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***

" .1إسرائيل" تقتدي بدول الحصار وتغلق "الجزيرة" ..والشبكة تندد
أعل وزنر االتصاالت اإلسرائنلي أنوب ق ار أمس األحد أيه أمر باتخاذ إجراءات لوقف عمل الجزنرة
في إسرائنل بحجة دعمها لإلرهاب ،حسب قوله.

وأضاف ق ار -في مؤتمر صحفي -أ القرار استيد إلى إغالق دول عربنة مكاتب الجزنرة لدنها

وحظر عملها ،وهي دول وصفها بأيها ُسـينة معتدلة ترند إسرائنل عقد تحالفات وتحقنق شراكة
اقتصادنة وابرام سالم معها ،على حد تعبنره .في إشارة إلى الدول التي تفرض حصا ار على قطر.
وأوضح الوزنر اإلسرائنلي أيه سنطلب م المكتب الصحفي الحكومي إلغاء بطاقات صحفني قياة
الجزنرة العاملن

في إسرائنل ،كما كشف ع

استعدادها لليظر في ميع بث الجزنرة.

أيه اتصل بشركات األقمار الصياعنة التي أبدت

وطلب ق ار م وزنر األم الداخلي إغالق مكاتب القياة في إسرائنل ،كما طلب أنضا م الجهات

سنس لتحقنق ذلك.
األخرى اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد م بنثها ،وقال إ قايويا ُ
وتعلنقا على قرار وزنر االتصاالت اإلسرائنلي بغلق مكتب الجزنرة في القدس ،قال رئنس الوزراء
اإلسرائنلي بينامن

يتيناهو في تغرندة على حسابه باللغة العبرنة على تونتر ،إيه نهيئ وزنر

االتصاالت أنوب ق ار على ق ارره الذي اتخذ بياء على توجنهات سابقة ،للقنام بسلسلة إجراءات عملنة

لوقف األيشطة التحرنضنة لقياة الجزنرة في إسرائنل ،حسب زعمه.

وكا رئنس الحكومة اإلسرائنلنة عقد في  12نوينو/حزن ار  2017اجتماعا تشاورنا بحث فنه إمكاينة

إغالق مكتب شبكة الجزنرة بالقدس ،وشارك في االجتماع مسؤولو
والمخابرات والدوائر ذات العالقة.
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وقال مدنر مكتب الجزنرة في فلسطن ولند العمري إ مكتب القياة في القدس لم نتلق بعد أي إخطار
بشأ اإلغالق ،وأ أحدا م السلطات لم نأت إلى المكتب.

وأضاف في يشرة للجزنرة إلى أ القرار نشمل شبكة الجزنرة بقيواتها المختلفة ،وأفاد بإ ق ار أعطى
تفسن ار مطابقا لما أعليته دول حصار قطر حن حظرت قياة الجزنرة.

وبشأ إذا كا قرار الوزنر اإلسرائنلي تيفنذنا أم أيه نحتاج إلى قايو  ،أشار ولند العمري إلى أ

المحكمة العلنا في إسرائنل كايت ألغت ق ار ار ممانثال بتجمند بطاقة الصحافة للعاملن في الجزنرة في
بدانة ايتفاضة األقصى ،لكويه ال نستيد إلى مسوغ قايويي.

وقال إ االحتالل سنجد يفسه محرجا بشأ هذا القرار ،إال إذا كا األمر نيدرج في يطاق سناسة

واسعة تتجاوز الحدود القايوينة.

ويددت شبكة الجزنرة اإلعالمنة بقرار وزنر االتصاالت اإلسرائنلي ،وقالت في بنا إ القرار نأتي
ضم

حملة بدأت بتصرنحات ليتيناهو اتهم فنها الجزنرة بالتحرنض على العيف خالل تغطنتها

األحداث التي شهدها المسجد األقصى.

وقالت الجزنرة إيها ستتابع تطورات القرار اإلسرائنلي ،وتتخذ اإلجراءات القايوينة والقضائنة المياسبة
بشأيه ،كما أيها تستمر في تغطنة األحداث التي تشهدها األراضي الفلسطنينة المحتلة بمهينة

وموضوعنة.

واستيكرت الجزنرة هذا اإلجراء م دولة تدعي أيها "الدولة الدنمقراطنة الوحندة في الشرق األوسط"،

معربة ع استغرابها م أ نعل وزنر االتصاالت اإلسرائنلي في تبرنراته للقرار أيه نتوافق مع ما

قامت به دول عربنة -السعودنة واإلمارات والبحرن ومصر واألرد  -م إغالق لمكاتب الشبكة
وميع بنثها وحظر مواقعها وتطبنقاتها اإللكتروينة.

وذكر بنا الجزنرة أ الوزنر اإلسرائنلي عجز في المؤتمر الصحفي ع ذكر موقف أو خبر بعنيه

حادت فنه الجزنرة ع المهينة أو الموضوعنة أنثياء تغطنتها لما نجري في القدس.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/7 ،

 .2عباس يدعو حماس اللتقاط مبادرة "نداء القدس"
رام هللا  -كفاح زبو  :طالب رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس حركة حماس بالتقاط مبادرة
"يداء القدس" في هذا الوقت .وتحدث عباس ع

مبادرة أطلقتها شخصنات فلسطنينة سناسنة

وأكادنمنة الخمنس  ،2017/8/3تدعو إلى تحقنق المصالحة الفلسطنينة ،وايهاء االيقسام الداخلي

المستمر ميذ ميتصف سية .2007
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وقال عباس ،في أنثياء لقائه وفدا م شخصنات مدنية القدس" :يح وجهيا يداء أسمنياه يداء القدس
م أجل أ نستغله م نرند أ نستغل ،أو م نحب أ نستغل ،هذا هو الظرف المياسب للوحدة

الوطينة" .وتابع" :مبادرة القدس ما زليا متمسكن بها ،لك يرند جوابا ،وهياك كنثنرو حرنصو على
االيقالب وال نرندو دولة فلسطنينة موحدة؛ ولذلك هم مصممو على أ نبقى الوضع كما هو علنه،
ألييا ال يقبل أ تكو هياك دولة فلسطنينة م دو غزة وال دولة فلسطنينة في غزة .إذ الحل (م

وجهة يظرهم) ،أ نبقى الحال كما هو علنه ،وبالتالي هذا هو المطلوب ،فتذكرت الشرق األوسط
الجدند وما نسمى الربنع العربي ،وهو لنس ربنعا ولنس عربنا ،هو دمار لألمة العربنة ،فاشتغلوا

فنيا ...إما أ تسنر األمور كما نراد لها وكما هي الحقنقة ،واما أ يستمر بخصم هذه األموال التي
أصبحت حراما على حركة حماس ،والكهرباء في قطاع غزة التي نتكلمو عيها رأنتم أن تذهب،
ساعتا للمواط العادي والبقنة للمسؤولن وأيفاقهم  24ساعة".

الشرق األوسط ،لندن2017/8/7 ،

 .3حزب الشعب يقدم مقترح تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية
حس جبر :قال حزب الشعب الفلسطنيي إيه نيوي إعادة طرح فكرة تشكنل مجلس تأسنسي للدولة
الفلسطنينة م أجل تجاوز الوضع الراه م االيقسام السناسي الحاد .وأكد عضو المكتب السناسي

للحزب ولند العوض ،لـ"االنام" ،أ الدعوة لتشكنل المجلس التأسنسي للدولة المستقلة ستكو عيوا

التحرك السناسي لحزب الشعب في األنام القادمة م خالل التواصل مع الرئاسة والفصائل وكافة
القوى والفصائل الوطينة واإلسالمنة.

وأكد العوض أ المجلس التأسنسي سنتشكل م دمج المجلس التشرنعي في المجلس المركزي

لميظمة التحرنر لنشكال ما نشبه برلما الدولة المؤقت.

األيام ،رام هللا2017/8/7 ،

 .4قريع يؤكد أهمية التنسيق الفلسطيني األردني والعربي لمواجهة تهويد القدس
القدس :أكد عضو اللجية التيفنذنة في ميظمة التحرنر الفلسطنينة ،رئنس دائرة شؤو القدس ،أحمد
قرنع ،أهمنة التيسنق والتعاو الفلسطنيي األرديي والعربي المشترك ،في مواجهة مشارنع التهوند

المتصاعدة م قبل حكومة االحتالل اإلسرائنلي ،واالستنطا الذي نفتك بمدنية القدس.
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وشدد قرنع ،في تصرنحات األحد  ،2017/8/6على أهمنة زنارة الملك األرديي عبد هللا النثايي إلى
أراضي السلطة الفلسطنينة ،والتي تمنثل خطوة هامة في دعم القضنة الفلسطنينة في توجهاتها الرامنة
لحل الدولتن وتحقنق فرص السالم في الميطقة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/6 ،

" .5الخارجية الفلسطينية" :حرب االحتالل على حي الشيخ جراح تطهير عرقي وعنصرية بامتياز
رام هللا :أدايت و ازرة الخارجنة والمغتربن الفلسطنينة القرار اإلسرائنلي بإخالء ميزل عائلة شماسية في
حي الشنخ جراح بالقدس المحتلة ،الذي نأتي في سناق عملنات تهجنر الفلسطنينن

م

الحي

المذكور كما حصل مع عائالت حيو والغاوي والكرد التي طردت م ميازلها .واعتبرت الو ازرة ،في
بنا لها األحد  ،2017/8/6هذا القرار االحتاللي العيصري جزءا م عملنات التطهنر العرقي التي
تمارسها سلطات االحتالل بهدف تهوند حي الشنخ جراح وغنره م أحناء المدنية المقدسة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/6 ،

 .6مصدر فلسطيني لـ"رأي اليوم" :االتصاالت بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" عادت لسابق عهدها
رام هللا :كشف مصدر فلسطنيي مسؤول لـ"رأي النوم" أ

االتصاالت بن

السلطة الفلسطنينة

و"إسرائنل" بدأت تعود لسابق عهدها ،كما كايت علنه قبل أحداث القدس .وأوضح أ الرئنس محمود
عباس قرر عودة االتصاالت تدرنجنا مع "إسرائنل" ،وأ االتصاالت عادت بالفعل إلى سابق عهدها
في الجايب المديي ،وهو ما نبنيه تسلنم "إسرائنل" جنثامن  4شهداء قبل نومن عبر االرتباط المديي

الفلسطنيي ،كما فتح جنش االحتالل حاجز (بنت انل) قرب رام هللا المخصص لمرور وتيقل مسؤولي

السلطة .وأوضح المسؤول ،الذي فضل الكشف ع اسمه ،أ التيسنق األميي سنستأيف خالل عدة
أنام .وأضاف أ قرار عودة االتصاالت مع "إسرائنل" اتخذه عباس بعد التأكد م تراجع االحتالل
اإلسرائنلي ع قنوده في المسجد األقصى ،وعودة األمور لما كايت علنه قبل .2017/7/14

رأي اليوم ،لندن2017/8/6 ،

 .7معاريف" :إسرائيل" تمنع عباس من مغادرة المقاطعة برام هللا
القدس المحتلة  -ترجمة وتحرنر سما :يقلت صحنفة معارنف العبرنة في عددها الصادر النوم ع

مصادر فلسطنينة قولها أ تل أبنب تفرض حصا ار على الرئنس محمود عباس ،وتميعه م مغادرة
مقر المقاطعة وتميع الوفود األجيبنة م
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لمغادرة رام هللا في زنارة لدول عربنة وأجيبنة ،إال أ "إسرائنل" ترفض السماح له بذلك مشنرة إلى
تصرنحات مسؤولن

كبار في السلطة الفلسطنينة "بأ

غناب التيسنق األميي نكم

وراء عالج

الرئنس في رام هللا بدال م عما " .وأضافت معارنف أ عباس نعنش أوقاتا صعبة حنث نظهر في
يظر الجمهور الفلسطنيي في الضفة كم نحاصر غزة بالشراكة مع "إسرائنل" ،فنما تتأزم عالقته مع

الرباعنة العربنة "مصر واألرد والسعودنة واإلمارات" بسبب رفضه التصالح مع اليائب محمد دحال

ولنأتي توتر العالقة مع "إسرائنل" وتوقف التيسنق األميي لنزند م الضغوط على عباس وعزلته.
م ياحنة رفض مكتب يتيناهو في اتصال مع معارنف ما وصفه باالدعاءات الفلسطنينة.

وكالة سما اإلخبارية2017/8/7 ،

" .8االتصاالت الفلسطينية" :تم احتواء الهجمات اإللكترونية
رام هللا  -يردن أبو يبعة :قال وكنل و ازرة االتصاالت وتكيولوجنا المعلومات الفلسطنينة سلنما

زهنري إ حدة الهجمة اإللكتروينة التي تتعرض لها السلطة الفلسطنينة تقلصت ،ولك ما زال لها
ارتدادات تؤنثر على الشبكة نجري التعامل معها .وأضاف الزهنري في حدنث لـ"القدس"" :ال نوجد
جدند بموضوع الهجمات ،فلسطن تعرضت لهجوم ،منثلها منثل باقي دول العالم ،وهي تتعرض بشكل
نومي ودائم لذلك ،ولك وتنرة هذه الهجمات تزند وتيقص حسب الوقت وطبنعة الهجمة .وبالتالي

يح دائما يتعرض لهكذا هجمات لكيها لم تك بهذا المستوى وبهذا الحجم" .وتابع قائال" :هدأت

األمور قلنال ميذ نوم أمس ،حتى أيه نمك القول أيه تم احتواء الهجمة".

القدس ،القدس2017/8/6 ،

 .9غزة :وزارة الداخلية تدين قرار "إسرائيل" إغالق مكاتب الجزيرة
وكالة األياضول ،الجزنرة :أدا الياطق باسم و ازرة الداخلنة الفلسطنيي في قطاع غزة إناد البزم قرار

الحكومة اإلسرائنلنة إغالق مكاتب شبكة الجزنرة وسحب اعتماد صحفننها ،الذي وصفه "بالجائر"،

معربا ع تضام و ازرته مع الجزنرة .وقال البزم إ "إغالق مكتب الجزنرة بالقدس نأتي في إطار
سعي االحتالل لطمس الحقنقة ووقف فضح ممارساته القمعنة ضد شعبيا ومقدساته".

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/6 ،
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 .11حماس :تلقينا مبادرة من مصر بشأن المصالحة الفلسطينية
غزة  -هدانة الصعندي :أكد مصدر مسؤول في "حماس" ،أ الحركة تلقت ،نوم األحد ،مبادرة
مصرنة بشأ تطبنق المصالحة الفلسطنينة مع حركة "فتح".

وفي تصرنح خاص لألياضول ،قال المصدر الذي رفض الكشف ع

هونته ،إ "حماس ردت

بإنجابنة على المبادرة المقترحة ،وتيتظر ردا م فتح".

المبادرة جرى طرحها ،بحسب المصدر ،خالل زنارة الرئنس الفلسطنيي محمود عباس ،األخنرة إلى

العاصمة المصرنة القاهرة ،الشهر الماضي ،والتقى خاللها الرئنس عبد الفتاح السنسي.
وكايت صحنفة "الحناة" الصادرة م

ليد  ،قد كشفت ع

الفلسطنيي ،بن فتح وحماس ،وأ الطرفن وافقا علنها.

تقدنم السنسي مبادرة إليهاء االيقسام

إال أ الرئنس عباس ،طرح فنما بعد مبادرة أخرى بدنلة ،رفضتها "حركة حماس" ،بحسب الصحنفة.

وكالة األ ناضول لألنباء2017/8/6 ،

 .11البردويل :عباس أرسل تهديدا واضحا لحماس ولغزة مستعينا باإلسرائيليين
غزة :كشف القنادي في حركة حماس ،صالح البردونل أ

حركته وافقت على مبادرة الرئنس

المصري عبد الفتاح السنسي إليهاء االيقسام ،مشن ار إلى أ رئنس السلطة الفلسطنينة أهملها بعدما

عرضت علنه.

