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 .1تل أبيب تح ّذر حماس من حرب جديدة ..وترصد فتحات أنفاق مخبأة تحت منازل مدنيين

تل أبيب  -نظير مجلي :ح ّذرت إسرائيل حركة «حماس» في غزة من محاولة إحباط إقامة جدار

حدودي يهدف إلى منع حفر أنفاق بين القطاع واسرائيل ،معلنة أنها رصدت فتحات أنفاق مخبأة

تحت منازل مدنيين ،وملوحة بإمكان قصفها.

وقال الجنرال إيال زامير قائد المنطقة العسكرية الجنوبية خالل مؤتمر عبر الهاتف األربعاء« :في

األشهر المقبلة سنسرع بناء هذا الحاجز ونأمل في إنجازه خالل سنتين» .ونقلت صحيفة «هآرتس»
اإلسرائيلية عن زامير« :أعتقد أن على الطرف اآلخر إعادة تقييم الموقف في ضوء بناء الجدار».

وأضاف« :إذا اختارت حماس خوض حرب بسبب الجدار فسيكون ذلك سبباً كافياً (بالنسبة
إلسرائيل) لخوض حرب لكن الجدار سيبنى».

وصرح وزير اإلنشاء يوآف غاالنت العضو في الحكومة األمنية والقائد السابق للمنطقة العسكرية

الجنوبية« :آمل في أال تهاجم حماس ورشة بناء الجدار إذ إنها تعتبر هذه األنفاق أداة استراتيجية
ضد إسرائيل».

وبموازاة هذا التحذير اإلسرائيلي ،نشر الجيش صو اًر التقطت من الجو واحداثيات لمبنيين في غزة قال

إن «حماس» تستخدمهما إلخفاء شبكة أنفاق .وقال إن أحدهما منزل ألسرة أحد أعضاء «حماس»
ويربطه ممر سري بمسجد.

وقال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي ،الجنرال إيال زمير ،للصحافيين اإلسرائيليين

واألجانب« :إننا نقوم بالعمل ،وال نبقى غير مبالين أمام التهديد .لقد وفّرنا الحل ،ونملك كل الشرعية
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وكل المبررات المعنوية واألخالقية .المأزق ينتقل اآلن إلى الجانب الثاني .حماس ستضطر إلى
إجراء تقييم لألوضاع ،الطابة انتقلت إليها .بناء الجدار الخرساني من ناحيتهم هو سبب مبرر

للخروج للحرب ،لكنني أقول لهم :هذا الجدار سيبنى ،سواء مع حرب أو من دونها».

مسيرة لهدف جمع معلومات داخل إسرائيل ،وقد
وكشف زامير أن «حماس» أطلقت ،أخي اًر ،طائرة ّ
سقطت هذه الطائرة في األراضي اإلسرائيلية.
الشرق األوسط ،لندن2017/8/11 ،

" .2الزيتونة" يصدر كتاب "سيدي عمر ..مذكرات الشيخ محمد أبو طير"
بيروت :أصدر مركز الزيتونة كتاب "سيدي عمر" الذي يحوي مذكرات الشيخ محمد أبو طير ،والذي

ُي ُّ
عد أحد أبرز الكتب ،التي نشرت في تجربة األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية ،في التاريخ
الفلسطيني الحديث والمعاصر ،وهو يؤرخ لما يزيد عن أربعين سنة من هذه التجربة.
والشيخ محمد أبو طير هو أحد أبرز قيادات الداخل الفلسطيني ،وأحد أبرز رموز األسرى في

السجون اإلسرائيلية ،فضالً عن كونه رم اًز نضالياً فتحاوياً سابقاً ،ثم رم اًز قيادياً حمساوياً؛ وعضواً في

المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح.

وصدر هذا الكتاب في أكثر من ستمائة صفحة من القطع الكبير ،تشتمل على  12فصالً وثالثة

مالحق ،من سيرة الشيخ المقدسي محمد أبو طير ،مع ذكريات الشيخ محمد أبو طير في المقاومة

و 33عاماً من االعتقال ،وهو من تحرير الباحث بالل محمد شلش.

يؤرخ هذا الكتاب لمجتمع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ سنة  1974وحتى سنة ،2014

ولتجارب اإلضراب والتحوالت في حركة النشاط الثوري الفلسطيني ،ولنشأة الجماعة اإلسالمية في
السجون ،وهي من الشهادات النادرة في هذا المجال .كما يؤرخ لنشأة العمل العسكري لحركة حماس
في الضفة الغربية أوائل تسعينيات القرن الماضي .وال يكتفي بتاريخ الحركة األسيرة الفلسطينية بل

يتعداها إلى الحركة األسيرة العربية في سجون االحتالل ،حيث جمعتهم القضية الفلسطينية التي آمنوا
بها وقاتلوا من أجلها.

المركز الفلسطيني لإلعالم -فلسطين أون الين -الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/10-9 ،

 .3أحمد بحر يدعو لرحيل عباس ...وخالد أبو هالل يدعو لالنتفاض على سياساته
غززة :أكززد أحمززد بحززر ،النائززب األول لزرئيس المجلززس التشزريعي الفلسززطيني ،أن رئززيس السززلطة محمززود
عبززاس قززد انتهززت واليتززه القانونيززة والدسززتورية منززذ األول مززن كززانون الثززاني ينززاير  ،2009وهززو بمثابززة

التاريخ :الجمعة 2017/8/11

العدد4372 :

ص

5

مغتصب للسلطة منذ ذلك الحين .وشدد بحر ،خالل كلمة له خالل استقباله مسيرة جماهيريزة نظمتهزا
حركززة األحز زرار احتجاجز زاً عل ززى إجز زراءات السززلطة بح ززق غز ززة ،الخم ززيس  ،2017 8 10عل ززى أن رئ ززيس

التش زريعي عزيززز دويززك يحز ّزل محززل رئززيس السززلطة فززي حالززة وفاتززه ،أو اسززتقالته ،أو شززغور المنصززب
لسززبب أو آخززر ،مسززتدركاً أن القززانون األساسززي قززد ن ز علززى ذلززك ص زراحة .وقززال إن دع زوات حز ّزل

"التشريعي" باطلة من الناحية القانونية والدستورية ،ومرفوضة من الناحية الوطنية واألخالقية.

وندد بحر بإجراءات عباس بحق غزة ومنعه التحويالت الطبيزة عزن المزواطنين األمزر الزذي أدى لوفزاة

العشرات منهم ،معرباً عن سزخطه مزن تلزك اإلجزراءات التزي تتزرك المرضزى دون عزالج حتزى يتوفزاهم
محمالً عباس المسؤولية عن كل المعاناة التي تسبب بها ألهل غزة ،ودعياً لرحيله فو اًر.
الموتّ ،
بدوره ،اعتبزر أمزين عزام حركزة األحزرار خالزد أبزو هزالل أن السزلطة فزي رام ل لزم تعزد فلسزطينية وأنهزا
باتت تحارب مجتمعنا بكل شراسة .ودعا أبو هالل أبناء شعبنا لالنتفاض على سياسزات عبزاس حتزى

رحيلززه ،ألنززه لززم يعززد يمثززل إال نفسززه فقززط ،مشززدداً علززى أن غززة لززن تمززوت بصززمت بززل هززي ثابتززة ولززن
يكتب النجاح لمحاوالت إخضاعها.

