة اإلسالمية.
ومـــع اكتشـــاف األجهـــزة األمنيـــة فـــي قطـــاع غـــزة لعـــدد مـــن هـــؤالء الشـــباب المشـــبوهين، والـــذين نجحـــت 

جنيدهم، بهدف خلق حالة من الفتنة الدينية والفوضى األمنيـة فـي القطـاع، المخابرات اإلسرائيلية في ت
وتكــاثر تحــذيرات الدولــة المصــرية مــن وجــود عناصــر مــن بــين هــؤالء تقاتــل إلــى جانــب تنظــيم بيــت 
المقدس التابع لتنظيم الدولة فـي سـيناء، قامـت وزارة الداخليـة فـي قطـاع غـزة وأجهزتهـا األمنيـة بتعزيـز 

مصر، والقيام بحملة اعتقاالت واسعة ضد هـذه العناصـر للتحقيـق معهـا؛ ألنهـا غـدت  أمن الحدود مع
 تشكل خطرًا على األمن القومي للقطاع، وتهديدًا للعالقة مع الشقيقة مصر.
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ال شـــك أن التحقيقـــات أخـــذت مســـارات عـــدة، لتجنيـــب وقـــوع الظلـــم علـــى هـــؤالء الشـــباب، وعـــدم خلـــط 
ــــديني واألمنــــي، فكــــان ــــإطالق ســــراح الكثيــــرين مــــنهم، بعــــد  األوراق بــــين ال أن قامــــت وزارة الداخليــــة ب

 محاكمات عادلة أجريت لهم.
بقي البعض رهن االعتقال، حتى تتضح طبيعة ارتباطاتهم األمنية، ويجري العمل على توعية البعض 

 دينيًا؛ ألنهم كانوا ضحية التضليل والتجهيل واالنحراف الفكري.
لتعامل بهدوء مع الحالة السلفية، ولكن تكاثر الشكوى مـن الجانـب في الحقيقة، حاولت حركة حماس ا

المصـــري بقيـــام عناصـــر مــــن هـــذا التيـــار باختراقــــات أمنيـــة، اســـتفز األجهــــزة األمنيـــة فقامـــت بوضــــع 
الخطرين والمشبوهين منهم في دائرة الرصد والمراقبة؛ ألنهم كما شاهدنا في قصة العميـل "أشـرف أبـو 

ل القيـادي فـي القسـام مـازن فقهـاء، حيـث أصـبحوا خطـرًا حتـى علـى أمـن قطـاع ليله"، الذي قـام باغتيـا
 غزة، وعلى المقاومة الفلسطينية.

إن الحادث األخير للتفجير اإلرهابي في مدينة رفح، هو في الحقيقة مؤشر على خطورة ما هـو قـادم؛ 
جتمعيــًا سيشــكلون للمقاومــة ألن أمثــال هــؤالء المتطــرفين والغــالة إن لــم يــتم معــالجتهم فكريــًا وأمنيــًا وم

الفلسطينية طعنة فـي الخاصـرة الوطنيـة، وربمـا يـدفعون السـاحة لمواجهـات عسـكرية مـع االحـتالل فـي 
غير توقيتاتها الزمنية، وتوتير العالقات األمنية مع مصر، وتشويه صورة المشروع الفلسطيني للجهاد 

 والمقاومة.
فــي نعــي االنتحــاري مصــطفى كــالب، وكــردٍّ علــى مــا إن البيــان الــذي أصــدره تنظــيم الدولــة )داعــش( 

جـري، يعكـس طبيعــة الحقـد والعــداء الـذي يغـذي هــذه المجموعـات المتطرفــة، ومـدى مـا هــي عليـه مــن 
ضالل مبين، األمر يدفعنا للقول: إن لم يتم تصحيح مالمح الرؤية عند هذه المجموعات مـن السـلفية 

فـــإن المقاومـــة ســـوف تصـــطدم بهـــم وبمناصـــريهم فـــي  الجهاديـــة، وتصـــويب بوصـــلتها ثقافيـــًا ووطنيـــًا،
 -لألســف  –المنــاطق الحدوديــة، وبــدل أن يكونــوا ركيــزة وطنيــة فــي مشــروع التحريــر والعــودة، فــإنهم 

إلـــى حـــرف بوصـــلة النضـــال  -شـــئنا أم أبينـــا  –ســـيتحولون إلـــى صـــن اع فتنـــة وشـــرور، وهـــذا ســـيؤدي 
 الفلسطيني.