وقال البردونل لـ "قدس برس"" :خالل زنارة وفد حركة حماس إلى القاهرة مطلع حزن ار /نوينو الماضي
تم تداول أفكار مصرنة للمصالحة بياء على اتفاق القاهرة الموقع وكايت األفكار مرضنة باليسبة ليا

حنث أعطى الوفد في حنيه موافقة علنها كما برزت الموافقة علنها كذلك في الخطاب الرسمي األول
إلسماعنل هينة كرئنس للمكتب السناسي للحركة في الخامس م تموز/نولنو الماضي والذي تياغم

تماما مع ما جاء في الرؤنة المصرنة الشفونة التي طرحت في مباحنثات القاهرة".

وأضاف" :عيدما زار رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس القاهرة في التاسع م تموز /نولنو
الماضي نبدو أيه تم طرح هذه الرؤنة علنه وأعطى موافقة مبدئنة علنها ولك بعد ذلك لم يسمع أي

رد فعل ولم نصل ليا أي كالم م عباس وال م الجايب المصري".

وتابع" :هذا دلنل على أ عباس كعادته أهمل المبادرة وهذا هو دنديه في كل مرة نعل أيه نرند

مصالحة ولكيه هو م نخرب المصالحة" ،كما قال.
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وحول ما جاء في خطاب الرئنس عباس اللنلة الماضنة والذي هاجم فنه حركة "حماس" بشكل كبنر
قال البردونل" :واضح ا الخطاب يوع م المهاترات الفارغة غنر المسئولة التي ال تيم ع مسئولنة

وال تيم ع إحساس باألزمة الوطينة ولألسف الشدند اتسم كيوع م العياد لعقاب قطاع غزة".

وأضاف" :الخطاب تضم عبارات تهدند لقنادة حركة حماس وكأيه نقول إييي سأستعن باإلسرائنلنن

لضرب حركة حماس وهذا كالم خطنر جدا ألول مرة نبرز في هذا الشكل العليي لكسر رقبة حركة

حماس وله ما بعده" .وأكد البردونل على أ الشعب الفلسطنيي كله نجب أ نكو واعنا لما قاله
الرئنس عباس .وقال" :عباس أرسل تهدندا مستعنيا باإلسرائنلنن هو ل نقوم بعمل شيء سنستعن
باإلسرائنلنن إلحداث جرنمة معنية" .وأضاف" :هذا ما يراه في خطابه هو تهدند واضح ولنس مبط

لحماس ولغزة وهذا نضع الجمنع أمام مسئولنته".

قدس برس2017/8/6 ،

 .12األحمد :السيسي لم يقدم أي مبادرة إلنهاء االنقسام خالل لقائه األخير مع عباس
رام هللا :صرح عضو اللجية المركزنة لحركة فتح ومفوض العالقات الوطينة فنها عزام األحمد ،إ
الرئنس المصري عبد الفتاح السنسي ،لم نقدم أنة مبادرة أو اقتراح إليهاء االيقسام الفلسطنيي ،خالل

لقائه السند الرئنس محمود عباس األخنر في القاهرة قبل يحو الشهر.

جاء ذلك ردا على ما يشرته صحنفة الحناة الليدينة ،وتياقلته عدد م المواقع االلكتروينة اإلخبارنة

حول وجود مبادرة م قبل الرئنس السنسي إليهاء االيقسام الفلسطنيي.

وأضاف األحمد ،أ الرئنس السنسي أكد كعادته على ضرورة توحند البنت الفلسطنيي وتعزنز الوحدة
الوطينة الفلسطنينة ،بما نساعد الشعب الفلسطنيي على مواجهة التحدنات التي تتعرض لها القضنة

الفلسطنينة.

وأشار إلى ا السنسي استمع لشرح مفصل م قبل الرئنس عباس حول الجهود المبذولة والمتواصلة

لتحقنق ذلك ،دو الخوض في التفاصنل.

وأكد مفوض العالقات الوطينة في فتح ،أ ما ورد في الحناة الليدينة هو عبارة ع تفاصنل مركبة

م وحي خنال المصادر المجهولة التي أعطت الخبر لمراسل الصحنفة في غزة.

وقال األحمد" :عقب لقاء الرئنس مع الرئنس السنسي ،جرت لقاءات واتصاالت مباشرة بن حركتي

فتح وحماس ،ومعي أيا شخصنا ،دو ا نكو هياك جدند نستحق اليقاش".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/8/6 ،
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 .13فتح :مشاورات لعقد المجلس الوطني قريبا باستثناء حركتَ ْي حماس والجهاد
محمود هينة :كشف أمن سر المجلس النثوري لحركة "فتح" ماجد الفتنايي ع

وجود اتصاالت

ومشاورات مع فصائل الميظمة كافة لعقد دورة للمجلس الوطيي في رام هللا ،مشن ار الى أيه لم نجر

تحدند موعد لهذه اللحظة اليعقاد المجلس.

وقال الفتنايي في تصرنح خاص بـ"الرسالة يت" ،األحد ،إ "هياك مشاورات جدنة مع هذه الفصائل

والعمل على تفعنل األطر ذات العالقة بالوطيي ،م أجل العمل على ايعقاده واعادة ايتخاب قنادة

أطر الميظمة".

وأوضح أ المجلس سنعقد بتركنبته القدنمة دو مشاركة حماس والجهاد اإلسالمي ،مضنفا" :ال
نمك االيتظار طونال حتى نعود اآلخرو الى رشدهم ،والوقوف عيد حججهم وذرائعهم التي ال

تصب في محصلة الوط  ،لذلك قرريا عقد المجلس بتركنبته الحالنة".

وأشار إلى أيه "في حال تمت الموافقة م الحركتن بالمشاركة في المجلسن في وقت الحق ،فنمك

حنيها أ نعاد عقد الوطيي مرة أخرى" ،كما قال.

وبن الفتنايي أ العمل جار لعقد دورة للمجلس المركزي ،مضنفا" :قرنبا سيشهد عقد دورة المركزي
الذي بدوره سندرس الخطوط العامة وترتنبات عقد المجلس الوطيي".

وأوضح الفتنايي أ المجلس الوطيي سنعند ايتخاب أطر المجلسن الوطيي والمركزي واعادة ايتخاب

اللجية التيفنذنة للميظمة.

وحول مصنر اللجية التحضنرنة التي شكلت في لقاءات بنروت لتجهنز عقد مجلس وطيي جدند،
أجاب" :الجمنع راقب أداء اللجية ومحاولة بعض أعضاءها وضع العصا في الدوالب ،وآخرن حاولوا

اليفاد م خاللها لتحقنق مصالحهم على حساب المشروع الوطيي".
وبشأ

ق اررات اللجية التحضنرنة ،قال الفتنايي" :ال نمك

بقررات قائمة على أساس
القبول ا

المحاصصة الفصائلنة ،وهياك مشروع وطيي نجب االلتزام به ،وم نرند م نحقق مكاسب على

حسابه علنه مراجعة يفسه".

الرسالة ،فلسطين2017/8/6 ،

 .14علي بركة :ال اتصاالت الجتماع المجلس الوطني ونرفض عقده برام هللا
محمود هينة :أكد ممنثل حركة "حماس" في لبيا علي بركة عدم وجود أي اتصاالت بن حركته و
"فتح" حول ايعقاد المجلس الوطيي ،مشددا على رفض حركته أي ايعقاد للمجلسن الوطيي والمركزي

خارج التوافق الوطيي.
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وقال بركة في تصرنح خاص بـ"الرسالة يت" ،األحد ،إ "أي ايعقاد للمجلس الوطيي خارج التوافق
بدء بما تم التفاهم علنه في اتفاق القاهرة عام 2011م ولقاءات بنروت  ،2017هو أمر مرفوض

لدنيا" .وأشار إلى أ تفاهمات بنروت يصت على "ايتخاب مجلس وطيي جدند في الداخل والخارج
مشنر إلى أ أي سلوك نخالف هذا
ا
واعادة بياء مؤسسات ميظمة التحرنر على أسس دنمقراطنة"،

االتفاق نعد خروجا ع االجماع الوطيي ،وفق قوله.

وكا أمن سر المجلس النثوري لفتح ماجد فتنايي قد كشف لـ"الرسالة" ع وجود مشاورات تجرنها

حركته مع فصائل ميظمة التحرنر لعقد دورتي للمجلسن

باستنثياء مشاركة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي.

الوطيي والمركزي في مدنية رام هللا،

وأضاف" :م ندعو اليعقاد المجلس الوطيي بصنغته القدنمة نتحمل مسؤولنة تعمنق االيقسام .وأشار
إلى أ الحركة اتفقت مع كل الفصائل بحضور سلنم الزعيو رئنس المجلس الوطيي ،خالل لقاءات

بنروت التي عقدت في العاشر م نيانر الماضي" ،بأ نتم إعادة تشكنل مجلس وطيي جدند وعدم

استدعاء المجلس القدنم الميتهنة صالحنته ميذ سيوات عدندة وال نعرف أحدا عدد اعضاءه".

وحول إصرار فتح على عقد الوطيي في مدنية رام هللا ،أجاب" :ال نمك للنثورة الفلسطنينة ا تعقد

اجتماعاتها تحت االحتالل والحصول على اذ ميه وتحت حمانته" ،مشن ار إلى أ ايعقاد الوطيي

تحت مظلة االحتالل نعتبر بميزلة حصول على شرعنة ميه.

وقال إ ايعقاد اجتماعات الميظمة تحت حمانة االحتالل هو دمار لها" ،فالميظمة تكتسب شرعنتها

م شعبها ولنس م محتلها" ،مجددا تأكنده على ما تم االتفاق علنه وطينا "بضرورة عقد الوطيي
في ميطقة خارج سنطرة االحتالل سواء في غزة او أنا م العواصم العربنة كما جرت العادة قبل

ذلك".

الرسالة ،فلسطين2017/8/6 ،

 .15موقع "واال" :مخاوف إسرائيلية من استخدام حماس المتزايد للطائرات المسيرة
قال شبتاي بيدنت المراسل العسكري لموقع "ونلال" اإلخباري اإلسرائنلي إ ضباطا كبا ار في الجنش
زادوا م تحذنراتهم في اآلوية األخنرة بسبب زنادة حركة حماس م استخدامها للطائرات المسنرة.

وأضاف أ هذه التحذنرات زادت في أعقاب عنثور الجنش أمس السبت على طائرة بدو طنار مزودة
بكامن ار للتصونر أنثياء التحلنق بعد أ سقطت داخل المياطق اإلسرائنلنة قادمة م قطاع غزة ،حنث
تم العنثور علنها في الجزء الجيوبي م الحدود اإلسرائنلنة مع غزة ،وتم يقلها إلجراء االختبارات

الالزمة.
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وأوضح أ الجنش اإلسرائنلي كنثف في اآلوية األخنرة م تيظنم دورات اإلرشاد لجيوده أمام احتمال
أ تقوم ميظمات مسلحة معادنة بتهرنب طائرات بدو طنار إلى الضفة الغربنة ،واستخدامها في

عملنات مسلحة.

وتخشى األجهزة األمينة أ نتم لجوء الفلسطنينن للطائرات المسنرة في جمع معلومات استخباراتنة
حول يشاط الجنش في األراضي الفلسطنينة ،وم ضميها رصد الحواجز العسكرنة ،أو العملنات

التي تيفذها القوات الخاصة ،وجمع معلومات ع المستوطيات والبؤر االستنطاينة.

وهياك احتمال آخر بأ تستخدم الخالنا المسلحة هذه الطائرات المزودة بكامنرات تصونر ،والمسنرة
ع بعد ،خالل تيفنذ هجوم ،بحنث توفر المعلومات في الزم الحقنقي لتلك الخالنا.

وأشار بيدنت إلى أ السنيارنو األكنثر خطورة نتمنثل بأ نتم تشغنل هذه الطائرات مع متفجرات ،أو

أسلحة تستهدف المراكز السكاينة أو البينة التحتنة العسكرنة ،مما دفع الستحضار تجربة تيظنم

الدولة في سورنا ،واستخدامه لهذه الوسنلة القتالنة.

وقال التقرنر إ األشهر األخنرة شهدت استخداما متزاندا م قبل حماس لهذه الطائرات المسنرة

المزودة بكامنرات تصونر ،م أجل القنام بمهام استخبارنة ،عقب قنامها بتهرنب أعداد كبنرة ميها
عبر األيفاق م مصر.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/6 ،

 .16الطيراوي يساوم األمانة العامة لنقابات عمال فلسطين باالستقالة مقابل عدم تحويلهم لهيئة مكافحة
الفساد

الضفة الغربنة :قال مصد ر مطلع :إ عضو اللجية المركزنة لحركة فتح توفنق الطنراوي ،ساوم
األماية العامة لالتحاد العام ليقابات عمال فلسطن باالستقالة مقابل عدم تحونلهم لهنئة مكافحة

الفساد.

وأكد المصدر لـ"المركز الفلسطنيي لإلعالم" أ عددا م أعضاء األماية العامة لالتحاد نخضعو

حالنا لالعتقال والتحقنق لدى هنئة مكافحة الفساد يتنجة رفضهم تلك المساومة التي كايت تتضم

التغاضي عما علنهم م قضانا فساد مقابل تيحنهم.
وأضاف أ

"الطنراوي قال بالحرف الواحد :أقنلوا نثالنثة م

األماية العامة (يتحفظ على ذكر

أسمائهم) ،مقابل أال تفتح ينابة مكافحة الفساد قضانا بحقهم ،وعرضت الصفقة على األمن العام
لالتحاد شاهر سعد ،والذي رفضها بدوره مع أعضاء األماية العامة".
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وقال المصدر :إ الطنراوي أوعز -بصفته مسؤول ملف الميظمات الشعبنة في حركة فتح -لمكافحة
الفساد بالشروع بالتحقنق وفتح ملفات الفساد في االتحاد بعد رفض طلبه ،وهو ما تم ،وترتب علنه

التحقنق بتجاوزات بمالنن الدوالرات ميذ األسبوع الماضي.

ونخضع نثالنثة م أعضاء األماية العامة لالعتقال ميذ ستة أنام على هذه الخلفنة "التي تعكس كنف

تفتح وكنف تغلق ملفات الفساد م السلطة" ،بحسب المصدر.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/6 ،

 .17االحتالل يدعي اعتقال منفذي عملية إطالق النار قرب رام هللا
رام هللا :ذكرت مصادر اعالمنة عبرنة ،أ قوات االحتالل اعتقلت مقاومن فلسطنينن يفذوا عملنة
إطالق يار اللنلة الماضنة على موقع عسكري قرب رام هللا (شمال القدس المحتلة).

وأشار موقع " "0404العبري ،إلى أ قوات اسرائنلنة تمكيت فجر النوم م اعتقال أربعة فلسطنينن

م مخنم "الجلزو " لالجئن الفلسطنينن (شمالي رام هللا) ،يفذوا اللنلة الماضنة عملنة إطالق يار

اتجاه موقع عسكري محاذي لمستوطية "بنت إنل".

وبحسب الموقع العبري ،فإ المعلومات االولنة تُشنر إلى أ ميفذ عملنة إطالق اليار ،ايسحب م
المكا بعد ُعطل حدث بالسالح المستخدم (دو اعطاء المزند م التفاصنل).

قدس برس2017/8/6 ،

 .18افتتاح نصب تذكاري للقيادي في كتائب القسام مازن فُقهاء وسط قطاع غزة

غزة  -هدانة الصعندي :افتتحت بلدنة "اليصنرات" وسط قطاع غزة ،مساء نوم األحد ،يصبا تذكارنا،
لماز فقهاء القنادي في "كتائب عز الدن القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" ،الذي اغتنل في

مارس/آذار الماضي ،حسب مراسل األياضول .وقال القنادي في حركة "حماس" محمود الزهار في
كلمة خالل االفتتاح" :يقول إلسرائنل إ الذي أخرج األسنر المحرر ماز فقهاء ،وبقنة األسرى م

سنخرج البقنة ،ويعرف أيهم سنخرجو  ،وأول ما نمسكو به سالح المقاومة".
السجو اإلسرائنلنةُ ،
وأردف" :إييا في هذا الموقف يقول إييا يمد أندنيا إلى كل م نرند أ ُنحرر فلسطن  ،وم أراد
مسايدتيا أندنيا ممدودة له مهما كا ماضنه ،ويبتعد ع كل ند خايت أو تعاويت مع العدو المحتل".