فلسطين أون الين2017/8/10 ،

 .4الحمد هللا يطلع وفداً من مجلس الشيوخ األمريكي على انتهاكات االحتالل

رام ل :استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد ل ،فزي رام ل الخمزيس  ،2017 8 10وفزداً مزن
مجلززس الشززيوخ األمريكززي ،حيززث أطلعهززم علززى آخززر التطززورات السياسززية وانتهاكززات االحززتالل .وجززدد

بحل الدولتين ،مثمنا
رئيس الوزراء تأكيده التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباسّ ،
جهود اإلدارة األمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب ،في إحياء عملية السالم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/10 ،

 .5السلطة الفلسطينية تريد العضوية الكاملة لفلسطين
رام ل  -محمززد يززونس :كشززف وزيززر الخارجيززة الفلسززطيني ريززاض المززالكي أمززس أن فلسززطين تعتزززم
تقديم طلب إلى مجلس األمن لرفع مكانتهزا مزن عضزو م ارقزب فزي الجمعيزة العامزة لألمزم المتحزدة إلزى
عضززو كامززل العضززوية .وقززال فززي مقابلززة مززع إذاعززة "صززوت فلسززطين"" :نعززرف أن الواليززات المتحززدة

حق النقض (الفيتو) ض ّزد مشزروع القزرار الفلسزطيني ،لكننزا سزنقدمه ونعيزد تقديمزه كزل عزام".
ستستخدم ّ
حق النقض ،كما هو متوقع ،مرات متتالية،
لكنه أضاف" :سنقدمه مرات ،وفي حال استخدمت أمريكا ّ
زق
سززنقدم طلبزاً إلززى الجمعيززة العامززة تحززت بنززد ،متحززدون مززن أجززل السززالم ،وهززو البنززد الززذي يعطززي الحز ّ
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للجمعية العامة بمنح دولة مزا عضزوية كاملزة فزي األمزم المتحزدة بخزالف موقزف مجلزس األمزن" .وقزال
إن الرئيس محمود عباس سيلقي العام الحالي خطاباً غير تقليدي في الجمعية العامة.

للرئيس األمريكي جاريد

يضم المستشار الخا
وكشف المالكي أن فريق المفاوضات األمريكي الذي ّ
كوشز ززنير ،والمبعز ززوث الخز ززا إلز ززى الشز ززرق األوسز ززط جيسز ززون غ ز زرينبالت سيصز ززالن إلز ززى األ ارض ز ززي

الفلسز ززطينية قبز ززل نهايز ززة الشز ززهر الجز ززاري السز ززتئناف الجهز ززود الراميز ززة إلز ززى إعز ززادة إطز ززالق المفاوضز ززات
الفلسطينية  -اإلسرائيلية.

الحياة ،لندن2017/8/11 ،

 .6مجدالني :مواقف واشنطن أثبتت أنها ليست راعياً نزيهاً للسالم

رام ل :ص ز ّزرح عض ززو اللجن ززة التنفيذي ززة لمنظم ززة التحري ززر الفلس ززطينية ،أحم ززد مج ززدالني ،ب ززأن مبع ززوث
الزرئيس األمريكززي للشززرق األوسززط ،جيسززون غزرينبالت ،سيصززل نهايززة آب أغسززطس الحززالي للمنطقززة
وسززيعقد اجتماعززات منفصززلة مززع الفلسززطينيين واإلس زرائيليين .وقززال مجززدالني فززي تص زريحات خاصززة

بز"قدس برس" الخميس  ،2017 8 10إن اإلدارة األمريكية بمواقفها ودورها لم تكزن راعيزاً ووسزيطاً نزيهزاً

في عملية السالم .وأردف" :الواليات المتحدة كانزت تنقزل دائمزاً الموقزف اإلسزرائيلي مزع تبنيزه والتمسزك
به ،األمر الذي يضع عالمة استفهام على هذا الدور".

وكالة قدس برس2017/8/10 ،

 .7غزة" :الشؤون المدنية" ترفض شرط السفر لسنة عبر معبر بيت حانون /إيريز
غ ز ززة :أكز ززدت و ازرة الشز ززؤون المدنيز ززة الفلسز ززطينية فز ززي قطز ززاع غ ز ززة رفضز ززها لق ز زرار سز ززلطات االحز ززتالل
اإلسزرائيلي؛ إجبززار أي مسززافر مززن قطززاع غززة عبززر معبززر بيززت حززانون "إيريزز" شززمال القطززاع بززالتوقيع

علزى تعهززد بعززدم العززودة إليززه قبززل عززام .وقززال مززدير العالقززات العامززة فززي الززو ازرة ،وليززد وهززدان ،إن هززذا
إج زراء ال يسززتند إلززى أي مسززو ،قززانوني ،وهززو مرفززوض مززن قبلنززا وسززنعمل علززى إلغائززه .وأضززاف فززي

حززديث ل زز"قدس بززرس" أن "هززذا األمززر سززيعق مصززالح الم زواطنين ،ال سززيما أن بعضززهم يضززطر للسززفر

لمدة أشهر قليلة فقط ،فلماذا يتم إجباره البقاء خارج البالد سنة؟!".
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 .8أشرف دبور :لن تكون المخيمات مم ارً أو مستق ارً ألي جهة تريد العبث بأمن لبنان

بيروت :أكد السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور ،في حديث إلى اإلذاعة اللبنانية ،أنه من الخطأ
وغير المنطقي أن يكون هناك باألساس أي فلسطيني مطلوب للدولة اللبنانية وموجود في مخزيم عزين

الحلززوة" ،ونحززن عملنززا أن ال يكززون هنززاك مطلوبززون ونحززن التزمنززا بتوجيهززات ال زرئيس محمززود عبززاس
خزالل زيا ارتززه المتكزررة إلززى لبنزان والززذي أعلززن فيهزا الموقززف الفلسزطيني الملتزززم بزاألمن واالسززتقرار فززي

لبنان وفي المخيمات ،وعملنا مع إخوتنا في لبنان حكومة وأجهزة وأحزاباً وشعباً بكافة أطيافه على أن

ال تكون المخيمات ال مم اًر وال مستق اًر ألي جهة كانت تريد العبث بأمن لبنان".