لتيــــارات الســــلفية فــــي قطــــاع غــــزة: بــــين االعتــــدال والتطــــرف لقــــد انتهيــــت مــــؤخرًا مــــن إعــــداد كتــــاب )ا
والحســابات الوطنيــة(، حيـــث حاولــت فيــه إلقـــاء الضــوء علـــى هــذه الحركــة الســـلفية بمختلــف رجاالتهـــا 
ظهــار براءتهــا ممــا تــروج لــه إســرائيل  وتياراتهــا، وتوضــيح الحقيقــة حــول أهــم مؤسســاتها فــي القطــاع، وا 

هــــؤالء الســــلفيين، بادعــــاء أن القطــــاع غــــدا حاضــــنة للتطــــرف وعمالؤهــــا فــــي المنطقــــة مــــن اتهامــــات ل
واإلرهـاب، ودحـض ذلـك وتفنيــده مـن خـالل التأكيـد علــى طهـارة هـذا التيـار بشــكل عـام، بـرغم انحــراف 
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بعــض كــوادره عــن الجــادة، ووقــوع عــدد مـــنهم بأيــدي أجهــزة المخــابرات اإلســرائيلية كخاليــا نائمــة يـــتم 
 الفتنة وتحريك الفوضى األمنية والخالف مع الجوار الجغرافي.إيقاظها من حين آلخر، لغرض إثارة 

وبغــــرض اســــتكمال مشــــهد الحقيقــــة والتعــــر ف علــــى خلفيــــة المنحــــرفين مــــنهم، قمــــت بــــإجراء عــــدٍد مــــن 
المقابالت مع شخصيات قضائية وأمنية ودينية وأكاديمية لتجلية كل جوانب القضية المتعلقة بالتيارات 

ا اتهامــات بأدلــة وبــراهين أو مــا أثيــر حولهــا مــن ادعــاءات وأباطيــل، وذلــك الســلفية؛ ســواء مــا كــان منهــ
بهدف تفنيد ما تقوم به إسرائيل من محاوالت على الساحات الدولية لشيطنة قطاع غزة، بغرض تبرير 

 حروبها العدوانية المستمرة على القطاع بذريعة محاربة اإلرهاب.وو
ان حـول السـلفية بشـكل عـام، حيـث أشـار إلـى أن "السـلفية ولعليِّّ أطـرح هنـا مـا ذكـره د. محمـد أبـو رمـ

ليســت أمــرًا مســتحدثًا، وال غــزوًا دينيــًا لمجتمعاتنــا وثقافتنــا العربيــة، فهــي تيــار عــريض لــه تراثــه الفقهــي 
والفكـــري والـــدعوي، ومعـــه ترســـانة مـــن الكتـــب والفتـــاوي والتنظيـــر الـــديني غيـــر المنقطـــع عبـــر القـــرون 

فقهيًا، وقبل ذلك عقائديًا، فزيادة على ذلـك، تمثـل السـلفية  –اتجاهًا فكريًا  اإلسالمية، وهي ليست فقط
 حالة معاصرة لها حضورها الملحوظ

فــي مختلــف منــاحي الحيــاة العربيــة". ولــذلك، فــإن مــن يتصــدون لمعالجــة هــذه الظــاهرة الســلفية الــوعي 
 بكل ما سبق.

ـــوطني واإلســـالمي، خـــذوا ختامـــًا: إلخـــواني فـــي حركـــة حمـــاس وقـــوى المقاومـــة الفلســـطيني ة، والكـــل ال
حذركم، فالمعالجة لهذه الظاهرة من االنحراف الفكري تحتاج إلى جهد الجميع، وعقل وحكمة الجميع، 
حتى ال يخرق السفينة قلة من المتطرفين، حيث إن المطلوب مّنـا جميعـًا األخـذ علـى يـد هـؤالء الغـالة 

 ها صاحب رأي وقرار.المنحرفين، ولكن بتوافقات وطنية يكون الكل في
 19/8/2017القدس، القدس، 

 
 .. إسـرائـيـل لـن تـتـغـيـرسـيـذهـبنـتـنـيـاهـو  .34

 جدعون ليفي
يسار يحتفلون، وفي  –لم تسد حالة من هذا الفرح هنا منذ زمن: بنيامين نتنياهو سيسقط. في الوسط 

ات البليـاردو، وأحـدهم كتـب رمات شارون يقومون بفـتح زجاجـات الشـمبانيا، وهنـاك احتفـاالت فـي قاعـ
، وهناك من أجرى حفل شواء بمناسبة العيـد، وللحظـة يبـدو أن ايالنـا ونيكـوالي «لقد سقط الديكتاتور»

تشاوتشيسكو قد أُعدما، وأن معمر القذافي قد ُقتل، وأن صدام حسين تم القاء القبض عليه، وأن سـور 
د الســوفييتي انهــار، وأن اســرائيل تخــرج مــن بــرلين ســقط، وأن نلســون مانــديال أصــبح حــرا، وأن االتحــا
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الظــالم الــى النــور، مــن العبوديــة الــى الحريــة. نتنيــاهو ســيذهب الــى البيــت أو الــى الســجن، واســرائيل 
 ستتحرر.