واستدرك" :لم ُنقتل ماز فقهاء أليه عاش مرفها في غزة ،بل كا نعنش هيا وأصابعه تتحرك في كل
شبر بالضفة الغربنة واألراضي المحتلة ،م أجل ذلك أردوا أ نقتلوه".
وكالة األ ناضول لألنباء2017/8/6 ،

التاريخ :اإلثنين 2017/8/7

العدد4368 :

ص

14

 .19بينيت يعلن دعمه لنتنياهو بتحقيقات الفساد
ارمــي حنــدر :أعل ـ وزنــر التربنــة والتعلــنم وزعــنم البنــت النهــودي ،نــوم األحــد ،دعمــه ل ـرئنس الحكومــة
بينامن يتيناهو ،رغم التطورات التي طرأت في التحقنق معه بشبهات الفساد وتلقي الرشوة ،ونأتي هذا

الــدعم بعــد موافقــة مــدنر مكتــب يتينــاهو الســابق ،أري هــارو ،علــى توقنــع اتفــاق شــاهد ملــك فــي الملــف
 1000والملف .2000

وقال بنينت إ "إسرائنل تحتاج للنثبات وأيا ملزم بالحفاظ على الحكومة ،رئنس الحكومة أقرب للبراءة،

أتميى أ نيتهي التحقنق بدو تقدنم الئحة اتهام".

وأشار بنينت إلى أيه ننثق تمام النثقة بسلطات تطبنق القايو وبالمستشـار القضـائي للحكومـة ،أفنحـاي

ميدلبلنت "بدو ضغوط سناسنة ومظاهرات ال حاجة لها".

وتــابع أ "حكومــة النمــن القــومي ضــرورنة ألم ـ إس ـرائنل ،سيواصــل هــذه الــدرب حتــى االيتخاب ــات
القادمة التي يأمل أ تقام في موعدها ،الياخبو الذي نرو بيا القنادة القومنة إلسـرائنل نتوقعـو ميـا

التصرف بمسؤولنة ومهينة".

ونعتبر بنينت أول زعنم كتلة في االئتالف الحكومي ندعم يتيناهو عليـا ،وتشـنر التقـدنرات إلـى أ أنـا
مـ الكتــل فــي االئــتالف لهــا مصــلحة بزعزعــة الحكومــة والــذهاب اليتخابــات مبكـرة ،ال ســنما فــي هــذه
المرحلة ،واالتفاق مع هارو ل نغنر الصورة.

عرب 2017/8/6 ،48

 .21وزراء ونواب يشنون حملة تصريحات داعمه لنتنياهو محاولين تجنيد رأي عام داعم له
ارمــي حنــدر :شـ وزراء فــي الحكومــة اإلسـرائنلنة وأعضــاء كينســت مقربــو م ـ يتينــاهو ،نــوم األحــد،

حملة تصرنحات مضادة بعد التطورات التي طرأت على ملفات الفساد التي نحقق مع يتيناهو بشأيها،

محاولن تجيند رأي عام داعم له.

قال وزنر األم الداخلي ،جلعاد إردا (اللنكـود) ،إ "رئـنس الحكومـة نقـود إسـرائنل بمسـؤولنة ومهينـة
ونجب دعمه خالل الهجمة السناسنة واإلعالمنة التي نتعرض لها ،األقوال التي تدن رئـنس الحكومـة

قبل إنثبات ذلك هي أقوال تافهة وال مكا لهم في الدولة الدنمقراطنة".

وكتــب وزنــر المواصــالت ،نس ـرائنل كــاتس ،علــى صــفحته فــي فنســبوك أيــه "فــي دولــة القــايو واليظــام

الــدنمقراطي ال نط ــاح ب ـرئنس حكوم ــة اســتيادا إل ــى العيــاون ف ــي الصــحافة ،مظ ــاهرات المعارض ــة أو

أجزاء م تحقنق".
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وقالــت وزن ـرة النثقافــة والرناضــة ،منــري رنغنــف ،قالــت فــي مقابلــة إذاعنــة إيهــا تقتــرح "لكــل م ـ نحــاول
تشونه صورة رئـنس الحكومـة فـي اإلعـالم أ نشـرب القهـوة ،النسـر المتطـرف يسـي أ الدنمقراطنـة ال

تأتي بالقوة ،استبدال السلطة نتم في صيادنق االقتراع".

وزعمت رنغنف أ "الظلـم لحـق بعائلـة يتينـاهو طـوال سـيوات ،هـذه محاولـة إلسـقاط يتينـاهو ،فـي عـام

 96و 99قدمت لوائح اتهام ضده ولم نيتج عيها أي شيء" .ونشار إلـى أيـه فـي كـال العـامن أوصـت
الشرطة بتقدنم يتيناهو للمحاكمة ،لكـ المستشـار القضـائي للحكومـة ،إلنـاكنم روبنيشـطان  ،حـال دو

ذلــك .ودعــم عضــو الكينســت مـ اللنكــود ،بنيــي بنغــن  ،موقــف المستشــار القضــائي الحــالي للحكومــة،
أفنحاي ميدلبلنت ،وقال إ التحقنقات الحالنة بحاجة للحذر ،وذكر أ "المتظـاهرن ال نرنـدو ايتهـاء

التحقنقات فقط ،ل نكتفوا باليتنجة التي ال نرندويها ،المستشار القضائي محق بالحذر الذي نظهره".

عرب 2017/8/6 ،48

" .21المعارضة اإلسرائيلية" :إذا قُدمت ال ئحة اتهام ضد نتنياهو فإنه ال يمكنه مواصلة شغل منصبه

تــل أبنــب  -يظنــر مجلــي :تحــدث رئــنس حــزب «نوجــد مســتقبل» نئنــر لبنــد ،ورئــنس حــزب العمــل آبــي
غبــاي ،أول م ـ أمــس ،ع ـ اتفــاق الدولــة مــع آري هــارو ،وتطــورات التحقنــق ضــد بينــامن يتينــاهو.
وطالــب لبنــد رئــنس الحكومــة بالعمــل علــى إلغــاء أوامــر ميــع اليشــر عـ التحقنقــات ضــده ،وقــال للقيــاة

النثاينة« :م المياسب أ نقف أمام دولة إسرائنل ،ونفصل دوره في هذه القضانا».

وادعــى لبنــد أ «النمــن نحــاول رســم األمــر وكأيــه صـراع سناســي نقــوده النســار ضــد رئــنس الحكومــة؛
هــذا لــنس ص ـراعا سناســنا .كــل الضــالعن فــي الموضــوع ،القائــد العــام للشــرطة واليائــب العــام للدولــة
والمستشار القايويي ،جرى تعننيهم م قبل يتيناهو».

وأضــاف لبنــد بأيــه «إذا جــرى تقــدنم الئحــة اتهــام ضــد يتينــاهو ،فإيــه ال نمكيــه مواصــلة شــغل ميصــبه
رئنسا للحكومة».

م جهته ،كتب رئنس حـزب العمـل آبـي غبـاي ،علـى صـفحته علـى «فنسـبوك» ،أ «شـعب إسـرائنل

نـئس مـ رئـنس حكومـة نحـنط بـه شـهود ملــك» ،وقـال« :أيـا متفائـل ،يحـ فـي ذروة أزمـة ،وفـي بدانــة
تصحنح سنيظف عف عقد زميي».

كمـا طالــب رئــنس الحكومــة الســابق إنهــود بــاراك باســتقالة يتينــاهو ،إذا جــرى تقــدنم الئحــة اتهــام ضــده،

وتطرق إلى قـول وزنـرة القضـاء أننلـت شـكند إ يتينـاهو لـنس ملزمـا باالسـتقالة ،إذا جـرى تقـدنم الئحـة

اتهــام ضــده ،وقــال« :وزن ـرة القضــاء مخطئــة؛ رئــنس الحكومــة فــي إس ـرائنل ال نســتطنع مواصــلة شــغل
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ميصــبه بعــد قـرار تقــدنم الئحــة اتهــام ضــده .المســألة لنســت مجــرد قــايو  ،وايمــا هــي حنــاة أبيائيــا .كــل
الدائرة القرنبة م يتيناهو قرنبة م محاكمات رشوة وخداع وخرق للنثقة».

وقالــت رئنســة حركــة من ـرتس ،زهافــا غلــؤو « :ال تهميــي المعــاننر السناســنة الشــفافة التــي تقــف وراء
التصرنح المنثنر للغضـب ،بـأ يتينـاهو نسـتطنع البقـاء رئنسـا للحكومـة مـع الئحـة اتهـام؛ نحظـر علنيـا

اعتناد هذا الفساد».

الشرق األوسط ،لندن2017/8/7 ،

 .22رئيس االئتالف الحكومي :سوف نحاسب وزراء اليمين الذين ال يهمهم إال استبدال نتنياهو
ت ــل أبن ــب  -يظن ــر مجل ــي :بع ــد أش ــهر مـ ـ تأنن ــد ودع ــم علي ــي مـ ـ وزراء النم ــن اإلسـ ـرائنلي لـ ـرئنس
حكــومتهم بينــامن يتينــاهو الــذي نواجــه تحقنقــات فــي قضــانا فســاد ،ســاد الصــمت أوســاطهم فــي األنــام

األخنـرة ،بعــد أ اتفقــت الشــرطة مــع آري هــارو ،رئــنس طــاقم يتينــاهو ،علــى أ نصــبح «شــاهد ملــك»
ضده .فراح المقربو ميه نهددو الوزراء المعينن بيزع التأنند عيهم في االيتخابات المقبلة.

ومــع ذلــك ،بــدأ بعضــهم نسـربو تحفظــاتهم علــى يتينــاهو ،ونعليــو أيهــم لـ نوافقـوا علــى اســتم ارره فـي
رئاسة الحكومة في حال توجنه الئحة اتهام ضده .وادعى رئنس االئتالف الحكومي ،دنفنـد بنتـا  ،أ
اتفاق الدولة مع شاهد ملك ال نعزز الشبهات ضد رئنس الحكومة ،وقال في لقاء مع القيـاة النثاينـة إ

«رئنس الحكومة نقول إيه نمكيه مواجهـة هـذا ،وأيـا أصـدقه .حالنـا ،هـذا ال نقـرب موعـد االيتخابـات»،
وأضاف« :إذا كايت هياك أدلة ،فال حاجـة لتـدعنمها .ايظـروا إلـى الحقـائق ،ولـنس فقـط إلـى مـا تقولـه
الشــرطة .هيــاك شــعور بأيــه نجــب االيتصــار فــي التحقنــق ،وهــذا نخلــق إشــكالنات معنيــة حــن نكــو

المقصــود رئــنس الحكومــة» ،وتــابع مهاجمــا وزراء فــي اللنكــود أ «هـؤالء وزراء ال نهمهــم إال اســتبدال
يتيناهو ،وسيصفي الحساب معهم».

الشرق األوسط ،لندن2017/8/7 ،

 .23النيابة العسكرية ترفض تأجيل دخول الجندي القاتل للسجن
بــالل ضــاهر :قــدمت الينابــة العامــة العســكرنة صــباح النــوم االنثيــن  ،اعت ارضــها علــى طلــب الجيــدي
القاتــل ،إلنئ ــور أ ازرن ــا ،تأجن ــل دخولــه إل ــى الس ــج لم ــدة  18ش ــهرا ،وم ـ المفت ــرض أ نب ــدأ بع ــد غ ــد

األربعاء.
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وكــا محــامو الجيــدي القاتــل قــدموا طلبــا لمحكمــة االســتئياف العســكرنة ،أمــس ،بتأجنــل موعــد دخــول
أ ازرنــا إلــى الســج إلــى حــن نــدرس رئــنس أركــا الجــنش اإلسـرائنلي ،غــادي آنزيكــوت ،طلــب الجيــدي

القاتل بتخفنف الحكم علنه.

عرب 2017/8/7 ،48

فور
 .24أكاديمي إسرائيلي :مقتحمو األقصى اليهود سرطان يجب استئصاله ا
الياصـرة  -زهنــر أيــدراوس :النهــود الــذن نقتحمــو الحــرم القدســي الشـرنف هــم ســرطا أرســل أورامــا
خبننثة إلى جمنع روافد المجتمع ،وبالتالي نجب استئصاله بسر ٍ
عة ،هذا ما كتبه األكادنمي اإلسرائنلي،
د .عوفر كسنف ،م الجامعة العبرنة في القدس الغربنة على صـفحته الشخصـنة فـي موقـع التواصـل
االجتم ــاعي (فنس ــبوك) .وق ــال موق ــع ص ــحنفة (ن ــدنعوت أحروي ــوت) عل ــى اإليترين ــت ( )YNETإ

األستاذ الجامعي ،الـذي نيتمـي للحـزب الشـنوعي اإلسـرائنلي ،رفـض الت ارجـع عـ أقوالـه ،خـالل حـدنث
أجراه الموقع مع ُبعند يشر البوست في فنسبوك.
المقتحمن لألقصى بأيهم مجموعة م القاذورات والحنثاالت ،الفتا إلى
عالوة على ذلك وصف النهود ُ
أ تصرفاتهم سوف تغرق ميطقة الشرق األوسط بالدماء.

وكــا د .كســنف قــد وصــف وزنـرة القضــاء اإلسـرائنلنة أننلنــت شــاكند بأيهــا حنثالــة مـ اليــازنن الجــدد.

وكتب المحاضر في كلنة العلوم السناسنة في الجامعة العبرنة ،أ شاكند شرنك غنر مباشر في إبادة
شعب في أفرنقنا ،وفي جرائم ضد اإليساينة .وكتب أنضا أ شاكند مسؤولة عـ “تحـول إسـرائنل إلـى

الفاشنة”.

رأي اليوم ،لندن2017/8/6 ،

 .25النيابة اإلسرائيلية تحول ملف الضابط الذي قتل أردنيين إلى الشرطة
تـل أبنــب :أعليـت الينابــة العامـة فــي إسـرائنل ،أمــس ،أيهـا قــررت يقـل إجـراءات فحـص قضــنة الضــابط
اإلس ـرائنلي الــذي قتــل م ـواطين أردينــن  ،م ـ المخــابرات العامــة «الشــاباك» ،إلــى قســم التحقنــق فــي

الشرطة .ونعيي ذلك اعتبار العملنة مخالفة جيائنة.

وقالــت مصــادر سناســنة فــي تــل أبنــب ،إ هــذا الق ـرار نعيــي أم ـرن مختلفــن  :األول أيــه نبــث رســالة
إنجابنة إلى األرد  ،بأ الحكومة اإلسرائنلنة جادة في التحقنـق حـول القضـنة ومحاكمـة الضـابط ،فـي

حــال نثبــوت ارتكابــه مخالفــة .والنثــايي أ إس ـرائنل تتفــادى خطــر التعــرض لطلــب بتســلنم الشــرطي إلــى
اإليتربول (الشرطة الدولنة) ،في حـال تقـدم األرد بطلـب كهـذا .فـاإليتربول ال نطلـب متهمـا إذا كايـت
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دولتــه تتخــذ اإلج ـراءات القضــائنة ضــده .وجــاء م ـ و ازرة القضــاء اإلس ـرائنلنة ،أمــس ،أ اليائــب العــام
أصــدر األمــر بيقــل الملــف إلــى الشــرطة باالتفــاق مــع المستشــار القــايويي للحكومــة ،مــا نعيــي أيــه قـرار
علــى أعلــى المســتونات .وأضــافت أيــه ســنجري الفحــص بمرافقــة الينابــة العامــة ،وبيــاء علــى اليتــائج،

سنجري فحص إمكاينة التوجه إلى السلطات األردينة بطلب الحصول على مواد أخرى.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/7 ،

 .26ثالثة آالف إسرائيلي يتظاهرون ضد نتنياهو ...و 150يتظاهرون تأييدا له
تـل أبنـب  -يظنـر مجلــي :تظـاهر أكنثـر مـ  3آالف إسـرائنلي لنلـة الســبت  -األحـد ،لألسـبوع الســابع
والنثالنثن على التوالي ،ضـد سـلوك المستشـار القـايويي للحكومـة ،أبنحـاي ميـدلبلنت ،خـالل التحقنقـات

ضد رئنس الحكومة بينامن يتيناهو ،في بنتح تكفا ،واحتجاجا على ما نعتبرويه «تساهال» إزاء رئنس
الحكومة ،وطالبوا المستشار باالستقالة .وفي المقابل ،يظم حزب اللنكود مظاهرة مضادة ،كـا نطمـح

أل تكو جماهنرنة «تخرس قوى النسار» ،لك عدد المشاركن فنها لـم نتجـاوز  150ياشـطا ،بنـيهم

رئنس كتل االئتالف البرلماينة ،دنفند بنتا  ،ووزنر االتصاالت ،أنوب قرا ،واليائب يافا بوكنر.