وأكد دبور أن وثيقة الرؤية اللبنانية الموجودة لقضزايا الالجئزين والتزي أطلقتهزا لجنزة الحزوار اللبنزاني -
الفلسطيني ،قد جاءت نتيجة التنسيق اللبناني  -الفلسطيني علزى مزدى سزنة و 8أشزهر مزن العمزل مزن

قبل القوى واألحزاب اللبنانية مجتمعة على توحيد المواقف لكل القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هناك من له مالحظات من هنا أو هناك علزى الوثيقزة" ،لكزن هزذا ال يزؤثر علزى الرؤيزة الن أي

جهة رأيها محترم ويتأكدون أن هناك عمالً لبنانياً جاداً رسمياً وحزبياً إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/10 ،

 .9تمديد اعتقال خمسة صحفيين ...وقانون الجرائم اإللكترونية يالحق صحفيين فلسطينيين
رام ل  -ميرفززت ص ززادق :مززددت محكم ززة ص ززلح فلسززطينية ظه ززر الخم ززيس اعتقززال خمس ززة ص ززحفيين
بتهمزة "تهديزد أمزن الدولزة بزالخطر" وفزق قزانون الجزرائم اإللكترونيزة الزذي صزادقت عليزه السزلطة وبززات

سززاري المفعززول منززذ تمززوز يوليززو الماضززي .وقززررت محكمززة الصززلح فززي مدينززة نززابلس تمديززد اعتقززال
مراسل قناة األقصى طارق أبو زيد  15يوماً على ذمزة التحقيزق .كمزا جزرى تمديزد حزبس م ارسزل وكالزة

شزهاب الفلسزطينية عزامر أبزو عرفزة لمزدة أسزبوع ،وم ارسزل قنزاة القزدس فزي الخليزل أحمزد حاليقزة لعشزرة
أيام ،وزميله في بيت لحم ممدوح حمامرة والصحفي المستقل قتيبة قاسم لخمسة أيام.

وحسب محامي الصحفيين الذين اعتقلوا مسزاء الثالثزاء جزاء التمديزد اسزتناداً إلزى المزادة  20مزن قزانون

الجرائم اإللكترونية الجديد التي تتعلق "بنشر أخبار من شأنها تعريض سزالمة الدولزة أو نظامهزا العزام
أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر" كمزا ورد فزي نز

القزانون المنشزور .وبنزاء عليهزا يكزون المزتهم

معرضا للسجن لمدة ال تقل عن عام أو بغرامة مالية.

ويعتق ززد المراقب ززون الفلس ززطينيون أن اعتق ززال الص ززحفيين الخمس ززة ي ززأتي عل ززى خلفي ززة سياس ززية مرتبط ززة
بالصراع بين السلطة وحركة حماس.
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وقززال محززامي مؤسسززة الضززمير لحقززوق اإلنسززان أنززس البرغززوثي إن م ارسززل قنززاة القززدس فززي بيززت لحززم
ممدوح حمامرة يواجه تهمة "إنشاء مواقع إلكترونية أو إدارتها بقصد نشر أخبار تعزرض سزالمة الدولزة

أو نظامها أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر ،والترويج لنشر األخبزار خالفزا للمزادة  20مزن قزانون
الج ز زرائم اإللكترونيز ززة" .وحسز ززب البرغز ززوثي ورد فز ززي وقز ززائع الز ززتهم الموجهز ززة للصز ززحفي ممز ززدوح حمز ززامرة
"التواص ززل من ززذ ع ززام  2008عل ززى ص ززفحات ومواق ززع إلكتروني ززة تابع ززة لمليش ززيات حرك ززة حم ززاس به ززدف

المساس باألمن والنظام العام الداخلي والمجتمعي ."...وقال البرغوثي إن قانون الجرائم اإللكترونية ال
ويعزد سزارياً مزن تزاريخ نشزره الشزهر الماضزي ،ومزن غيزر القزانوني االسزتناد
يمكن تطبيقه بأثر رجعزيُ ،
إليه في توجيه تهم بناء على وقائع قديمة.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/11 ،

 .11حماس رداً على إنشاء جدار لمنع حفر أنفاق من غزة :كل إجراءات االحتالل لن توفر له األمن
غزة  -وكاالت:

عمان ،2017/8/11 ،عن وكاالت َّ
أن المتحدث باسم حركة حماس ،حازم قاسم ،أكد
ذكرت الغدَّ ،
أمس الخميس ،أن المقاومة في قطاع غزة ستواصل امتالك كل أدوات القوة التي تمكنها من حماية
الفلسطينيين من اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي.

وقال قاسم ،ردا على كشف الجيش اإلسرائيلي عزن خططزه إلنشزاء جزدار لمنزع حفزر أنفزاق مزن قطزاع
غزة إلى إسرائيل" :إن تهديدات االحتالل ال تخيف المقاومة ،ورغم أن المقاومة ال تسعى للتصعيد إال

أنها ال تخشى من المواجهة ،وستقاوم االحزتالل بكزل بسزالة فيمزا لزو اعتزدى علزى شزعبنا" .وتزابع" :كزل
إجراءات االحتالل لن توفر له األمن ما دام يواصل احتالله ألرضنا وحصاره لشعبنا".

وشدد على أن المقاومة ستواصل امزتالك كزل أدوات القزوة التزي تمكنهزا مزن حمايزة الشزعب الفلسزطيني

من االعتداءات اإلسرائيلية ،ومن أجل إكمال "مشوار تحرير األرض واإلنسان من نيران االحتالل".

وأضاف المركز الفلسطيني لإلعالم ،2017/8/10 ،عن مراسله طالل النبيه َّ
أن عضو المكتب
السياسي لحركة "حماس" في غزة ،صالح البردويل قال :إن اإلجراءات الصهيونية على حدود قطاع

مؤكدا
غزة وضمنها إقامة جدار أمني بتكاليف باهظة عبارة عن رسائل فارغة للجمهور الصهيوني،
ً

أن ذكاء المقاومة كسر إجراءات االحتالل األمنية.

يح خززا ٍّّ  ،يززوم الخمززيس ،لز ز"المركز الفلسززطيني لالعززالم" أن إنفززاق الحكومززة
ورأى البردويززل فززي تص زر ٍّ
الصززهيونية مبززالئ طائلززة جز ندا علززى صززناعة جززدار أرضززي ،محاولززة إلقنززاع الجمهززور الصززهيوني بززدفع
الضرائب وجدوى هذه األموال لألمن الصهيوني.
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وشززدد علززى أن بنززاء االحززتالل الجززدار األمنززي رسززائل فارغززة للجمهززور الصززهيوني مفادهززا أن الجززيش
زتبعدا أن تقزود هزذه األعمزال لحزرب ،لكنزه أشزار إلزى
الصهيوني قادر على الزردع وحمايزة جمهزوره ،مس ً
أن "العدو الصهيوني يرغب في فرض معادلة الردع".
وقال البردويل" :اإلجراءات األمنية لالحتالل دائماً يحاول تطويرهزا مزن أجزل أن يكزون القزوة المسزيطرة

فززي المنطقززة" ،مبينزاً أن تطززور المقاومززة وذكاءهززا كسززر إجراءاتززه (االحززتالل) األمنيززة التززي يحززاول مززن
خاللها أن يبقيه على قيد الحياة بطرق مختلفة.