يمكننا تفهم فرحة الشماتة بنتنياهو وعائلته، فهـم يسـتحقون ذلـك. وايضـا الفرحـة مـن اجـل نهايـة واليتـه 
الذين توقعوا االنهيار، لكن مـن السـهل القـاء كـل شـيء علـى نتنيـاهو. جديرة. يمكن أن نتفهم احساس 

كم من المريح التفكير بأنه هو وليس نحن من يتحمل المسـؤولية. وأن كـل شـيء بسـبب الـزعيم ولـيس 
بسبب ناخبيه، اغلبية الشعب، وأن نتنياهو كـان ديكتـاتورا وأن سـقوطه يبشـر بالحريـة. كـم مـن المغـري 

ده الذي سيتغير وأن اسـرائيل ستصـبح دولـة اخـرى، مثلمـا حلمنـا. وأن اليـوم التـالي التفكير بأنه هو وح
 لنتنياهو سيكون فجر يوم جديدا، تختفي فيه كل االمور السيئة.

كــم مــن الممتــع التفكيــر بــأن مــن ســيأتي بعــد نتنيــاهو ســيكون أفضــل منــه، وأن رئــيس الحكومــة القــادم 
يني قــد انتهــت، وأن كــل مــن ســيأتي، حتــى لــو كــان مــن سيبشــر باألمــل، وأن ســنوات حكــم اليمــين الــد

اليمــين، ســيكون أفضــل، وأن المرشــحين ســيكونون أفضــل، وأنــه ال يمكــن أن يــأتي مــن هــو أســوأ مــن 
نتنياهو، المهم أن ننتهي من بيبـي وعائلتـه القيصـرية فتصـبح اسـرائيل مكانـا أكثـر عـدال، وأن اسـرائيل 

رية، وليســت محتلــة وليســت فاســدة، وليســت متعاليــة بدونــه ســتكون غيــر قوميــة متطرفــة وغيــر عنصــ
وليســت عنيفــة، ولــيس مــن المناســب افســاد هــذه الحفلــة النهائيــة والفــرح الــذي ال مثيــل لــه. ولكــن هــذا 

 االنجرار بعيد عن الواقع.
يتحمــل نتنيــاهو جــزءا كبيــرا مــن المســؤولية عــن وضــع اســرائيل، ال ســيما فــي الــداخل. كانــت ســنواته 

العــدل والمســاواة والحريــة والســالم والديمقراطيــة واالنســانية واالقليــات والضــعفاء.  ســنوات صــعبة علــى
وكانت سنواته جيدة للتعالي والقـوة والقوميـة المتطرفـة والعنـف والمسـتوطنات. ولكـن بغـض النظـر عـن 
قوته، فان نتنياهو ال يتحمل وحده المسؤولية. فقد كان من حوله من ائتالف واسع ومعارضـة ضـعيفة 

عب يؤيده كشعبوي محّسـن. نتنيـاهو لـم يقـم بتشـكيل روح الشـعب، بـل عكسـها. ولـم يختـرع اسـرائيل وش
 الحالية، بل الجمهور هو الذي اخترعها.

إن هــذا الفــرح مبــالغ فيــه وســابق ألوانــه، لــيس ألن نتنيــاهو لــن يغــادر، بــل ألن مغادرتــه تبشــر بالقليــل 
الطريــق واضــحا فــي الوقــت الحــالي. هــذه خطــوة جــدا. خطــوة اولــى فــي طريــق طويلــة، وال يبــدو بــاقي 

ضـــرورية لكنهـــا ليســـت كافيـــة، ذهـــاب نتنيـــاهو لـــيس مصـــيريا، فقـــط لـــيس نتنيـــاهو هـــو موضـــة لحظيـــة 
ضعيفة لمن يريدون االنتقام والشماتة، والذين يمكن تفهمهم. ولكن دون الموافقة على استنتاجاتهم. إن 

 لتخلص من زوجته وابنه.طرد نتنياهو لن يحررنا من أي شيء، باستثناء ا
سيذهب نتنياهو وسيأتي بدال منه جدعون سـاعر أو يـائير لبيـد، وكالهمـا أسـوأ منـه. سـيذهب نتنيـاهو 
ـــة العـــرب.  ـــت شـــكيد وافيغـــدور ليبرمـــان. ســـيذهب نتنيـــاهو وســـتبقى كراهي ـــالي بينيـــت واييل وســـيبقى نفت
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كـــد هــــو أن نتنيـــاهو ســــيذهب ســـيذهب نتنيـــاهو وســــتبقى القناعـــة بأننــــا الشـــعب المختـــار. واالمــــر المؤ 
 واالحتالل االسرائيلي سيبقى حتى لو حدثت معجزة وتم انتخاب آفي غباي. 

بانتظارنا يوم كبير: نتنياهو سيذهب، والقليل مـن االسـرائيليين سـيذرفون الـدموع علـى ذهابـه. ولكـن ال 
 يجب المبالغة بالفرح. فنتنياهو سيذهب واسرائيل ستبقى مثلما كانت دائما.

 سهآرت
 20/8/2017، الدستور، عّمان
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