وادعى بنتا  ،الحقا ،أ وسائل اإلعـالم «حاولـت تقـزنم مظـاهرة اللنكـود ،وتضـخنم مظـاهرة النسـار»،

وقــال إ «النســار لــم نجيــد ألفــي متظــاهر ،ويح ـ شــارك معيــا أكنثــر م ـ ألــف متظــاهر وصــلوا بشــكل
عفوي غنر ميظم».

واعتبر المراقبو فشل مظاهرة تأنند يتيناهو دلـنال علـى بدانـة ايهنـار مكايتـه فـي الحـزب ،وأشـاروا إلـى

أ يحو  200ياشط م اللنكود شاركوا في المظاهرة التي تطالب باستقالة يتيناهو.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/7 ،

 .27استطالع %51 :من اإلسرائيليين ال يصدقون ادعاءات نتنياهو بأنه ليس متورطا في الفساد
القدس المحتلة  -يضال محمد وتد :بن استطالع للرأي العام أ  %51م اإلسرائنلنن ال نصدقو
ادعــاءات رئــنس الحكومــة اإلس ـرائنلنة ،بينــامن يتينــاهو ،بأيــه لــنس متورطــا فــي الفســاد ،وفــق التعبنــر

الذي استخدمه يتيناهو عيدما قال "ل نكو شنئا أليه لم نك هياك شيء".

إلى ذلك بن االستطالع أ  %66م اإلسرائنلنن نعتقدو أ على يتيناهو أ نسـتقنل مـ ميصـبه
في حال تم تقدنم الئحة اتهام ضده ،علما بأ القايو ال نلزم بذلك.
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وجــاءت هــذه اليتــائج بعــد نــومن فقــط م ـ اإلعــال ع ـ توصــل الشــرطة إلــى صــفقة مــع مــدنر دن ـوا
يتينـاهو األســبق ،أرنــك هــارو ،وميحــه مكايــة شــاهد ملكــي مقابــل إدالئــه بمعلومــات ضــد يتينــاهو تنثبــت
تورط األخنر في قضانا فساد تتعلق بتلقنه رشاوي وهدانا خالفا للقايو .

فـي المقابــل بـن االســتطالع بمــا نبـدو أيــه مفاجـأة أ اللنكــود فــي حـال جــرت االيتخابـات تحــت رئاســة

يتينــاهو سنحصــل علــى  27مقعــدا ،أمــا فــي حــال جــرت االيتخابــات م ـ دو أ نكــو يتينــاهو علــى

رأس القائمة فسنحصل الحزب على  31مقعدا.

في المقابل نحصل حزب "المعسكر الصهنويي" على  22مقعدا ،وحـزب "نـنش عتنـد" (نوجـد مسـتقبل)

علــى  18مقعــدا ،أمــا القائمــة المشــتركة لألح ـزاب العربنــة فتت ارجــع لـ ـ 11مقعــدا ،كمــا تت ارجــع قــوة حــزب
البنــت النهــودي بقنــادة يفتــالي بنينــت ،أربعــة مقاعــد لنحصــل علــى  9مقاعــد فقــط ،وترتفــع قــوة حــزب

"نس ـرائنل بنتني ــو" (إس ـرائنل بنتي ــا) بقنــادة لنبرم ــا  ،لنحص ــل بحســب اس ــتطالع القيــاة العاشــرة عل ــى 8

مقاعد.

وعلى الرغم م حالة القلق في صفوف قادة اللنكود ومحاولة عدم الخـوض فـي مسـألة و ارنثـة يتينـاهو،

خوفــا مـ ايتقــام أيصــاره فــي االيتخابــات التمهندنــة ،فقــد أظهــر االســتطالع أ الــوزنر الســباق جـدعو

ساعر ،نحظى بتأنند  %23م المشاركن فـي االسـتطالع باعتبـاره الشـخص المياسـب لقنـادة اللنكـود

فــي حــال لــم نك ـ يتينــاهو مرشــحا فــي االيتخابــات القادمــة .بنيمــا نحصــل يفتــالي بنيــت ،زعــنم البنــت

النهودي على  %11فقط ونحصل أفنغدور لنبرما على .%11

العربي الجديد ،لندن2017/8/7 ،

 .82االحتالل يعتقل تسعة مواطنين بالضفة و 1,000مستوطن يقتحمون قبر يوسف
رام هللا :اعتقلت قوات عسكرنة إسرائنلنة ،فجر االنثين  ،تسعة مواطين م عدة مياطق في الضفة

الغربنة .وقال متحدث عسكري ،بأ غالبنة المعتقلن "مطلوبو " ألجهزة األم  ،وقد تم يقلهم للتحقنق
معهم م قبل ضباط جهاز "الشاباك".

وأشار إلى أ االعتقاالت تركزت في قرى وبلدات ومخنمات يابلس وقلقنلنة وبنت لحم والخلنل.

وذكر أ قوات الجنش عملت على تأمن دخول يحو ألف مستوط إلى ميطقة قبر نوسف ألداء
صلوات تلمودنة.
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 .82قتيل وسبعة جرحى بإشكال في مخيم البرج الشمالي
صور :وقع ظهر أمس إشكال بن شخصن م أبياء مخنم البرج الشمالي إنثر خالفهما على امتالك
قطعة ارض في الساحة العامة داخل المخنم ،تطور الحقا بتبادل إلطالق اليار ،نثم تجدد مساء بن

الفلسطنينن زاهي سامر إبراهنم وزناد حمدا  ،ما أسفر ع سقوط قتنل ندعى م.ح .إضافة إلى
سبعة جرحى .وعملت الفصائل الفلسطنينة على إعادة الهدوء ،ومعالجة الوضع لميع تفاقمه،

خصوصا وأيه خالف فردي .كما عملت القوى األمينة في المخنم على ضبط الوضع ،فنما أفند أ
الجنش اللبيايي أغلق لبعض الوقت طرنق مدخل المخنم.

وعقدت فاعلنات المخنم اجتماعا أكدت فنه عدم السماح بتعكنر صفو الحناة العامة في المخنم وأيها

ستلقي القبض على المشاركن في اإلشكال وسنجري تسلنمهم للقضاء اللبيايي.

المستقبل ،بيروت2017/8/7 ،

 .03االحتالل يصعد اعتداءاته على الصيادين والمزارعين في بيت الهيا
خلنل الشنخ :قصفت بحرنة االحتالل بقذنفة واحدة مجموعة مراكب للصنادن

على شاطئ بنت

الهنا ،أمس .وأعقب القصف المدفعي طلقات بأسلحة يارنة نثقنلة ،دو اإلبالغ ع وقوع إصابات.

وبحسب شهود عنا م الصنادن  ،فإ القصف المدفعي واطالق اليار تسببا بوقوع أضرار في

مراكب الصنادن المستهدفة.

وأوضح الشهود لـ"األنام" أ بحرنة االحتالل هاجمتهم بنيما كايوا نقومو بيصب شباكهم في البحر،

مشنرن إلى أ القذنفة سقطت بالقرب م المراكب ،فنما أصابت األعنرة اليارنة بعضا ميها بضرر.
واعتبر الصنادو أ إطالق الزوارق اإلسرائنلنة قذنفة مدفعنة باتجاههم هو تصعند جدند بحقهم.

وعلى الصعند ذاته استهدف بحرنة االحتالل أراضي المزارعن الواقعة على الطرنق الساحلي في

بنت الهنا بوابل م إطالق اليار الذي استمر ليحو ساعتن بشكل متقطع ،أمس.

األيام ،رام هللا2017/8/7 ،

 .03المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان :إجراءات عباس ضد غزة عقاب جماعي
غزة :وصف المركز الفلسطنيي لحقوق اإليسا  ،ق اررات رئنس السلطة محمود عباس ،ضد غزة ،أيها

"عقاب جماعي بحق ملنويي فلسطنيي ،مطالبا بالتراجع الفوري عيها ،وحذر بأيها باتت تمس حناة
ْ
سكا غزة بشكل مباشر ،وتهدر حقوقهم األساسنة بشكل جدي.
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ودعا المركز عباس إلى التراجع الفوري ع اإلجراءات العقابنة بحق سكا القطاع ،مؤكدا أ "هذه
اإلجراءات ال تهدد حناة المواطين

والضغط على حماس".

فحسب؛ بل تعاقبهم ،وال تعد الخنار السلنم إليهاء االيقسام،

كما دعا المركز الحقوقي ،حركة "حماس" إلى حل اللجية الحكومنة في غزة ،وحث األطراف على

الشروع فو ار بتيفنذ اتفاق المصالحة بالكامل “اتفاق الشاطئ الموقع في أبرنل ”.2014

ورأى أ إقصاء آالف الموظفن العمومنن  ،وم بنيهم آالف العاملن في و ازرتي الصحة والتعلنم،
دو االستياد إلى أي مسوغات قايوينة ،نيذر بايهنار القطاعن  ،ونهدد بتوقف تقدنم الخدمات

التعلنمنة والصحنة ليحو ملنويي فلسطنيي ،هم سكا قطاع غزة.

وشدد على أيه م شأ هذا القرار عدا ع كويه غنر إيسايي وغنر قايويي ،أ نفاقم األوضاع

اإليساينة المتردنة في قطاع غزة ،ونهدد بتوقف الخدمات األساسنة ليحو ملنويي مواط .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/6 ،

 .08االحتالل يواصل سعيه إلخالء منزل في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين
القدس :أفادت عائالت مقدسنة تقط في ميطقة "كباينة أم هارو " في حي الشنخ جراح وسط القدس
المحتلة ،بأ العد التيازلي بدأ لتيفنذ االحتالل تهدنداته بإخالء ميازل الميطقة ،بدءا بميزل عائلة

شماسية ،لصالح جمعنات استنطاينة بزعم ملكنتها للميزل وميازل مجاورة قبل اليكبة في العام ،1948

علما أ عائلة شماسية تقط في الميزل ميذ العام 1964م.

وكا األهالي يظموا أمس وقفة أمام ميزل عائلة شماسية ،بمشاركة عدد م الشخصنات المقدسنة
االعتبارنة ،أكدت خالله العائالت أيها تلقت إخطارات إلخالء ميازلها حتى التاسع م الشهر الجاري

لصالح مستوطين  ،وشددت على أيها ل تترك ميازلها تحت أي ضغوطات.

وحسب عائالت الميطقة ،فإيها تخوض صراعا مع المستوطين وما نسمى "حارس إمالك الغائبن "

م جهة ،والمحاكم والقواين والق اررات م جهة أخرى.

وكا االحتالل طرد عائالت مقدسنة م حي الشنخ جراح م ميازلها ،وهي :الكرد وحيو والغاوي،

في حن نسعى االحتالل لتقاسم األدوار مع جمعنات استنطاينة لطرد ما تبقى م عائالت مقدسنة

في هذه الميطقة لتهوندها بالكامل.
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 .00عشرات اآلالف في أطول سلسلة بشرية بساحات األقصى
القدس المحتلة :شارك عشرات اآلالف في أطول سلسلة بشرنة في ساحات المسجد األقصى.
وأفاد مراسليا ،أ الفعالنة تمنزت بمشاركة آالف األطفال ،الذن هتفوا ليصرة المسجد واالستعداد
لحمانته ،ورفض جرائم االحتالل بحقه.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/6 ،

 .03عطا هللا حنا :من يفرط في أوقافنا ال عالقة له بالحضور المسيحي في األرض المقدسة
رام هللا :قال المط ار عطا هللا حيا رئنس أساقفة سبسطنة للروم األرنثوذكس إ

«الذن

نبنعو

ونفرطو بعقاراتيا وأوقافيا األرنثوذكسنة ال نمنثلو كينستيا وترانثها وهونتها وعراقة حضورها في هذه

األرض المقدسة .ولذلك فإييا يتميى م وسائل اإلعالم المختلفة التي تغطي أخبار هذه الصفقات

المشبوهة أال تقول إ الكينسة األرنثوذكسنة تبنع أوقافها أل الكينسة براء م هذه األفعال التي نقوم
بها أشخاص يعرف جندا ما هي أهدافهم وأجيداتهم وم الذي ندعمهم ونؤازرهم ونبرر أعمالهم ونقف

خلفهم».

ورأى أ هذه الصفقات مشبوهة خاصة صفقة باب الخلنل التي تعتبر م أخطر الصفقات أل
تداعناتها ستكو خطنرة على الحضور المسنحي في القدس ،كما أيها ستساعد في تشونه معالم البلدة
القدنمة وسناسة تغننر مالمحها .إيها صفقة تيدرج في إطار سناسات االحتالل الذي نستهدف القدس

بكل مكوياتها.

وطالب حيا بخطوات احتجاجنة عملنة قد نكو إحداها إقامة خنمة اعتصام في باب الخلنل قبالة
الفيادق المستهدفة أو الدخول إلى هذه الفيادق وتحدي المستوطين الذن نخططو لالستنالء علنها،

«فلم تعد كافنة بنايات الشجب واالستيكار وا علنيا أ يقوم بخطوات عملنة للحفاظ على ما تبقى
م أوقافيا وعقاراتيا األرنثوذكسنة».

القدس العربي ،لندن2017/8/7 ،

 .03تنديد فلسطيني واسع بإغالق االحتالل لـ "الجزيرة"
القدس المحتلة ،غزة  -محمد جمال ،أشرف مطر :أدايت فصائل وقوى ويقابات ومؤسسات إعالمنة
فلسطنينة ،قرار االحتالل الصهنويي ،إغالق مكاتب قياة الجزنرة ،في األراضي الفلسطنينة المحتلة

بحجة التحرنض على اإلرهاب وسحب ترخنص موظفنها.
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وأدا يائب يقنب الصحفنن الفلسطنينن تحسن األسطل ،قرار االحتالل الصهنويي بإغالق مكاتب
قياة الجزنرة في األراضي الفلسطنينة المحتلة عام .1948

وقال األسطل في حدنث لـ(الشرق) "هذا قرار مرفوض جملة وتفصنال ،ويقابة الصحفنن الفلسطنينن
ل تقف أمام هذا القرار ،وهي تستيكره وتدنيه ،على اعتبار أ هذا القرار هدفه كتم الحرنات ،خاصة

م قبل اإلعالم الفلسطنيي والعربي الذي نفضح ممارسات االحتالل بحق الشعب الفلسطنيي المحتل

واألعزل".

بدوره ،قال رئنس ميتدى اإلعالمنن الفلسطنينن عماد اإلفريجي ،إ ما أقدم علنه االحتالل هي
محاوالت ميه لخيق الكلمة الحرة ،وهذا امتداد واضح للسناسات اإلسرائنلنة الرامنة إلى ميع ظهور

الحقنقة ويقل الصورة الحقنقنة م

االحتالل.

األرض الفلسطنينة المحتلة ،وهذا بالطبع نصب في مصلحة

ووصف طالل أبو ظرنفة ،عضو الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن قرار سلطات االحتالل
اإلسرائنلي بإغالق مكاتب الجزنرة داخل األراضي الفلسطنينة المحتلة عام  ،1948بأيه ٍ
تعد سافر
على حرنة الرأي والتعبنر ،والحرنات الصحفنة.
بدوره أدا

المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة إغالق سلطات االحتالل مكتب قياة الجزنرة .وقال

المكتب في بنا له تلقت (الشرق) يسخة عيه" :يدن قرار االحتالل إغالق مكتب الجزنرة ،ويرى فنه

تتونجا للحملة التي شيتها جهات عدة داخلنا وخارجنا ضد القياة" .ورأى أ اإلغالق ُنعد تأكندا على
الدور اإلعالمي الكبنر الذي أدته الفضائنة خالل أحداث األقصى األخنرة.
الشرق ،الدوحة2017/8/7 ،

" .03قدس برس" 115 :مستوطنا يهوديا يقتحمون المسجد األقصى صباح األحد
القدس المحتلة :تكنثفت ميذ ساعات صباح نوم األحد ،اقتحامات المستوطين

للمسجد األقصى

المبارك ،وسط حمانة عياصر إسرائنلنة.