 .11حماس تنفي ما نسبته "األناضول" لمصادر بالحركة :ال خطة لدى القسام لتخلي حماس عن غزة
لنززدن  -علززي الصززالح :نفززى د .صززالح البردويززل ،عضززو المكتززب السياسززي لحركززة حمززاس فززي قطززاع
غ ززة ،أي علززم بمززا نسززبته وكالززة «األناضززول» التركيززة الززى مصززدر مطّلززع فززي حمززاس يقززول إن قيززادة

القسززام ،الجنززاح العسززكري للحركززة ،قز ّزدمت للقيززادة السياسززية ،خطّززة مززن أربعززة بنززود،
كتائززب عززز الززدين ّ
للتعامل مع األوضاع الال إنسانية في قطاع غزة .وتدعو باألساس إلى إحداث فرا ،سياسي وأمني.
وقززال «ال علززم وال اطززالع لنززا كقيززادة سياسززية علززى هززذه األفكززار التززي هززي غيززر واقعيززة ومفبركززة».

وأضززاف «أن حمززاس لززن تتززرك ف ارغززا فززي غ ززة» .وتززابع القززول «هززذه أفكززار مسززتوحاة ربمززا مززن حالززة
الضززيق التززي يعيشززها الشززعب الفلسززطيني فززي غ ززة ،وال توافززق حمززاس علززى مثززل هززذه األفكززار… وقززد
تكون صادرة عن شباب ضاقت بهم األحوال بسبب األوضاع المريرة التي يعيشها القطاع».

فزي

وحسب ما جاء في وكالة «األناضول» الذي نسبته إلى مصزادر لزم تسزمها فزإن الخطزة «تزتلخ

إحداث حالة فرا ،سياسي وأمني في غزة ،قد يفتح الباب على مصراعيه لكل االحتماالت بما فزي ذلزك

حدوث مواجهة عسكرية مع االحتالل».

وتتكززون الخطّززة ،وفززق المصززدر ،مززن أربعززة بنززود ،يتمثّززل أبرزهززا بإحززداث حالززة مززن الف زرا ،السياسززي

واألمني في غزة ،بتخلي حركة حماس عن أي دور فزي إدارة القطزاع ،وتكلّزف الشزرطة المدنيزة بزدورها
فز ززي تقز ززديم الخز ززدمات المنوطز ززة بهز ززا ،وتقز ززوم بعز ززض المؤسسز ززات المحليز ززة بتسز ززيير الشز ززؤون الخدماتيز ززة

القسززام واألجنحززة العسززكرية التابعززة للفصززائل الفلسززطينية ،سززتكلّف
للمزواطنين» .وشز ّزدد علززى أن كتائززب ّ
بملف السيطرة الميدانية األمنية .وأضزاف المصزدر أن األجهززة األمنيزة فزي و ازرة الداخليزة التزي تزديرها
حماس ،ستكلّف بمتابعة األمور الميدانية المدنية فقط.
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 .12حماس وتيار دحالن :نعمل من أجل إنهاء ملف المصالحة المجتمعية وحل أزمة الكهرباء
غزة :قال قياديان من حركة حماس وما يسمى التيار اإلصالحي في حركزة فزتح "محمزد دحزالن" ،يزوم
الخم ززيس ،أنهم ززا يعم ززالن س ززويا م ززن أج ززل إنق ززاذ الوض ززع اإلنس ززاني ف ززي غز ززة وانه ززاء مل ززف المص ززالحة

المجتمعية.

واعتبر صالح البردويل عضو المكتب السياسي لحماس خالل نزدوة مشزتركة ،أن االقتتزال الزذي جزرى

إبان أحداث االنقسام عام  2007كان بين تيار دحالن وحماس وليس مع أي جهة أخرى ،كما قال.

ولفززت إلززى أن حركتززه بززدأت بالمصززالحة المجتمعيززة ضززمن سياسززة تفاهمززات تززم االتفززاق عليهززا مسززبقا.

مشي ار إلى أن هناك تقدما في هذا الملف الذي يسعون إلى إنجازه وانهائه في أقرب وقت.

وجززدد التأكيززد علززى أن العالقززة والتفاهمززات مززع تيززار دحززالن تمززت منززذ خمسززة سززنوات .مشززي ار إلززى أن

هدفها إنقاذ الوضع اإلنساني في غزة.

وكشززف البردويززل عززن لقززاء سززابق عقززد بززين قيززادات مززن حمززاس والقيززادي محمززد دحززالن فززي اإلمززارات

الستعراض تلك التفاهمات التي تزم التوافزق عليهزا وتحقزق غالبيتهزا بشزكل نزاجح لوجزود إرادة لزذلك مزن
الط زرفين .مؤكززدا أن الهززدف منهززا إتمززام المصززالحة المجتمعيززة وانقززاذ الوضززع فززي غ ززة وحززدوث بنززاء
وتغيير في المؤسسة الفلسطينية بطريقة توافقية.

وحول اللقاءات مع مصر ،قال البردويل بأن تلك اللقاءات توجت بحوارات صريحة أنتجزت التفاهمزات

األخيرة مع المسؤولين في المخابرات المصرية.

م ززن جهت ززه ق ززال س ززفيان أب ززو ازي ززدة م ززن قي ززادات "التي ززار اإلص ززالحي" ،أنه ززم ينظ ززرون بإيجابي ززة لتط ززور
العالقات مع مصر مؤخرا .مشي ار إلى أن ذلك سينتج عنه فتح معبر رفح بشكل أفضل من السابق.

وقال أنهم ينظرون بأهمية كبيرة إلعادة تشغيل المعبر الذي من المتوقع أن تنتهي أعمزال تطزويره قبزل
عيد األضحى على أن يفتح قريبا .مشي ار إلى أنه سيفتح أمام حركة الحجاج األسبوع المقبل.

وبشززأن المصززالحة المجتمعيززة ،أشززار أبززو ازيززدة إلززى لجززان كاملززة تعمززل علززى حصززر األضزرار ،مؤكززدا

زر مززن التفاهمززات بشززأنها وبشززأن العديززد مززن الملفززات وأنهززم يسززعون إلنهززاء هززذا
أنهززم قطعزوا شززوطا كبيز ا
الملف الذي يعتبر من أهم ملفات المصالحة الوطنية.
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 .13محيسن :ال يجوز أن نبقى أسرى لحماس من أجل الذهاب نحو تجديد مؤسسات منظمة التحرير
رام ل :حززذر عضززو اللجنززة المركزيزة لحركززة فززتح ومفززوض التعبئززة والتنظززيم فيهززا جمززال محيسززن ،مززن
خطززورة المرحلززة الحاليززة ،مشززددا علززى ضززرورة عقززد المجلززس الززوطني وعززدم رهززن ذلززك بززإرادة حركززة

"حماس".

وقال محيسن في حديث لبرنامج حزال السياسزة الزذي يبزث عبزر تلفزيزون فلسزطين وفضزائية عزودة" :ال

يجوز أن نبقى أسرى لز"حماس" من اجل الذهاب نحو تجديد مؤسسات منظمة التحريزر وعقزد المجلزس
الوطني لنناقش البرنامج السياسي ونجدد مؤسسات منظمة التحريزر ،ونعزين رئاسزة للمجلزس الزوطني"،

مضيفاً ":فزز"حماس" لزن تزأتي ولزن تنهزي سزيطرتها علزى القطزاع ،فهزم ال يأخزذون أي اعتبزار للمشزروع

الوطني الفلسطيني".

وأضزاف محيسزن" :الكزل يجمزع علزى خطززورة المرحلزة وضزرورة انعقزاد المجلزس الزوطني ،قززد آن االوان
ألن تكززون منظمززة التحريززر مرجعيززة السززلطة ولززيس العكززس لتصززبح البيززت الجززامع للكززل الفلس ززطيني

ومرجعية كل عمل وطني فلسطيني".

وحززول الوفززد االميركززي الززذي سززيزور فلسززطين قريبززا ،قززال محيسززن" :نأمززل مززن هززذه الزيززارة ان تتضززمن

اجابات على أسئلة تم طرحها حول موضوع االستيطان وحل الدولتين".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/8/10 ،

 .14قيادي بفتح لـ"قدس برس" :فتح تجمد عملها التنظيمي بغزة لحين عودة حقوق القطاع
غزة :أفاد مصدر خا

 ،يوم الخميس ،بأن حركة "فتح" ،قررت تجميزد عملهزا التنظيمزي بقطزاع غززة،

مؤخرا.
على خلفية الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في رام ل بحق القطاع
ً
وأوضح قيادي في حركة "فتح" ،فضل عدم الكشف عن نفسزه ،ل ز "قزدس بزرس" ،أن أمنزاء سزر التنظزيم

موسعا مع عضو اللجنزة المركزيزة للحركزة أحمزد حلزس
اجتماعا
في قطاع غزة عقدوا اإلثنين الماضي
ً
ً
ومفوض التنظيم وأبلغوه بتجميد العمل التنظيمي لحين التراجع عن اإلجراءات بحق غزة.
وأشار إلى أنه "تم رفزع رسزالة مزن أمنزاء سزر األقزاليم للقيزادة فزي اجتمزاع اللجنزة المركزيزة لحركزة فزتح،

وأكدوا خاللها على تجميد العمل التنظيمي لحين عودة حقوق قطاع غزة".

وذكر أن حلس نقل هزذه الرسزالة إلزى قيزادة "فزتح" خزالل اجتمزاع لجنتهزا المركزيزة؛ أمزس األربعزاء بزرام

ل ،وطلب منهم إمهاله حتى مساء اليوم (الخميس) كي يكون لديه رد على ذلك.

التاريخ :الجمعة 2017/8/11

العدد4372 :

ص

12

وأردف" :اجتماع اللجنة المركزية لزم يكزن فيزه جديزد حتزى يبشزر بشزيء جيزد ،ولزيس بمسزتوى الحزدث"،
مضززيفًا" :مززن المقززرر أن يكززون اليززوم الخمززيس اجتمززاع بززين أحمززد حلززس وقيززادة غززة لد ارسززة الخطزوات
ردا على إجراءات السلطة بحق غزة".
التصعيدية التي سيتم اتخاذها ً
وشززدد القيززادي فززي حركززة فززتح" ،نحززن علززى يقززين أن إجزراءات السززلطة ضززد غززة ال تسززاعد علززى إنهززاء

االنقسام ،وهي تمس كل مكونات الشعب الفلسطيني وليس حركة حماس فقط".

قدس برس2017/8/10 ،

 .15ممثل حماس بإيران :الحركة فتحت صفحة جديدة مع طهران عنوانها مواجهة االحتالل
طه زران ،غ ززة  -يحيززى اليعقززوبي :قززال ممثززل حرك زة حمززاس ،فززي إي زران ،خالززد القززدومي ،إن زيززارة وفززد
حركته ،للعاصمة طهران ،قبل أيام ،أثمرت بفتح صفحة جديدة فزي العالقزة بزين الطزرفين ،قائمزة علزى
أسززاس مواجهززة االحززتالل االس زرائيلي ودعززم صززمود شززعبنا الفلسززطيني ،الفتززا إلززى أنززه سززيكون هنززاك
زيارات ومناقشات قادمة حول دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها.

وأضاف القدومي في تصريح لصحيفة "فلسطين" ،أمس" ،إي ارن ال زالت تدعم المقاومة ،وعبرت خالل
الزي ززارة األخيز زرة ع ززن عزمه ززا مواص ززلة دعمه ززا  ..العالق ززة تس ززير باالتج ززاه الص ززحيح لمس ززاندة الش ززعب
الفلسطيني ودحر االحتالل الذي ال زال يواصل جرائمه ضد شعبنا ومقدساته".

وأوضح أن زيارة وفد حركته ،جاءت لتلبيزة أمزرين ،أولهمزا :دعزوة مزن إيزران لحضزور م ارسزم التنصزيب
الرسمي لرئيس الجمهورية اإليرانية حسن روحزاني ،وثانيهمزا :لقزاء المسزؤولين اإليزرانيين ووضزعهم فزي

صورة آخر التطورات في فلسطين والقدس وبحث العالقات الثنائية.

وأكززد القززدومي أن هنززاك تجانسززا وتطابقززا بموقززف القيززادة اإليرانيززة فززي كافززة مسززتوياتها تجززاه القضززية

الفلسززطينية ،ودعززم المقاومززة وصززمود شززعبنا .وتززابع" :لقززد توصززل الجميززع إلززى قناعززة أن هنززاك مسززاحة
من االلتقاء اسمها فلسطين وهي المشروع الذي تتوحد عليه األمة.

وحززول مسززتقبل العالقززة مززع إي زران ،قززال "إن عالقززة حمززاس مززع الززدول ال ت زرتبط بالفعززل المززادي بقززدر

ارتباطهززا بنظزرة اسززتراتيجية تسززتند إلززى مزواقفهم ال ارسززخة تجززاه القضززية  ..عالقززات حمززاس الدوليززة هززي
مسألة تراكمية وليست وليدة اللحظة ،وهي في نفس الوقت تحتاج إلى صبر ومتابعة".