وأفادت مراسلة "قدس برس" ،أ  115مستوطيا نهودنا اقتحموا المسجد األقصى م "باب المغاربة"
وتجولوا في باحاته خالل فترة االقتحامات الصباحنة.

وأضافت أ عياصر م الشرطة اإلسرائنلنة والقوات الخاصة المسلحة ،رافقت المستوطين لتأمن

حمانتهم أنثياء اقتحامهم للمسجد األقصى ،حتى خروجهم ميه م "باب السلسلة".

قدس برس2017/8/6 ،

التاريخ :اإلثنين 2017/8/7

العدد4368 :

ص

24

" .03إسرائيل" تفرض قيودا جديدة على سفر الفلسطينيين عبر معبر بيت حانون" /إيريز"
الياصرة :كشفت ميظمة نسارنة إسرائنلنة ،اليقاب ع إجراءات جدندة فرضها جنش االحتالل على
الفلسطنينن

القادمن

م

قطاع غزة عبر معبر "بنت حايو " (انرز) ،وذلك بميع إدخال أجهزة

إلكتروينة ،وأطعمة ومواد التيظنف.

وقالت ميظمة "غنشا" (غنر حكومنة تعيى بحرنة التيقل)" :إ الفلسطنينن القادمن م غزة عبر
معبر إنرز لم نعد بإمكايهم حمل بعض األجهزة اإللكتروينة بما فنها الحواسنب الشخصنة

(المحمولة)".

وأضافت الميظمة ،في بنا يشر على موقعها اإللكترويي ،أ السلطات اإلسرائنلنة فرضت حظ ار
على إدخال الحواسنب الشخصنة وبعض األجهزة اإللكتروينة منثل ماكنيات الحالقة على الفلسطنينن

الذي ندخلو إلى األراضي المحتلة عبر معبر إنرز ،أو نغادرو إلى األرد عبر معبر "الليبي"

(جسر الملك حسن ).

وشمل قرار الحظر األطعمة ومواد التيظنف ،واستنثيى ميه أجهزة الهاتف المحمول.
وبحسب "غنشا" ،فإ القنود الجدندة ال تيطبق إال على الفلسطنينن  ،بم فنهم موظفي الميظمات

الدولنة الذن نحتاجو إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهم للعمل.

قدس برس2017/8/6 ،

" .02الزراعة" بغزة :تدهور وضع األمن الغذائي في قطاع غزة بنسبة %70
غزة :قال مدنر عام التخطنط والسناسات بو ازرة الزراعة في قطاع غزة ،يبنل أبو شمالة ،إ ايخفاض
القدرة الشرائنة ،وتراجع دخل الفرد ،وايتشار البطالة ،يتنجة الحصار المفروض ميذ سيوات ،أدى إلى

تدهور األم الغذائي في القطاع بيسبة .%70

وأوضح أبو شمالة ،خالل بريامج "لقاء مع مسؤول" الذي يظمه مكتب اإلعالمي الحكومي ،في مقره
بغزة ،أ هذه المعلومات باتت واضحة في التقارنر الصادرة ع الميظمات الدولنة حول الوضع

الغذائي المتدهور في قطاع غزة.

وتطرق المسئول الفلسطنيي إلى القنود والعراقنل التي تفرضها سلطات االحتالل على حركة االستنراد
والتصدنر ،لميع االكتفاء الذاتي ،مشن ار إلى أ و ازرته تعمل في ظل ظروف معقدة جدا.

وأكد أ أزمة الكهرباء األخنرة كبدت المزارعن خسائر فادحة وذلك لعدم مقدرتهم على توفنر المناه

لري مزروعاتهم.
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 .39مرسي يؤكد عدم صحة إجراءات محاكمته بـ"التخابر مع حماس"
القاهرة  /سند فتحي ،مصطفي عند :جدد محمد مرسي ،أول رئنس مديي ميتخب دنمقراطنا في
مصر ،األحد ،التأكند على عدم صحة إجراءات محاكمته أمام المحاكم العادنة لكويه ما زال رئنسا

للبالد ،ومحاكمة الرؤساء لها يظام محدد وفق الدستور.

جاء ذلك في حدنث لـ"مرسي" أمام محكمة جيانات القاهرة التي عقدت ،النوم ،أولى جلسات إعادة

محاكمته و 21متهما آخرن في القضنة المعروفة إعالمنا بـ"التخابر مع حماس" .وقال مرسي ،في
حدننثه ،إ "المحكمة غنر مختصة بمحاكمتي مع احترامي لها".

وتعود قضنة "التخابر مع حماس" إلى تارنخ  18دنسمبر/كايو أول  ،2013عيدما أمر اليائب العام

المصري السابق ،هشام بركات ،بإحالة "مرسي" و 35آخرن للمحاكمة في تلك القضنة.

وكالة األناضول لألنباء2017/8/6 ،

 .41الجيش المصري :تدمير  42نفقا على الحدود مع غزة منذ بداية العام
القاهرة /حسن القبايي :أعل الجنش المصري ،النوم األحد ع تدمنر يفق على الشرنط الحدودي مع

قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجنش المصري ،العقند تامر الرفاعي ،في بنا عبر صفحته بموقع التواصل

االجتماعي" ،فنسبوك"" :تمكيت قوات إيفاذ القايو

بالجنش النثايي المندايي (شمال شرق) م

اكتشاف وتدمنر جسم يفق رئنسي على الشرنط الحدودي بشمال سنياء" ،دو تفاصنل.

وبهذا اليفق نكو الجنش المصري قد دمر  42يفقا على الحدود مع قطاع غزة ميذ نيانر /كايو نثا

الماضي ،وفق إحصاء مراسل األياضول ،لبنايات رسمنة.

وكالة األناضول لألنباء2017/8/6 ،

 .41العاهل األردني :مستقبل القضية الفلسطينية على المحك
عما  :قال العاهل األرديي عبد هللا النثايي ،إ

مستقبل القضنة الفلسطنينة "على المحك" ،وأ

الوصول إلى حل "نزداد صعوبة".

وأكد الملك خالل لقائه النوم األحد ،في قصر الحسنينة ،رئنس مجلس اليواب وأعضاء المكتب الدائم
في المجلس ورؤساء اللجا الينابنة ،أيه ل نكو هياك أي اختراق في عملنة السالم ،إذا لم نك

هياك التزام أمرنكي بدعم التوصل إلى حل للقضنة الفلسطنينة ،ودعا في هذا الصدد ،إلى مضاعفة

الجهود والعمل بشكل مكنثف مع اإلدارة األمرنكنة ،لتحقنق التقدم الضروري خالل الفترة القادمة.
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وقال العاهل األرديي بحسب ما يقلته وكالة األيباء األردينة "بترا" إيه لوال الوصانة الهاشمنة وصمود
المقدسنن لضاعت المقدسات ميذ سيوات ،ويحاول كل جهديا لتحمل مسؤولناتيا ،مشن ار إلى أ

يجاحيا نتطلب الموقف الواحد مع األشقاء الفلسطنينن  ،حتى ال تضعف قضنتيا ويتمك م الحفاظ
على حقوقيا.

وكالة األنباء األردنية (بترا) ،عمان2017/8/7 ،

 .42منظمات حقوقية تندد بإغالق "إسرائيل" مكاتب الجزيرة
يددت ميظمات حقوقنة بقرار الحكومة اإلسرائنلنة إغالق مكاتب شبكة الجزنرة بالقدس وسحب اعتماد

صحفننها ،داعنة تل أبنب إلى العدول ع قرارها ،في وقت شجبت شبكة الجزنرة القرار وأكدت أيها
ستتخذ اإلجراءات القايوينة والقضائنة المياسبة بهذا الشأ .

وفي هذا الصدد ،يدد المرصد األورومتوسطي لحقوق اإليسا النوم األحد بقرار السلطات اإلسرائنلنة

إغالق مكاتب قياة الجزنرة الفضائنة وسحب اعتماد صحفننها ،ووصف القرار بكويه "تصعندا خطن ار

لاليتهاكات اإلسرائنلنة بحق المؤسسات اإلعالمنة".

وقال المرصد-ومقره جينف -إ القرار اإلسرائنلي الجدند نظهر أ الفلسطنينن لنسوا وحدهم م
تطالهم هجمة السلطات اإلسرائنلنة العيصرنة تجاه األفراد والمؤسسات الخاصة بهم.

وأكد المرصد في بنا صحفي أ منثل هذه السناسات تؤكد م جدند أ إسرائنل التي تدعي بأيها

دولة الدنمقراطنة في الميطقة شرنكا فاعال مع الدول القمعنة في الشرق األوسط في محاربتها

للحرنات وأدوات الرأي العام المشروعة ،وفق تعبنر البنا .

م جايبها ،دعت لجية حمانة الصحفنن إسرائنل إلى التخلي ع خططها إلغالق مكتب الجزنرة

بالقدس.

وقالت اللجية إيه على إسرائنل السماح للجزنرة بالعمل بحرنة فنها وبالمياطق المحتلة أنضا ،وأضافت

أ إغالق مكتب الجزنرة في القدس ل نجلب االستقرار للميطقة.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/6 ،

 .43صحيفة إسرائيلية :العرب همشوا القضية الفلسطينية ويسعون إلى صداقتنا
نوسف ياجي :قالت صحنفة «أروتز شنفا» اإلسرائنلنة إ تهمنش العرب للقضنة الفلسطنينة كشف
مرة أخرى أيها لنست المركزنة في اليظام العربي ولنست م أولوناتهم ،مؤكدة أ الدول العربنة
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تسعى اآل

إلى إقامة عالقات ودنة وصداقة مع «إسرائنل» ضمايا لدعم الوالنات المتحدة لما

نفعلويه.

وعلى اليقنض م عياون وسائل اإلعالم الغربنة ،ال نركز صايعو السناسات والشارع العربنا على
الحقوق الفلسطنينة واألقصى؛ فهم ميشغلو بالفوضى الخاصة بهم والتحدنات المحلنة واإلقلنمنة

المستعصنة ال تي ال عالقة لها بالقضنة الفلسطنينة ،مضنفة أ الشنخ محمد حسن  ،مفتي فلسطن ،
ايتقد القادة العرب لتقاعسهم ع الهجوم األخنر على المسجد األقصى.

وأضافت الصحنفة أ

السنسي والشارع المصري مشغوال

بـ«الصدمات اليفسنة واالجتماعنة

مصدر رئنسا للدخل القومي وما تواجهه مصر م
ا
والتحدنات وتراجع مستوى السناحة» ،التي تشكل

تحدنات وايتشار الهجمات المسلحة ضد اليظام ،إضافة إلى تهدند التعاو بن تركنا وقطر وان ار ،
وكذلك األوضاع المتفجرة على حدود السودا .

كما لفتت الصحنفة إلى أ السنسي نستنثمر وقتا أطول في التيسنق الجغرافي واالستراتنجي مع
األرد والسعودنة ودول الخلنج العربنة األخرى والوالنات المتحدة و«إسرائنل» في مواجهة ما ندعي

أيه «إرهاب» أكنثر م التركنز على األوضاع في فلسطن  ،التي ُنيظر إلنها على أيها كنا مزعزع
الستقرار مصر.
وبحسب العدد الصادر في  20نولنو الماضي م «مندل إنست موينتور» في ليد  ،تخلى قادة العالم

اإلسالمي ع األقصى؛ وأصبحت هياك ال مباالة باردة تجاه ما نحدث فنه ،وغابت المؤسسات
الدنينة في مكة المكرمة والمدنية الميورة والقاهرة ع الوضع الفلسطنيي بالرغم م الوضع الخطنر

هياك.

وقالت الصحنفة اإلسرائنلنة إيهم نقودو اآل حملة إقلنمنة للتطبنع الكامل للعالقات مع «إسرائنل»،

مفسرن ذلك بأ الصداقة مع االحتالل أفضل ضما لدعم الوالنات المتحدة أليفسهم.

مقر لها ،رسوما كارنكاتورنة تصور العالم
ا
ويشرت صحنفة «القدس العربي» ،التي تتخذ م ليد
العربي على أيه يعام ندف رأسه في الرمال ،بنيما نيفجر المسجد األقصى.

موقع رصد ،القاهرة2017/8/6 ،

 .44جمعية تركية تقيم معسك ار صيفيا أليتام القدس
معسكر صنفنا لألطفال الفلسطنينن النتامى
ا
القدس  -تورغوت بونراز :يظمت جمعنة "ترانثيا" التركنة
القاطين في القدس المحتلة.
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وشارك في المعسكر الذي أقنم داخل مخنم شعفاط لالجئن  ،عشرات األنتام الفلسطنينن الذن تتراوح
أعمارهم بن

 6إلى  15عاما .وخالل المعسكر الذي استمر  10أنام ،قام األطفال بالعدند م

األيشطة الترفنهنة والتعلنمنة ،حنث ُخصصت لهم حدنقة لأللعاب ،وتلقوا علوما في القرآ الكرنم
وشاهدوا برامج تلفزنوينة خاصة.
وفي تصرنح لمراسل األياضول ،قال خالص موتلو رئنس جمعنة ترانثيا ،إ جمعنته تخطط للقنام

بمنثل هذه األيشطة بشكل ميتظم.

وأكد موتلو أ هدف جمعنته هو الوصول إلى كافة األطفال النتامى في القدس ومد ند العو لهم

وتوفنر كافة احتناجاتهم.

وكالة األناضول لألنباء2017/8/6 ،

 .45درعي يمنح اللجوء لصحافية إيرانية متهمة بالتجسس لصالح "إسرائيل"
محمد وتد :صادق وزنر الداخلنة آرنه درعي ،على طلب يقابة الصحافنن بالسماح لصحافنة إنراينة

الدخول إلى "إسرائنل" ،علما أيها مداية بالتجسس لصالح إسرائنل ونيتظرها بطه ار حكما باإلعدام.

وكايت الصحفنة اإلنراينة التي تكتب في الموقع الفارسي " ،Times of Israelقد ايتقدت قرار تركنا
بترحنلها وأعربت ع خوفها مما نمك أ تتعرض له إ تم استبعداها حنث كتبت في تغرندة على

تونتر":السلطات التركنة ترند ترحنل صحافنة إنراينة .أيا مهددة بالقتل واالغتصاب والتعذنب".

وبحسب موقع صحنفة "معارنف" ،فقد صادق درعي على الطلب الذي تقدمت به يقابة الصحافنن

للسماح للصحافنة اإلنراينة يدى أمن  ،الدخول إلى البالد ،قادمة م تركنا بعد أ

مكنثت بها 3

سيوات بعد أ هربت م إن ار  ،حنث تواجه حكما باإلعدام بعد أ تم إدايتها بالتجسس لصالح

إسرائنل.

وذكرت الصحنفة أ الصحافنة أمن أخضعت قبل عدة أنام للتحقنقات لدى أجهزة األم التركنة

بتهمة التجسس لصالح إسرائنل ،حنث تتطلع السلطات التركنة ترحنلها إلى بالدها بحسب طلب

تقدمت به السلطات اإلنراينة.

عرب 2017/8/6 ،48

 .46الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا يرفض لقاء وفد إسرائيلي
جوهايسبرغ :رفض حزب "المؤتمر الوطيي اإلفرنقي" الحاكم في جيوب إفرنقنا ،لقاء وفد إسرائنلي
نعتزم زنارة البالد في أغسطس/آب الجاري.
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وفدا

وخالل حدننثها لألياضول ،قالت المتحدنثة باسم الحزب ،يوسنبا مهلولي ،النوم األحد ،إ

إسرائنلنا سنزور جيوب إفرنقنا (لم نحدد موعد الزنارة) إلجراء لقاء مع مسؤولي الحزب وأعضاء م
الحكومة ،إال أ الحزب رفض.

وأضافت مهلولي "أ يواب الحزب ل ُنشاركوا في أي جلسة برلماينة ،في حال زار الوفد اإلسرائنلي

البرلما ".

وأشارت إلى أ الحزب الذي نشغل  249مقعدا (م أصل  )400في البرلما  ،لم نبلغ بعد المسؤولن

اإلسرائنلنن رسمنا برفض اللقاء الذي "رحب به اليواب واألعضاء".