فلسطين أون الين2017/8/10 ،
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 .16مركزية فتح توصي بعقد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي
رام ل :اجتمعت اللجنة المركزية لحركة فتح ،برئاسة الرئيس محمود عبزاس ،فزي مقزر الرئاسزة بمدينزة
رام ل ،أمزس األربعزاء ،واسزتمعت ،إلزى شزرح حزول آخززر التطزورات السياسزية ،ونتزائج الزيزارة التزي قززام
بها العاهل األردني الملك عبد ل الثاني بن الحسين ،إلى رام ل يوم االثنين الماضي.

وأشادت اللجنة المركزية بهذه الزيارة في سياق العمل األردني الفلسزطيني المشزترك .كمزا أكزدت اللجنزة

المركزية على وقوفها الكامل مع األردن في كافة التحديات التي يواجها.

وأكززدت اللجنززة المركزيززة رفضززها المطلززق لمخططززات سززلطة االحززتالل (اإلس زرائيلي) بإبقززاء األوضززاع

علززى مززا هززي عليززه ،أي نظززام الفصززل العنصززري (األبرتهايززد) وتززدمير خيززار حززل الززدولتين ،وذلززك مززن
خالل تكثيف النشاطات االستيطانية وفرض الوقائع االحتاللية على االرض.

كمززا نززاقش اللجنززة فززي اجتماعهززا ،أوضززاع منظمززة التحريززر الفلسززطينية وحالززة التآكززل فززي مؤسسززاتها،

وأكززدت اللجنززة المركزيززة علززى ضززرورة العمززل لتعزيززز مؤسسززاتها بمززا فززي ذلززك التوصززية لعقززد جلسززة
للمجلس الوطني النتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي ،والمصادقة على برنزامج العمزل السياسزي فزي

المرحلة القادمزة ،ودعزوة كافزة األطزراف وفصزائل العمزل الزوطني ومكونزات شزعبنا فزي الزوطن والشزتات

أن ينتصروا لقرار حماية مشروعنا التحرري وممثلنزا الشزرعي والوحيزد ،والحفزاظ علزى اسزتقاللية إرادتنزا
الوطنية.

وكالة معا االخبارية2017/8/10 ،

" .17الشاباك" يزعم اعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل خططوا لتنفيذ عمليات داخل "إسرائيل"
الضفة  -رويترز ،ا ف ب :قال جهاز األمن العام اإلسرائيلي «شاباك» انه اعتقل خمسة فلسزطينيين
من الخليل خططوا لتنفيزذ عمليزات داخزل إسزرائيل .وقزال انزه نجزح فزي اعتقزال الشزبان الخمسزة بعزد أن

تركوا وصايا في منازلهم تشير إلى نياتهم تنفيذ عمليات.

ووفق مصادر عبرية ،فإن «شاباك» والجيش والشرطة نفذوا عمليزة مطزاردة ومالحقزة واسزعة للوصزول

الززى الشززبان قبززل أن تززنجح فززي اعتقززالهم بعززد سززاعات مززن وصززولها إلززى معلومززات عززن القضززية .وأكززد

«شاباك» انه استخدم كل وسزائل التكنولوجيزا والعمزل الميزداني مزن أجزل تحديزد أمزاكنهم قبزل أن يزنجح
في اعتقالهم.
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يعين عميكم نوركين قائداً لسالح الجو اإلسرائيلي
 .18آيزنكوت ّ
محمد وتد :قرر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي ،غادي آيزنكوت ،يوم الخميس ،منح مهمة قيادة
سالح الجو اإلسرائيلي للواء عميكم نوركين خلفا للواء أمير إيشل ،الذي أنهى مهام منصبه بعد

خمس أعوام في منصبه وبعد  40عاما خدمة بالجيش.

وتم اإلعالن رسميا عن التعيين من خالل م ارسيم احتفالية أجريت في مقر و ازرة األمن في تل أبيب،

بمشاركة قادة الجيش ووزير األمن أفيغدور ليبرمان وأعضاء هيئة األركان العامة بالجيش.

عرب 2017/8/10 ،48

 .19الشرطة اإلسرائيلية تحقق مع الوزير حاييم كاتس بقضية فساد
بالل ضاهر :تحقق الشرطة اإلسرائيلية صباح الخميس ،مع وزير الرفاه اإلسرائيلي ،حاييم كاتس،
للمرة الثالثة في قضية شبهات فساد في الصناعات الجوية العسكرية اإلسرائيلية ،كونه تولى في

الماضي منصب رئيس لجنة مستخدمي هذه الشركة .وجرى التحقيق معه في القضية نفسها مرتين

خالل الشهرين الماضيين.

وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أنه وفقا لشهادات بحوزة الشرطة ،فإن كاتس مشتبه في قضيتين.
األولى تعلق بوضع قوائم وفصل من العمل لمستخدمين في الصناعات الجوية رفضوا االنتساب

لحزب الليكود.

وتتعلق القضية الثانية بأعمال ترميم واسعة في بيت نجل كاتس ،الذي اعتقلته الشرطة.

عرب 2017/8/10 ،48

 .21باراك :تسوية الدولتين أقل خط ارً على "إسرائيل" من فقدانها

الناصرة  -وديع عواودة :حمل رئيس الحكومة ووزير األمن األسبق إيهود براك على كتاب «فخ »67
لمؤلفه ميخا غودمان وحمل على استنتاجاته ،معتب ار أن رفض تسوية الدولتين سيحول إسرائيل لدولة

ثنائية القومية رافضا مخاوف اليمين من هذه التسوية .وفي مقال نشرته صحيفة «هآرتس» أكد أن
غودمان في كتابه الذي يعتبر تسوية الدولتين فخا ،قد أعطى وزنا أكبر لمزاعم اليمين اإلسرائيلي.

ورفض مساواة غودمان بين مخاوف «اليسار» اإلسرائيلي من عدم حل الصراع اإلسرائيلي –

الفلسطيني ومخاوف اليمين من تسويته واالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة في عام .1967
ووفقا لباراك ،فإن «إسرائيل هي الدولة األقوى في المنطقة ،وهذه المساواة والمقارنة التي يصفها
غودمان ليست موجودة ،الفتا إلى أن غودمان يساوي بين تهديد وجودي أكيد على مستقبل المشروع
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الصهيوني (التوازن الديمغرافي) ومخاطر تقنية عسكرية ،تتمثل باستقرار قوة معادية غرب نهر
األردن في المستقبل أو صواريخ و»إرهاب» من الخارج أو الداخل ،التي يحظر االستخفاف بها ،إال
أنها ال تهدد وجود إسرائيل ،ويوجد أكثر من رد واحد عليها.

القدس العربي ،لندن2017/8/11 ،

" .21إسرائيل" ال تجد عمالً جنائياً في تصدير أسلحة إلى جوبا

الخرطوم :رأت النيابة العامة اإلسرائيلية ان ال دليل على ارتكاب شخ

او هيئة في الدولة العبرية

مخالفة جنائية من خالل تصدير أسلحة إلى جنوب السودان ،وذلك في ردها على التماس قدم إلى

ائيليا قدموا التماساً
المحكمة العليا في شأن بيع أسلحة إسرائيلية إلي جنوب السودان .وكان  54إسر ً
للمحكمة العليا لفتح تحقيق جنائي ضد المتورطين بتصدير السالح اإلسرائيلي إلى جنوب السودان،
وذلك بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية كون هذه األسلحة استخدمت في شن هجوم

على أبناء قبيلة النوير التي يتحدر منها زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار عام  ،2013مع بدء

الحرب األهلية هناك.

الحياة ،لندن2017/8/11 ،

يرد على باراك ويذ ّكره بملفات الفساد المتورط بها
" .22الليكود" ّ
مجيد القضمانيَّ :
رد حزب رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،الليكود ،على االنتقادات الالذعة التي يشنها
وزير األمن السابق ،إيهود باراك على رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،ومطالبته له باالستقالة على

خلفية ما يحوم حوله من شبهات فساد .ولّوح 'الليكود' في بيان له ،يوم الخميس ،نشره على صفحة

الحزب على الفيسبوك' ،بإمكانية نفض الغبار عن ملفات فساد سابقة متورط إيهود باراك بها ،مقدما

له 'النصيحة' بأن يستمر في 'سفرياته حول العالم ،ويتوقف عن مهاجمة نتنياهو'.

وفي آخر تصريح له ،وصف باراك خطاب نتنياهو ،أمس األربعاء ،في مهرجان أمام أنصاره ،بز

'المثير للشفقة'.

وقال في رسالة مصورة نشرها على حسابه الشخصي على 'توتير' إنه أمام نتنياهو احتماالن ،إما

االستقالة والحفاظ على شيء من انجازاته ،أو السقوط مع كل رصيده'.

التاريخ :الجمعة 2017/8/11

العدد4372 :

عرب 2017/8/10 ،48

ص

16

 .23استطالع للقناة الثانية :خطاب نتنياهو لم يساعده و %67من اإلسرائيليين ال يؤمنون ببراءته
مدى تأثير

استطالعا للرأي لفح
رامي حيدر :نشرت القناة اإلسرائيلية الثانية ،مساء الخميس،
ً
الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،يوم أمس في تل أبيب ،على شعبيته وسياسته،
ذات الخطاب الذي اتسم بتوزيع االتهامات والتحريض على العرب والفلسطينيين وغيرهم.

وبحسب االستطالع ،لم يصدق  %48من المستطلعين ما جاء في خطاب نتنياهو ،فيما صدقه

 %42منهم ،وقال  %10إن الخطاب لم يؤثر على رأيهم.

وقال استطالع أجرته القناة األولى اإلسرائيلية إن  %67من اإلسرائيليين ال يصدقون أن نتنياهو

بريء ،فيما يعارض  %53من اإلسرائيليين ادعاء نتنياهو أن الصحافة تحاول إسقاطه.

وقوى ادعاءاته ،واعتبر
وسأل االستطالع الذي أجرته القناة الثانية هل رفع الخطاب شعبية نتنياهو ّ
أبدا على وضع نتنياهو أو على تعاملهن مع قضايا
 %50من المستطلعين أن الخطاب لم يؤثر ً
الفساد التي يواجها ،في قال  %27إن الخطاب أضعف من شعبية نتنياهو ،واعتبر  %11فقط أن

الخطاب جعل نتنياهو أقوى.

وكان السؤال األخير عن ضرورة تأجيل التحقيقات مع رئيس الحكومة كونه ال يزال في المنصب،

وعارض  %72هذا التوجه وقالوا إنهم يوافقن على التحقيق مع رئيس الحكومة ،فيما اعتبر  %15أنهم
مع تأجيل االنتخابات.

عرب 2017/8/10 ،48

 .24الحركة األسيرة تطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن قرار قطع رواتب األسرى
الضفة المحتلة :طالبت الحركة األسيرة في سجن نفحة السلطة الفلسطينية بالتراجع قرار قطع
مستحقات محرري صفقة وفاء األحرار.

وجاء في الرسالة الموقعة من األحزاب الخمسة :فتح ،حماس ،الجهاد اإلسالمي ،الجبهة الشعبية،

توحد
الجبهة الديمقراطية ،أن "قضية األسرى كانت وما زالت تُعد إحدى قضايا اإلجماع الوطني التي ّ
شعبنا الفلسطيني وتتجاوز االختالفات واالنقسامات ،حيث أنها قضية وطنية بامتياز ،وقد آلمنا أن
يتم قطع رواتب جزء من األسرى الذين خرجوا في صفقة تبادل وفاء األحرار ،والذين ضحوا بأعمارهم

في سجون االحتالل دفاعاً عن الوطن واألقصى والقضية الفلسطينية".

ودعت الحركة األسيرة في رسالتها التي نشرتها يوم الخميس  ،2017 8 10بإبعاد قضية األسرى عن

تفرق ،إضافة لتنفيذ الوعود بإعادة رواتب
كل الخالفات الداخلية ،والحفاظ عليها كقضية ّ
توحد وال ّ
األسرى التي قطعت بشكل فوري ودون تأخير.
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مشرفة تشمل الجميع وكما
وطالبت المقاومة" ،باإلصرار على موقفهم بإنجاز صفقة بمعايير وطنية ّ
حصل في صفقة التبادل األولى".
فلسطين أون الين2017/8/10 ،

 .25وزارة الصحة بغزة :السلطة تدمر القطاع الصحي ..والمخزون االستراتيجي لألدوية ال يكفي 45

يوما
ً

غزة  -أحمد المصري :قال وكيل و ازرة الصحة د .يوسف أبو الريش :إن خطة واضحة المعالم

تقودها السلطة في رام ل ،إلنهاك القطاع الصحي بغزة ،وايصال هذا القطاع لنقطة يعجز فيها عن
تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد أبو الريش في حديث مع "فلسطين" ،على أن تنفيذ خطة تدمير القطاع الصحي بغزة ،بدأت

مؤخر
ًا
رحاها قبل عدة أشهر ،عبر منع توريد األدوية ،ووقف التحويالت الطبية للمرضى ،واختتامها
بالسعي لتسريح العاملين في القطاع الصحي ،لتكون في وجهة نظرهم "الضربة القاضية" لهذا

القطاع.

وأشار إلى أن  3700موظف يعملون في القطاع الصحي بغزة ،ممن يتقاضون رواتبهم من سلطة رام
ل ،سيكون لتسريحهم من وظائفهم انعكاس سلبي على القطاع ،مؤكدا أن و ازرته أعدت خطة

للتعامل مع هذا الحالة ،رغم عدم رغبتها في الوصول إليها.