م جهتها ،أكدت البرلماينة في صفوف الحزب مايدال مايدنال (حفندة الزعنم الجيوب إفرنقي الراحل
ينلسو مايدنال) دعمها قرار الرفض .واعتبرت مايدنال أ حزب "المؤتمر الوطيي اإلفرنقي" أظهر

التزامه بمواقف والدها الداعمة للقضنة الفلسطنينة .ودعت حكومة بالدها إلى طرد السفنر اإلسرائنلي،
واستدعاء سفنرها لدى تل أبنب ،وقطع جمنع العالقات الدبلوماسنة مع إسرائنل .واستدركت ميدنال

قولها" :إ التارنخ نيتظر ميا اتخاذ التدابنر ضد األيظمة الوحشنة وغنر المشروعة".

وكالة األناضول لألنباء2017/8/7 ،

 .47أوكسفام :أزمة الكهرباء بغزة عقاب لشعب بأكمله
وصفت ميظمة أوكسفام أزمة الكهرباء في قطاع غزة بكويها إجراء عقابنا غنر قايويي ضد شعب
بأكمله ،وشددت على ضرورة التعجنل بإيهاء هذه األزمة.

وقالت المؤسسة في بنا "أربعة أشهر ميذ بدء أزمة الكهرباء والوقود والرعانة الصحنة والرواتب في

غزة ،وأهالي القطاع نغرقو في كارنثة حقنقنة أخرى".

وأضافت أ أنثر هذه األزمة على وصول الخدمات األساسنة إلى الياس -كالمناه والصرف الصحي-

باتت أسوأ مما خلفته حرب غزة في العام .2014

وقال مدنر المؤسسة في األراضي الفلسطنينة المحتلة كرنس إنجنكمايز إ "أزمة الكهرباء في غزة
إجراء عقابي غنر قايويي ضد شعب بأكمله نجب إيهاؤه فورا".

وتابع أ على السلطة الفلسطنينة والسلطات القائمة في غزة واسرائنل أ تتحمل مسؤولنة وضع

الفلسطنينن في غزة ،داعنا إلى عدم استخدامهم كأداة مساومة م مختلف األطراف.

وأكد إنجنكمايز أ الفلسطنينن في غزة نتحملو حالنا الكنثنر م المعاياة وااليتهاكات لحقوقهم التي

أيتجها هذا الحصار ،وطالب الجمنع وبشكل عاجل إلى إعادة إمدادات الوقود والكهرباء إلى القطاع.
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كما شدد على ضرورة "إيهاء هذه األزمة اآل واغانثة السكا المحاصرن بالفعل والمعرضن اآل
وبشكل مروع لمخاطر ايتشار األمراض خاصة مع يدرة توفر خدمات الرعانة الصحنة في ظل

ايقطاع الكهرباء".

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/6 ،

 .48وزير الخارجية البحريني :ليس هناك حصار على قطر وانما مقاطعة ونرفض المساس بالسعودية
دبي – العربنة .يت :قال وزنر الخارجنة البحرنيي ،خالد ب أحمد آل خلنفة ،األحد ،إيه لنس هياك
حصار على قطر وايما مقاطعة.

وأضاف الوزنر البحرنيي في مقابلة مع "العربنة" إ "كلمة حصار خطنرة في القايو الدولي ،لك

اإلجراءات هي مجرد مقاطعة لحمانة دوليا".

وأوضح آل خلنفة أ الميامة ترفض "أي مساس بالسعودنة ومحاوالت قطر تسننس الحج".
وقال" :إييا ل يتفاوض مع قطر على المطالب الـ ،13ولك يتحاور على كنفنة تيفنذها".

وكايت السعودنة واإلمارات والبحرن ومصر قررت ،قبل شهرن  ،مقاطعة #قطر ،على خلفنة اتهامها

بدعم اإلرهاب وانواء متطرفن ومطلوبن للدول األربع.

العربية نت ،دبي2017/8/6 ،

 .49أكاديمي إماراتي يطرح رؤية جديدة للتعامل مع األزمة مع قطر
عربي -21أحمد الكاشف :طرح أكادنمي إماراتي ،مقرب م دوائر صيع القرار في بالده ،رؤنة
جدندة للتعامل مع األزمة الخلنجنة مع قطر.

األكادنمي عبد الخالق عبد هللا ،في مقال يشره عبر موقع "سي إ إ " ،قال ،إ قضنة األزمة مع
قطر ،بلغت حد اإليهاك والتشبع السناسي واليفسي ،عبر تصدرها للعياون ألكنثر م  60نوما.

وقال عبد الخالق عبد هللا :هياك فسحة لتخفنف حدة االحتقا السناسي واإلعالمي واليفسي في

المشهد السناسي الخلنجي ،مقترحا أ أول خطوة في سناق تخفنف التوتر هو االتفاق على فترة م

الصمت اإلعالمي ،ووقف فوري للحمالت اإلعالمنة التي "ايحدرت لهاونة غنر مسبوقة م الفجور
في الخصومة بمشاركة صحف وقيوات رسمنة ،ومواقع التواصل االجتماعي وبدفع قوي م

شخصنات خلنجنة رسمنة ياطقة باسم حكوماتها".

وأضاف أ "وقف الشح اإلعالمي النومي ،هو أول وأهم خطوة وربما كا شرطا م شروط عودة

الوسنط الكونتي للقنام بدوره".
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وتابع" :بموازاة تخفنف جرعة االحتقا اإلعالمي نمك للدول المقاطعة أ تتقدم بمبادرة تسمح بحرنة
ايتقال اإلفراد واعادة الوضع على ما كا علنه قبل  5نوينو".

كما طالب قطر بأ تعل "ايتهاء مرحلة التمارن العسكرنة مع تركنا ،وتقرر مع حكومة أردوغا
البدء في مغادرة القوات التركنة األراضي القطرنة في خطوة سناسنة تصالحنة هدفها تخفنف مخاوف

العواصم الخلنجنة تجاه األطماع التركنة في الخلنج العربي".
وختم مقاله بالقول إيه "م

شهرن  ،أ

المهم بعد خصومة استمرت ألكنثر م

نبقى الموضوع

القطري ضم البنت الخلنجي ،وم مصلحة دول مجلس التعاو إنجاد أرضنة للحوار سرنعا ،وم

المهم تفعنل دور الوسنط الكونتي حاال".

موقع "عربي 2017/8/7 ،"21

 .51دراسة 22 :مليون روسي تحت خط الفقر
موسكو – رائد جبر :لم تيعكس التوقعات المتفائلة في شأ اقتراب األزمة االقتصادنة م يهانتها في
روسنا خالل العام الحالي ،على أوضاع مالنن الفقراء الذن دفعتهم الظروف المعنشنة القاسنة إلى

«التفي » في إنجاد وسائل تساعد على «التعانش» مع تدهور عائداتهم.

ول م تعد المشكلة في روسنا بعد الهزات االقتصادنة الكبرى ،في السيوات األخنرة ،تقتصر على ايزالق
شرائح واسعة م ذوي الدخل المحدود إلى ما دو خط الفقر ،لنبلغ تعداد «المعدمن » في روسنا

أكنثر م  22ملنو فرد ،فاألسوأ م ذلك أ توقعات يائبة رئنس الوزراء لشؤو األسرة والمجتمع
أولغا غودنرنتس ،ع تأنثنرات كارنثنة لتدهور األحوال المعنشنة للطبقات الوسطى ،وجدت ترجمة

عملنة ،على رغم أ كنثنرن ايتقدوا تحذنراتها في وقت سابق ،واعتبروها «تهونال» و «مبالغة».

فقد أظهرت دراسة حدننثة أعدها «مركز الرصد االقتصادي االجتماعي» بياء على تكلنف مدرسة
االقتصاد العلنا في موسكو ،أ الروس عادوا إلى الوراء عشرن سية ،وعادوا إلى ممارسة عادات

جربوها في ظروف صعبة خالل تسعنيات القر الماضي للتعانش مع األزمة الحالنة ،لتعونض

اليقص الحاد في الدخول ،ومواجهة زنادة اليفقات «اإللزامنة» .والمقصود هيا ارتفاع األسعار المرهق
في كل مجاالت الحناة ،والزنادات المتتالنة في معدالت الضرائب ،والقواين المستحدنثة التي باتت

ترهق كاهل المواط عبر زنادة تعرفات كنثنر م الخدمات ،وكا أحدنثَها مياقشة وضع تعرفة خاصة
على المتاع الندوي عيد السفر بالطائرة أو بالقطار ،إلى درجة أ خبراء أشاروا إلى أ «الدولة

تسعى إلى تعونض يقص السنولة م جنوب المواطين » .وفي هذه الظروف ،أشارت الدراسة إلى أ

االستراتنجنة األكنثر ايتشا ار لمواجهة الضغوط المعنشنة المتزاندة برزت في عودة قطاعات واسعة م
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الروس إلى االعتماد على زراعة المواد الغذائنة في ميازلهم ،منثل البطاطا وبعض الخضار .وهذا
التقلند ايتشر في شكل واسع خالل الفترة التي أعقبت ايهنار الدولة العظمى لمواجهة اليقص الحاد

في الدخول .ووفق الدراسة ،فإ  32في المئة م الروس لجأوا إلى هذه الطرنقة حالنا ،واليسبة الفتة
في اتساعها إذا قوريت بـ  20في المئة فقط في عام .2014
وتعكس األرقام واليسب الحدننثة أ

 28في المئة م

أبياء الطبقات الوسطى «تراجعت قدراتهم

الشرائنة في الربع األول م العام الحالي» ،وقال  69في المئة إيهم «باتوا نقييو كنثن ار في شراء مواد
غذائنة».

وبالتوازي مع التردي المتواصل الذي نتوقع خبراء أ نستمر العام المقبل ،بات الروس نمنلو أكنثر
إلى االعتماد على أيفسهم و «ال نيتظرو كنثن ار م الدولة» .هذا ما أظهرته دراسة أجراها مركز

ويشرت أخن ار تحت عيوا « :الروس في  ،2017الدخول واليفقات
دراسة الرأي العام المرموقُ ،
والشعور االجتماعي» ،وأشارت يتائجها إلى أ  42في المئة «ال نأملو بتلقي دعم م الحكومة»
في مقابل  4في المئة فقط نعولو على دعم حكومي في الظروف الصعبة .وقال واحد في المئة

إيهم «نيتظرو دعما ما م صيادنق خنرنة أو م الكينسة» ،بنيما اعتبر  28في المئة أيه «ال
نمك التعونل سوى على األصدقاء واألقارب .وكا الفتا أ يسبة هذا الفرنق ارتفعت إلى أكنثر م

 35في المئة في المياطق الزراعنة.

أما يسبة م ال نجد عويا ونعتمد كلنا على يفسه ،فقد بلغت  26في المئة .وفي المد الكبرى ،وعلى
رأسها موسكو وسا بطرسبورغ ،قال  37في المئة إيهم باتوا نيفقو م مدخراتهم السابقة.

الحياة ،لندن2017/8/7 ،

 .51الحل قيادة وطنية فلسطينية تتجاوز عباس
مصطفى الصواف

قليا إ مبادرة حماس للوحدة والمصالحة مهمة وضرورة سناسنة تتطلبها الحالة الفلسطنينة ،وفي يفس

الوقت قليا إ هذه الخطوة م حماس مضنعة للوقت ول تجدي يفعا كوييا يدرك الردود الجاهزة م

حركة فتح (جياح محمود عباس) والتي وصفت مبادرة حماس مرة باحتوائها شروطا تعجنزنة ،ومرة
أخرى بوصفها استهباال سناسنا ،وأخن ار جاء الرد الرسمي على لسا

محمود عباس بشكل غنر

مباشر م خالل خطابه الذي جاء تحت شعار ( القدس تيتصر) والذي أكد فنه على استمرار

االجراءات االرهابنة ضد المواطين الفلسطنينن في قطاع غزة تحت حجة أ هذه األموال التي
نيفقها محمود عباس (كذبا) على قطاع غزة هي حرام على حركة حماس ،وكأ الرجل ندفع م
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خالص ماله الذي ورنثه ع أبنه ،علما أ هذه االموال حق خالص للشعب الفلسطنيي نسرقها محمود
عباس.

ولعل الجملة األخطر والتي لم نلتفت لها الكنثنرو وخاصة حركة حماس أو تغافلت عيها ولم تعلق
وهي المتعلقة بالكهرباء والتي احتوت على كذب وتحرنض ،الكذب هو أ المواط نتلقى ساعتن

م

الكهرباء وبنوت القادة  24ساعة ،والتحرنض عيدما نقول إ

هذه الكهرباء تينر أيفاقهم 24

ساعة ،ل أعقب وأترك األمر للقارئ كي ندرك يوع هذا التحرنض الواضح على المقاومة ،فأيفاق
المقاومة نبدو أيها تقلق عباس أكنثر مما تقلق الصهانية ،والجمنع نعلم مدى القلق وااليزعاج م قبل

الصهانية م أيفاق المقاومة ،وكم م الخطط وضعت لمواجهتها ،وكم م المال رصد لذلك.

عباس م ا لواضح بأيه ل نستجنب ألي يداء م أي جهة كايت وال نرند االعتراف باألخطاء التي
نرتكبها بحق الشعب والقضنة والتي أوصلتيا إلى حالة االيقسام لنس بن فتح وحماس بل بااليقسام

في قلب حركة فتح وتشظنها إلى فرق ولنس فرنقن

حتى الموالن

لعباس ميقسمو ومختلفو

ومتصارعو على م سنكو خلنفة عباس ،وهذا الصراع جزء ميه ظاهر على السطح والجزء اآلخر
تحت الرماد.

ما قدمته حماس القى ترحابا م غالبنة القوى والفصائل الفلسطنينة والتي رأت فنها خطوة متقدمة
إليهاء االيقسام إال محمود عباس وفتحه هاجمت ما قدمته خماس م خطوات إليهاء االيقسام ،وهذا

الموقف م فتح عباس لم نك مستغربا وقد تحدنثيا فنه كنثن ار وخالصته أ القايو الذي نحتكم له
عباس هو قايو فرعو (ال أرنكم إال ما أرى ،وأيا ربكم األعلى).

طالما هذا هو محمود عباس ،فإلى متى سيبقى يجري خلف محمود عباس ،ألم يصل بعد إلى قياعة

تقول إ محمود عباس ال نرند مصالحة ونرند التفرنط بالحقوق والنثوابت ونرند أ نبقى متفردا في

كل شيء ونخطف الشعب والقضنة لصالح االحتالل الصهنويي.

هذه المرحلة تحتاج إلى م نأخذ زمام المبادرة وأال نتحسس م يتائج قد ال تكو محسوبة العواقب،

أل االيقسام ميهج محمود عباس والتفرنط وسنلته ،فلماذا ال نتم إيقاذ المشروع الوطيي؟ ،التخوفات

أمام اإلرادة الفلسطنينة ووحدة الموقف ستزول طالما أ
القطاعات ال محمود عباس.
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 .52اعتدال بنت نتنياهو
وائل قيدنل
في أغسطس /آب  ،2014وضع بينامن يتيناهو رئنس حكومة االحتالل الصهنويي ،حجر األساس

لمشروع "اعتدال" .وبعد نثالث سيوات ،إال قلنال ،قص العاهل السعودي ،والرئنس األمنركي،
وتوابعهما ،شرنط االفتتاح ،في حفل صاخب في العاصمة السعودنة الرناض ،لمعت فنه ابتسامات

أصحاب المشروع ،وهم نتحلقو حول البلورة السحرنة.

لنس ما سبق إلقاء لالتهامات ،م دو دلنل ،وال تجينا على أحد ،بل إيه م مساخر األنام أ هذا
"األحد" ،أو هؤالء "اآلحاد" ،لم نعد نزعجهم الربط بنيهم وبن دولة االحتالل في سناق واحد ،على

األقل ميذ حلقت طائرة ،ألول مرة في التارنخ الحدنث ،م

بالد الحرمن

الشرنفن  ،إلى الكنا

الصهنويي ،رأسا ،لتيقل إنفايكا والعائلة إلى حائط المبكى ،مباشرة.

لم يعرف ما إذا كايت إنفايكا وزوجها ووالدها دويالد ترامب ارتدوا الطاقنة النهودنة ،استعدادا لزنارة

الحائط ،قبل أ تقلع الطائرة م الرناض ،أم حدث ذلك على مت الطائرة.

لكييا يعرف أ "اعتدال" دراما واقعنة ،م تألنف بينامن يتيناهو ،واخراج دويالد ترامب ،وتمونل
وايتاج حكام خلنج الحصار على قطر ،وعلى فلسطن  ،وشارك في التمنثنل كومبارس قادم م مقهى

بعرة الشهنر في القاهرة.

في الرابع م أغسطس /آب  ،2014زف إلى العالم بشرى خروج بيت أفكاره "اعتدال" إلى الحناة،
وكتبت وقتها تحت عيوا "عرب ضد اإلسالم السناسي لكيهم مع النهودنة السناسنة" ،وقلت إ

حدنث رئنس الوزراء الصهنويي مجرم الحرب ،بينامن

يتيناهو ،ع

"حلف إقلنمي جدند" نجمع

إسرائنل ودوال عربنة باتت تُعرف بأيها "معسكر االعتدال" ،لنس محاولة لتورنط هذه الدول في أكمية
السناسة اإلسرائنلنة ،بقدر ما هو تعبنر ع واقع عربي كارنثي ،استسلم ،منثل الشاة للذبح ،للميطق
الصهنويي ،فصار المتحكمو فنه نصغو للرؤنة اإلسرائنلنة للميطقة ،وننثغو بالعبرنة مرددن

مقوالتها ،فالكل نردد خلف قائد األوركست ار الصهنويي "أياشند" الحرب على اإلرهاب الذي هو هيا كل
أشكال المقاومة العربنة للمشروع الصهنويي ،إلعادة رسم خرائط الميطقة (سانكس بنكو الجدندة)

حسب يتيناهو" .كا ذلك لمياسبة تسارع وتنرة العمل على إيجاز مشروع قايو "نهودنة إسرائنل"
الذي وضعت له كتلة النمن اإلسرائنلي في االئتالف الحكومي" ،اللنكود" ،و"إسرائنل بنتيا" ،و"البنت

النهودي" ،يصا معدال نعتبر إسرائنل دولة نهودنة ذات يظام دنمقراطي ،بدال م اليص السابق الذي
وصف إسرائنل بأيها "دولة نهودنة ودنمقراطنة" .وهو المشروع الذي ايطلق ،مع ايطالق مشروع

إطاحة الرئنس محمد مرسي م حكم مصر ،وبالتحدند كا ذلك نوم األربعاء  26نوينو /حزن ار
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 ،2013قبل معركة النثورة المضادة ضد ربنع مصر العربي بأربعة أنام ،حنث سعى النمن الصهنويي
المتطرف ،حسب صحنفة هآرتس ،إلى صناغة الدولة على أسس دنينة عرقنة مفضال الهونة
النهودنة للدولة على السمات الدنمقراطنة التي تسعى الدول النوم إلى إحنائها.

في ذلك ،كايت صحنفة ندنعوت أحرويوت قد أشارت أنضا إلى أ قايو القومنة الذي عملت علنه
عضو الكينست ،أننلنت شاكند ،م "البنت النهودي" ،بموجب تفاهمات مع "اللنكود" ،نتقاطع مع

مشروع قايو جرى تقدنمه في النوم السابق م خالل عضو الكينست ،روت كلدرو  ،م كتلة نش
عتند (نوجد مستقبل) ،نقضي بتحونل ونثنقة "استقالل إسرائنل" التي تيص على نهودنة الدولة إلى

قايو أساسي ،وترسنخ مبادئها في ق اررات القضاء والهونة.

كيت أظ أييي أحلق في الفايتازنا ،عيدما كتبت تعلنقا على هذا األمر "عيدما نصيف بعض العرب
المقاومة كإرهاب ،وحن نصنح دجاج حظنرة االعتدال الزائف بعبرنة يتيناهو الفصنحة ،نكو م

حق الصهانية الحلم برئاسة مؤسسة القمة العربنة ،واإلعال في صحف عربنة ع قبول دفعات م
المتطوعن في جنش إسرائنل".

اآل  ،نركليا المتحدث باسم جنش المحتل الصهنويي ،أفنخاي أدرعي ،بتغرندة ،يكتشف معها أ

الواقع أكنثر توحشا م الفايتازنا ،إذ نعلق بها على ما يشرته صحنفة الرناض ،لسا حال الحكم

السعودي ،فنقول"وشهد شاهد م أهل صفه ..الرناض تيطق بالحق وتسمي األمور بأسمائها ..اللهم
أبلغ أيي شهدت "حماس_إرهابنة".

سارعت "الرناض" إلى حذف تغرندة العار التارنخي التي تيظر إلى المقاومة الفلسطنينة بعنو

الحاخامات ،وتتعاطى معها على مذهب أفنخاي أدرعي .لك  ،أن تخبئ فعلتها ،وهياك وحش اسمه

"السوشنال مندنا" نرصد ونقتيص ونحتفظ ونعند اليشر.

في األوركست ار ذاته الذي تلعب معه ،وبه ،أبو ظبي ،نأتنك سفنرها في واشيط الشاب الصاعد

متوعدا قطر ،ومحرضا للعالم ضدها ،أليها م وجهة يظره ال تطبق يظاما علماينا ،وندعي ايحنازها
إلى اإلسالم السناسي ،فهل نجرؤ هو ،أو أي م "شباب اعتدال" على أ نيطق بكلمة ضد يظام

"النهودنة السناسنة المسلحة" في دولة االحتالل الصهنويي؟

هل نجرؤ أحد م صقور علماينة زائفة ،ولدت سفاحا م رحم وهابنة عتندة ،على فرض حصار
على صدنقتهم إسرائنل ،حتى تتحول علماينة عتنبنة ،وتفصل بن النهودنة والسناسة؟

بالطبع ل نحدث شيء م ذلك ،أليه نعيي ،ببساطة ،تحلل كنا االحتالل الصهنويي وتبخره ،وهذا

مما ال نرضى عيه رباعي اعتدال ،وكنف ذلك و"اعتدال" يفسها مولود لقنط ،م صلب يتيناهو.

العربي الجديد ،لندن2017/8/7 ،
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 .53القدس واألقصى  ...والحساب العسير
عرفا يظام الدن
نخطئ م نظ أ الحوادث األخنرة في القدس المحتلة وممارسات إسرائنل الوحشنة ضد المدينن

العزل أبياء الحق والشرعنة واألرض هي بيت ساعتها ،وأيها ستمر وتيتهي لحظة هدوء العاصفة
وانجاد حلول جزئنة وهمنة ،منثل إزالة البوابات اإللكتروينة م محنط المسجد األقصى الذي بارك هللا
م حوله وأسرى بالرسول (صلى هللا علنه وسلم) إلنه م المسجد الحرام.

هذه الحوادث حلقة م سلسلة متواصلة تهدف إلى تيفنذ خطة ميهجنة مبرمجة لهدم المسجد وبياء
الهنكل المزعوم لسلنما بدأت باحتالل جزء م القدس في حرب اليكبة عام  1948نثم تواصلت مع

احتالل الجزء اآلخر في حرب عام  1967واتباعه بإصدار قايو

أساسي ع

الكينست

( )1980/7/30بإعال القدس عاصمة إلسرائنل بعد ضم القدس العربنة.

ولم تضنع إسرائنل وقتا في البدء بخطط تهوند المدنية المقدسة عبر مصادرة األراضي واقامة
المستعمرات االستنطاينة في شكل عشوائي لتفرض األمر الواقع ومحاصرة األراضي العربنة وايتهاك

حرمة المقدسات اإلسالمنة والمسنحنة وتهجنر العرب وافراغ المدنية م المسنحنن والمسلمن أبياء

القدس أبا ع جد.

أما باليسبة إلى المسجد األقصى ،فلم تتوقف المؤامرة نوما بدءا م عملنات الحفر بزعم البحث ع

آنثار الهنكل ،لك الهدف األساس نكم في تعرنض أساساته للتصدع ،وم نثم هدمه وميع إعادة

إعماره تمهندا لفرض األمر الواقع ببياء الهنكل المزعوم .وعلى رغم أ الصهانية لم نعنثروا على أنثر
واحد ننثبت مزاعمهم ،فإيهم استمروا في تردند األكاذنب .ولم نكتفوا بالضم والتهوند والحفر ،بل لجأوا

إلى العيف والضغط إلجبار سدية الحرم القدسي على السماح للنهود بالصالة في حرم المسجد
وللسناح األجايب بزنارة المسجد وتدينس حرمته ،وقد يجحوا جزئنا في مصادرة مفاتنح باب المغاربة

الرئنس وسمحوا لم هب ودب بدخوله ،فنما لجأ المتطرفو إلى تكرار الهجمات األسبوعنة والتعدي
على المسلمن المصلن نوم الجمعة.

إال أ أخطر حدث ضم هذه الخطة الخبننثة وقع نوم الخمنس في  21آب (أغسطس)  1969عيدما

أشعل الصهانية اليار داخل المسجد فأحرقت الميبر وبعض أجزائه ،وكادت تقع الكارنثة لوال أ هب
سكا القدس إلطفاء الحرنق واحباط المؤامرة التي زعم الصهانية أ شابا أسترالنا مختال عقلنا ندعى
مانكل روها هو الذي ارتكب هذه الفعلة اليكراء ،فاعتقل لفترة وأودع في مصح لألمراض العقلنة ،نثم
أفرج عيه .ولوال بعض المواقف الجرنئة وبنيها موقف الملك فنصل ب عبدالعزنز ،رحمه هللا ،اليتهى

األمر بال حساب .فقد حشد أقطار األمة العربنة اإلسالمنة ،وجرى إيشاء «ميظمة التعاو
التاريخ :اإلثنين 2017/8/7

العدد4368 :

ص

37

اإلسالمي» وحذر العالم م خطورة هذا اإلجرام المميهج .وبعد ذلك دفع حناته نثميا ليصرة القدس
واص ارره على الصالة فنها ،وم نثم استخدم سالح اليفط للمرة األولى واألخنرة في التارنخ العربي

المعاصر .ومهما قنل ع التحركات واالحتجاجات في تلك المرحلة ،فإيها تعتبر إيجا از كبن ار مقارية
بالالمباالة والتجاهل اليتهاكات إسرائنل وجرائمها األخنرة في حق المسجد المبارك وأهل القدس

المرابطن الذن

ييحيي إجالال لصمودهم وشجاعتهم ،شنبا وشبايا ويساء وأطفاال ،ومعهم األخوة

المسنحنو الذن تضاميوا وأدوا صالة الجمعة جيبا إلى جيب في مشهد رائع هو فخر واعتزاز وتقدنر

نجسد الوحدة الوطينة واليضال الموحد ضد االحتالل الغاصب.

تقاعس ،أو حتى برر العدوا  ،فإ حسابه سنكو عسن ار أمام هللا ورسوله واألجنال المقبلة
أما َم
َ
والتارنخ ،وسنتصدر سجل العار أليه خالف إرادة الخالق ورسوله والخلفاء الراشدن  ،وبنيهم سنديا
عمر ب الخطاب (رضي هللا عيه) الذي أكد في العهدة العمرنة التي أعطى فنها األما للمسنحنن

في القدس حرمة أ نسك فنها أحد م النهود.

وعلى رغم ردود الفعل التي بقنت في حدود البنايات والشجب ،فإ اإلسرائنلنن  ،وعلى رأسهم رئنسة

الوزراء آيذاك غولدا مائنر ،تيفسوا الصعداء لهذا األمر .وعبرت األخنرة ع فرحتها بقولها« :عيدما
أحرقيا المسجد األقصى لم أيم طوال اللنل ،وكيت خائفة م أ ندخل العرب إسرائنل أفواجا م كل
مكا  .ولك عيدما أشرقت شمس النوم التالي ،علمت أ باستطاعتيا أ يفعل ما يشاء ،فيح أمام

أمة يائمة».

يعم ،هذه األمة بقنت يائمة وال مبالنة ،بعضها نتلهى بالحروب والعيف والفت  ،وبعضها اآلخر نتلهى
بالتفاهات والسفه ،بنيما نربي الصهانية أوالدهم على الحقد والكراهنة والتخطنط لهدم المسجد األقصى

كحق مقدس.

وفي هذا السناق ،تلقنت قبل أنام عبر وسائل التواصل االجتماعي حوا ار بن أساتذة وحاخامات

وتالمنذ صهانية صغار ترسم صورة واضحة ومخزنة ع تربنتهم وتوجنههم وحق السموم واألحقاد
ضد الفلسطنينن  ،أصحاب الحق والشرعنة والهونة واألرض ،وتوجنههم يحو تيفنذ المخطط

الصهنويي ،وهذا بعض ما في هذا الحوار:

• عيدما تذكر كلمة سالم أمامكم ماذا نخطر في بالكم؟
 -البلد المقدس ...بنت المقدس ...الهنكل.

سنبيى في السيوات القرنبة؟
• م نعتقد أ الهنكل ُ
 رفع كل التالمنذ أندنهم تعبن ار ع موافقتهم!• ماذا نوجد هياك ،مكا البنت المقدس؟
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 المسجد األقصى.• ماذا سنحصل للمسجد؟

هدم ...سنيفجر ...سنتحطم؟
سن َ
 ُوبعد ،فإ هذا القلنل القلنل م شح اليفوس وتربنة األجنال الصهنوينة على الحقد والقتل ،وهذا ما

ُن َدبر للمسجد األقصى المبارك ،بعدما جرى تهوند معظم أرجاء القدس الشرنف ،فماذا سنرد العرب؟
ومتى سنتحرك المسلمو لدعم إخوايهم المرابطن في الحرم الشرنف ومسرى الرسول الكرنم؟
حتى اآل لم يجد في ردود الفعل الرسمنة ،والى حد ما الشعبنة ،إال الخزي والعار واالستسالم وعدم

المباالة بهذه الجرنمة الميكرة .وباستنثياء مواقف مشرفة قلنلة وتحركات شعبنة خجولة ،لم يشهد جهودا
جدنة وال مواقف حازمة وحاسمة ترد على هذه المحاولة الجدندة ضم

تمهندا لتيفنذ المخطط اآلنثم».
ولنعلم كل مسؤول وايسا

عربي أ

محاوالت «جس اليبض

حساب هللا سنكو عسن ار لهذا التقاعس والتخاذل ،كما أ

حساب التارنخ سنفضح ما قام به هؤالء في عدم يصرة إخوايهم ،ونيصف المجاهدن األبطال الذن

ندافعو بصدورهم العارنة ع مسرى الرسول ومقدسات المسلمن .

ولهذا ،ال بد م ايتفاضة شاملة وفاعلة إليقاذ األقصى قبل فوات األوا والعمل بكل الوسائل لوقف

المخطط وافهام إسرائنل والعالم أجمع ،وعلى رأسه الوالنات المتحدة ،أ أي تهدند للمسجد المبارك ل
نمر بسالم ،بل سنشعل يار حروب كبرى واضطرابات ل

تتوقف إال بإحقاق الحق ويصرة

المظلومن .

والمهم في أي تحرك هو االبتعاد ع العيف وتجيب ما ُنسمى بالعملنات اإلرهابنة أليها تخدم
إسرائنل وأهدافها الخبننثة وتشوه صورة يضال الفلسطنينن  ،وتُستغل لصرف أيظار الرأي العام العالمي
ع القضنة األساسنة.

فالمطلوب اآل هو دعم االيتفاضة السلمنة بكل الوسائل واإلمكايات وتوحند الموافق والترفع ع
الخالفات وتشدند الضغط على الدول الكبرى وحملها على ردع إسرائنل ووقف جرائمها وايتهاكاتها

المقدسات اإلسالمنة والمسنحنة.

فقد ضحى اآلباء واألجداد دفاعا ع القدس ودفعوا نثميا غالنا ليصرتها وايقاذها على ند البطل
صالح الدن األنوبي الذي قاد عملنة تحرنرها م الغزاة الصلنبن الذن حولوا المسجد األقصى إلى
زرنبة لخنولهم وقبة الصخرة المشرفة إلى مستودع لخمورهم ،وها يح يرى النوم أقدام الصهانية

الوحشنة تديس حرمة األقصى وتدوس على قبة الصخرة ،فنما نعمد المستعمرو (المستوطيو ) إلى
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است فزاز المصلن بخشوع في شوارع القدس ،ونمرو م فوق رؤوسهم وندوسو على المصاحف
الشرنفة.

وأشنر هيا إلى حدث تارنخي جرى التعتنم علنه ،وهو موقف السلطا العنثمايي عبدالحمند النثايي

الذي رفض كل الضغوط الصهنوينة واألجيبنة لميح فلسطن والقدس الشرنف للنهود ،وعيدما أصر
على رفض قروض الترغنب بوعده بأموال وفنرة تآمروا علنه بإطاحته .وبكل أسف ،فإ

العرب

شاركوا في المؤامرة بوعود برنطاينة زائفة تحت عيوا ما ُنسمى بـ «النثورة العربنة الكبرى» ،وكا
ٍ
شبر واحد م
السلطا المؤم رد على الضغوط بونثنقة قال فنها« :إييي ال أستطنع أ أتخلى ع

أرض فلسطن  ...فهي لنست ملك نمنيي ،بل ملك األمة اإلسالمنة .لقد جاهد شعبي في سبنل هذه

األرض ورواها بدمه .فلنحتفظ النهود بمالننيهم ،واذا مزقت دولة الخالفة نوما ،فإيهم نستطنعو

علي م أ أرى
آيذاك أ نأخذوا فلسطن بال شيء .أما أيا ،فإ عمل المبضع في بديي ألهو
َّ
فلسطن بترت م دولة الخالفة اإلسالمنة .وهذا أمر ل نكو أليي ال أستطنع الموافقة على تشرنح

أجساديا ويح أحناء».

هذا غنض م فنض م جهاد المسلمن في سبنل فلسطن والقدس الشرنف التي كرمها هللا عز

وجل في القرآ الكرنم ،كما كرم الرسول في اإلسراء والمعراج لننثبت ليا ولكل األجنال أ طرنق

الجية مع رسول هللا نمر بالقدس وبالمسجد األقصى المبارك.

وأختم مع هذا الدعاء ،لعله نوقظ الضمائر اليائمة ونعند اليخوة العربنة الضائعة ونحني الهمم

التائهة« :اللهم إيا يستودعك المسجد األقصى الذي باركت م حوله ،والقدس الشرنف وفلسطن

العربنة الجرنحة وأهلها الكرام وترابها المعمد بدم الشهداء وأميها وأمايها .اللهم احفظهم بحفظك ،نا
م ال تضنع عيده الودائع ،وأيت خنر الحافظن  .آمن ».

الحياة ،لندن2017/8/7 ،

 .54اجتماع وزراء إعالم الحصار األربعة في جدة للنيل من "الجزيرة"
أستأذ

د .محمد صالح المسفر

القارئ العزنز في اقتطاف بعض فقرات م مقالة يشرتها في هذه الصحنفة في 2001 /11/6

بعيوا «الحرب اإلعالمنة اشتعلت ..والبقاء لألكنثر جرأة « ،كتبت في ذلك الزما « ُشغلت الخاصة
والعامة في عالميا العربي بظاهرة محطة «الجزنرة» الفضائنة التي تبث إرسالها م قطر إلى كل
العالم.
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نشاهدها العرب الرحل في البراري والقفار ،كما نشاهدها الملوك واألمراء والرؤساء ،ونتابعها عرب
المهجر باعتزاز .إيها المحطة التي نشاهدها المحب والكاره لها ،الحاقد والياقد ،وكذلك العدو
والصدنق .تطاول علنها بعض والة األمر ،واتهموها بأيها ولدت م

رحم الصهنوينة ،وتربت

ورضعت م حلنب دولة االستكبار العالمي .كايوا نقولو إيها صياعة أمرنكنة وكادرها م الصف

النثايي في المخابرات البرنطاينة ،وقالوا عيها الكنثنر ،م «علبة الكبرنت» إلى حاية في زاونة م

مدنية الدوحة ال نقترب ميها عربي.

لقد راح حملة أقالم السلطة الذن لم تكسب رضاهم «الجزنرة» نرددو تراينم والة أمرهم ،في هذا

وجدوا في سعنهم لتشونه كل عمل تقوم به ،بهدف إلحاق األذى بها
الصرح اإلعالمي الكبنرُ ،
وصرف العامة والخاصة ع مشاهدتها .ووصفها أحدهم ،وهو نيتسب إلى عاصمة عربنة لها باع
في اإلعالم وتوجنه الرأي العام في العالم العربي في حقبة م الزم «بأيها عمل غنر صالح».
هكذا بكل بساطة البلهاء ،لكويها لم تك فكرة ذلك القطر ،ولم تبث برامجها ميه ،ولم تقبل توجنهه أو

بث تحركات وتصرنحات قنادته ،إال في حدود عالمنة الخبر ،وفاعلنة التصرنحات .م المؤسف

والمخجل ،أ زعنما عربنا راح نياشد اإلدارة االمرنكنة بأ ال تقصر حربها على اسامه ب الد

وطالبا  ،وايما نمتد إلى محطة «الجزنرة» ولو بصاروخ «توما هوك» حتى نسكتها إلى االبد .وراح
زعنم عربي آخر نشكو لتويي بلنر وهو ندافع ع موقفه وموقف بالده غنر المتشدد عليا لحرب

أمرنكا وبرنطاينا في أفغايستا بقوله« :إييا ال يستطنع أ يذهب معكم إلى أكنثر مما فعليا في
تأنندكم ألييا يخاف أ تشهر بيا محطة الجزنرة» .وعلى أنثر ذلك تزاندت الضغوط على القنادة

القطرنة وعلى العاملن في «الجزنرة» وال أستبعد في ظل غناب العقل عيد اإلدارة األمرنكنة (ايذاك)

وايعدام البصنرة أ ترسل بقائمة اسماء العاملن والمشاركن في برامج «الجزنرة» إلى كل حكومات
العالم طالبة ،تجفنف مواردهم ومالحقتهم وتسلنمهم للحكومة االمرنكنة بصفتهم مروجن لالرهاب.

لقد أصدرت االدارة االمرنكنة في هذه االنام (تلك االنام) توجنها إلى الشركات االمرنكنة الكبرى،

بنبسي كوال ،جيرال موتورز وشركات اخرى ،بعدم االعال

في محطة «الجزنرة» وذلك محاولة

لتجفنف مصادر الدخل عيد المحطة ،كما أ هذه الشركات طلبت م وكالئها في الميطقة عدم

التعامل مع «الجزنرة» وراحت بعض الحكومات العربنة تومي إلى مكاتب اإلعال في عواصمها
باتباع ذلك الميهج.

لنس ذلك فحسب ،بل وصلت الحرب على «الجزنرة» إلى الكينست االسرائنلي ،اذ تقدمت مجموعة

م أعضاء الكينست اإلسرائنلي بمشروع نطالبو فنه الحكومة بحظر بث «الجزنرة» عبر الكنبل
االسرائنلي .وراح وزنر االتصاالت في الحكومة الصهنوينة ندرس المسألة بهدف تيفنذها ،وهكذا
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تسنر االمور .وقال وزنر خارجنة فريسا هوبنر فندرن (في ذلك الزما ) لم تعد الهنمية اإلعالمنة
لمحطة «سي أ أ » وال «بي بي سي» البرنطاينة ،وايما لمحطة «الجزنرة» القطرنة (اكتفي بهذا
اليص المجت أز م المقال ايف الذكر).

( )2تواجه الجزنرة الحرب المعلية علنها م

(جماعة الدول األربع) الرناض والقاهرة والميامة

وابوظبي ،الذن نرندو إسكاتها بكل الوسائل ،أحد الفرسا األربعة عرض دفع ملنار دوالر ،واآلخر

عرض «شنك» مفتوحا مقابل إغالق «الجزنرة» ،وآخرو اكتفوا بطلب تغننر سناستها التحرنرنة،
وفعال أغلقوا مكاتب «الجزنرة» في تلك العواصم العربنة ،وجرموا كل م نتعاطف مع قطر ،أو
الجزنرة بالغرامة المالنة والحبس ،لك الرأي العام في الغرب وأمرنكا وقف ضد كل م نحاول إسكات

«الجزنرة» ال

ذلك نعتبر ضد حرنة الكلمة ،وهيا اخذوا في التراجع ع

«الجزنرة» .لكيهم راحوا نصمويها بأيها تبث الكراهنة وايضمت لهم إسرائنل.

المطالبة بإسكات

في نوم الخمنس الماضي اجتمع وزراء إعالم الدول األربع في جدة لتدارس الموقف م «الجزنرة«

واتخاذ اإلجراءات الرادعة تجاه «الجزنرة» وكل العاملن فنها والمشاركن في برامجها ،ولكيهم خرجوا

ببنا باهت ال قنمة له ،وال نمت لموضوع «الجزنرة «بصلة ،وبقوا نرددو عبارة «تسننس الحج»

وعبارة «محاربة اإلرهاب والفكر المتطرف».

في الجايب اآلخر «اسرائنل يتيناهو» تصنغ هذه األنام تشرنعا نقضي بإغالق مكتب «الجزنرة» في
القدس وطرد مراسلنها .إيي استغرب خوف بعض الحكام العرب م أي كلمة تصدر م «الجزنرة»

تحمل خب ار أذاعته وكاالت األيباء العالمنة ع حدث تم في داخل اي م تلك الدول! أو إظهار
حركات احتجاجنة شعبنة في تلك األمصار لها مطالب مشروعة واهمها العدالة والمساواة وحق
المشاركة السناسنة وحرنة التعبنر .لماذا الحاكم العربي نخاف م المطالب الشعبنة العادلة ،والكلمة

الياقدة إلدارته وسلوك موظفي دولته .لماذا ال نطالبو الدول األخرى بعدم ايتقادهم وهم نيفقو

ملنارات الدوالرات في تلك الدول بطرنقة او اخرى؟

آخر القول :سبعة عشر عاما مضت والحرب على» الجزنرة» لم تتوقف ،تصمت حنيا وسرعا ما
تيفجر الحرب علنها مرة أخرى .والحق أقول :إ الحاكم العربي الذي تهز عرشه كلمة م مذناع او

مقالة في صحنفة نثم نرتعد ميها لنس جدن ار با نحكم شعب له كرامة وكبرناء.

القدس العربي ،لندن2017/8/7 ،
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 .55لم يتعلم شيئا
نوسي فنرتر
مع ماكناج نثقنل وابتسامة مصطيعة وعنو ميتفخة (قد نكو سبب ذلك قلة اليوم) ،وعد يتيناهو م

نتابعويه في الفنس بوك قبل دخول السبت بأيه على الرغم م الضجنج في الخلفنة ،سنستمر في
العمل م اجل مواطيي إسرائنل .وخاتمته الدائمة "ل نكو هياك أي شيء أليه ال نوجد شيء" لم
تك موجودة في هذه المرة .هذا الضجنج في الخلفنة سنرافقه الى أ نأتي االتصال الذي نبشر

بايتهاء والنته .تيتظره فترة طونلة م االحتضار السناسي والصعوبات منثل التي مرت على سلفه
اهود أولمرت .التفكنر في أيه سنذهب خلفه إلى كرسي المتهمن  ،وأكنثر م
بالجحنم.

ذلك ،نتسبب له

إ خطورة وضع يتيناهو القايويي التي تبنيت مؤخ ار في أعقاب التوقنع على اتفاق الشاهد الملكي مع

آري هارو ،الند النميى له وأمن أس ارره في العقد األخنر ،تضع نثالث فرضنات سائدة في الساحة

السناسنة في وضع التحدي :أوال ،يتيناهو حكنم ،نتعلم م تجربة اآلخرن  ،وقد شاهد كنف فقد

أولمرت عالمه بسبب الطمع .نثاينا ،يتيناهو جبا  .فقد تعرض للتحقنق وتمت محاكمته تقرنبا بعد فترة

والنته األولى" ،م تلسعه الشوربة نيفخ في الزبادي" .هذه الصدمة ستبعد عيه كل تفكنر خاطئ.
نثالنثا ،يتيناهو لنس فاسدا ،نحب المتعة وبخنل ،ونحب العنش على حساب اآلخرن  ،لكيه نعرف

الحدود.

القضنتا اللتا قد نحاكم بسببهما ،ملف ( 1000الرشوة والهدانا م

ملناردنر أو أكنثر) وملف 2000

(االتصاالت مع صاحب ندنعوت احرويوت يويي موزنس حول إضعاف إسرائنل النوم مقابل تحسن

التغطنة في وسائل إعالم موزنس) ،تؤكد عكس ذلك.

إ يتيناهو لم نتعلم شنئا م سقوط سلفه .وقد تصرف بغباء وعدم حذر وفقد الكوابح واألخالق

واإلخالص .الحكمة ما زالت هياك ،لك طبنعة شخصنة والسيوات الطونلة في الحكم وشعوره بأيه
كل شيء وما دويه صفر والنثقة الزائدة بأيه سنبقى على عرش رئاسة الحكومة طالما أيه نرغب في

ذلك ،كل ذلك أدى به إلى الطرنق المعوجة التي ستتسبب بيهانته السناسنة.

االيفعال الذي أصاب الساحة السناسنة في يهانة األسبوع وكأ الئحة االتهام توجد وراء الزاونة وأ
يتيناهو في طرنقه إلى الرئنس ،ما زال سابقا ألوايه .مطاح تطبنق القايو تطح ببطء أكنثر م

تلك التي في الجهاز القضائي .هذه العملنة ستكو طونلة وستجرى االيتخابات العامة قبل تقدنم

الئحة االتهام (إذا تم تقدنمها بعد المساءلة) في أواخر  2018أو بعد ذلك.
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يتيناهو كما هو معروف ،وحسب ما نقوله لمقربنه ،ال نيوي االستقالة حتى لو تم تقدنم الئحة اتهام
ضده .ولنس مؤكدا أ القرار سنكو ق ارره .األحادنث ع حكومة بدنلة لنست ذات صلة .استقالة

رئنس الحكومة متوقعة في أي لحظة م تشرن النثايي القادم وهي ستؤدي إلى سقوط الحكومة
وتقدنم موعد االيتخابات إلى بدانة العام  ،2018أي بعد مرور نثالث سيوات على االيتخابات السابقة.

والى أ تقوم الشرطة بتقدنم توصناتها ،األمر الذي سنرافقه كما اعتديا تسرنب مواد التحقنق ،سنمر

وقت طونل .ميذ بدانة التحقنق ،وبشكل أكبر في األسبوع األخنر الذي قنل فنه رسمنا إ رئنس
الحكومة مشبوه بالرشوة ،وأ الشخص الذي نعرف جمنع أس ارره سنشهد ضده ،أصبح يتيناهو اآل

بطة عرجاء .وكلما تقدمت التحقنقات كلما زادت صعوبة وضعه وتضعضعت مكايته وزاد ضعفه

وتراجعت صالحناته أمام الوزراء وأعضاء الكينست .كل خطوة سنقوم بها ،سناسنة أو أمينة أو
اقتصادنة ،سنحكم علنها بياء على وضعه الجيائي والقايويي .إيه منثابة البريء قضائنا ،لك في

الساحة اإلعالمنة مطلوب ميه اإلنثبات بأيه ال نعمل بياء على اعتبارات غرنبة عيد قنامه باتخاذ أي
خطوة.

على سبنل المنثال اليقاشات حول قايو القومنة التي ستجري في الكينست في الدورة الشتونة التي

ستبدأ في تشرن األول .إذا قام يتيناهو بإحداث أزمة ائتالفنة أمام حزب "كليا" الذي نتحفظ م
بعض البيود في اقتراح القايو  ،فنحتمل أ نشكل ذلك المبرر له م اجل تقدنم موعد االيتخابات.
الربح الذي سنيتج ع

هذه الخطوة لنس واضحا ،وهياك م

نزعم أيه اذا فاز م

جدند بنثقة

الجمهور وقام بتشكنل الحكومة قبل موعد تقدنم الئحة االتهام ،فا الينابة العامة ستكو حذرة أكنثر

م رئنس الحكومة في بدانة والنته مقارية مع رئنس الحكومة في يهانة والنته .وهياك م نعتقدو

أ هذا االمر ل نغنر شنئا .وأ مصنر يتيناهو ُحسم وأيه ال نوجد شيء نمكيه أ نوقف القطار
الذي نسنر يحوه بسرعة.
هآرتس

الغد ،عمان2017/8/7 ،
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