وذكر أبو الريش أن المخزون االستراتيجي لألدوية والمستهلكات الطبية ونتيجة لمنع توريدها من قبل

يجيا من مخازن ومستودعات الو ازرة ،وهو ما اضطر األخيرة لسحب
رام ل ،باتت تتناق
تدر ً
األدوية والمستهلكات من المخزون االستراتيجي الستمرار عملها في المستشفيات والمراكز المختلفة.
شهر
ونبه إلى أن ما تبقى من المخزون االستراتيجي لألدوية والمستهلكات الطبية بغزة ،بات ال يكفي ًا
بدال من أن يكون ستة أشهر على أقل تقدير ،الفتا إلى أن و ازرته أوقفت العمليات
ونصف الشهرً ،
المجدولة وأبقت على الطارئة من أجل استثمار هذا الرصيد وعدم استنزافه بصورة سريعة.

فلسطين أون الين2017/8/10 ،

 .26إصابة سبعة شبان برصاص االحتالل في بلدة بيت ريما
رام ل – "وفا" :أصيب سبعة شبان مساء يوم الخميس  ،2017 8 10برصا

قوة احتاللية خاصة

اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام ل.
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واقتحمت القوة الخاصة البلدة باستخدام مركبة لنقل الخضار ،وحاولت اعتقال أحد المواطنين ،إال أنه
تمكن من الفرار.

واندلعت مواجهات في البلدة عقب انكشاف أمر القوة إطالق جنود االحتالل خاللها الرصا

الحي،

ما أدى إلى إصابة الشبان السبعة في األطراف وجميعها متوسطة ،ونقلوا إلى مستشفى سلفيت

الحكومي لتلقي العالج ،فيما جرى تحويل أحدهم إلى مكان آخر بسبب حدوث انشطار في عظم

ساقه.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/10 ،

" .27إسرائيل" هدمت  36منزالً منذ بدء انتفاضة القدس سنة 2015

رام ل :هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،ثالثة منازل وأغلقت رابعا في الضفة الغربية ،وهي منازل
تعود لعوائل الشهداء براء صالح وأسامة عطا في بلدة دير أبو مشعل قرب رام ل وعائلة الشهيد
عادل عنكوش شارك ثالثتهم في عملية القدس التي أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية ،بعد تعذر تفجيره

لقربه من العديد من المنازل والشقق المكتظة بالسكان .ويعود المنزل الرابع لعائلة األسير مالك حامد
في بلدة سلواد شمال شرق محافظة رام ل والبيرة ،وبهذا يرتفع عدد منازل األسرى الذين هدمت

بيوتهم إلى  16منزالً.

وقال سليمان الوعري مدير مركز عبد ل الحوراني للدراسات في الضفة الغربية ،إن عدد المنازل

التي هدمها االحتالل منذ بدء الهبة الشعبية في أكتوبر تشرين األول  2015وصل إلى  36منزالً،

فيما أغلقت أربعة منازل عن طريق صب اإلسمنت المسلح الجاهز بداخلها ،باإلضافة إلى إغالق
منزل واحد عن طريق لحام األبواب والشبابيك لتعذر هدمه.

القدس العربي ،لندن2017/8/11 ،

 .28مستوطن يدهس أربعة أطفال ويلوذ بالفرار في القدس المحتلة
القدس المحتلة  -دياال جويحان :أقدم مستوطن ،مساء الخميس  ،2017 8 10على دهس أربعة
أطفال من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.

ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العالج.
وقال شهود عيان إن األطفال أصيبوا برضوض وجروح مختلفة ُ
وأكدت مصادر محلية أن المستوطن تعمد دهس األطفال خالل سيرهم بجانب الطريق قبل أن يلوذ

بالفرار.

التاريخ :الجمعة 2017/8/11
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 .29مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 1,620 :فلسطينياً بسجون النظام بسورية

إسطنبول-غزة  -أحمد المصري :كشف رئيس قسم األبحاث في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي
فلسطينيا في سجون النظام السوري ،يعيشون في ظل
معتقال
سوريا إبراهيم العلي ،عن توثيق 1,620
ً
ً
تماما عن العالم الخارجي.
ظروف مجهولة ً
وقال العلي في تصريحات لز"فلسطين" ،إن هذه األرقام للمعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام

معتقال ،وذلك بعد إتاحة التواصل
جدا من نحو  1,100إلى 1,620
ً
السوري ،قفزت في وقت قصير ً
ألهالي المعتقلين باإلبال ،عن أبنائهم.
قاما مصغرة" لألعداد الحقيقية لالجئين
وتوقع أن تكون هذه األرقام المعلنة ألعداد المعتقلين "أر ً
مشير إلى أن بعض الجهات الحقوقية تحدثت عن تجاوز المعتقلين
ًا
القابعين في سجون النظام،
الفلسطينيين لز 12ألف معتقل.

معتقال قضوا تحت التعذيب ،تعرف ذووهم عليهم في كثير من
ونبه العلي إلى أن نحو 469
ً

المحطات عن طريق "الصدفة".

فلسطين أون الين2017/8/10 ،

يحرض الدروز ضد المسلمين والحركة اإلسالمية
 .31تقرير إسرائيلي ّ
ادعى موقع "أن آر جي" اإلسرائيلي أن المئات من وجهاء "المغار" الدرزية بالجليل قرروا مقاطعة
كل من يبيع أرضه للعرب المسلمين من خارج القرية المتعددة الطوائف من الدروز والمسيحيين

والمسلمين.

وجاء القرار عقب اجتماع طارئ عقد يوم الثالثاء  ،2017 8 8لوجهاء الطائفة الدرزية ،وعرض فيه
متحدثون أدلة على بيع مئات الدونمات المملوكة للدروز عبر وسطاء مسلمين من قرى ومدن عربية

قريبة داخل إسرائيل ،بينها أم الفحم وعرابة وسخنين وغيرها.

وزعم الموقع اإلسرائيلي أن رجال دين وزعماء محليين درو از أبدوا قلقهم من اختالل ما وصفوه

بالتوازن الديمغرافي في القرية ذات الغالبية الدرزية التي يبلئ عدد سكانها  19ألفا %60 ،منهم دروز،
والباقي مسيحيون ومسلمون بنسبة  %20لكل طائفة.

وادعى التقرير اإلسرائيلي أن أولئك الدروز اتهموا الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر بقيادة
الشيخ رائد صالح بتشجيع شراء األراضي لتغيير الصبغة القومية للقرية التي يخدم معظم أبنائها في

جيش االحتالل.
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ونقل "أن آر جي" عن عافو غانم أحد سكان القرية الدروز قوله إن الدروز قلقون للغاية من قدوم
المسلمين للسكن في قرية المغار ،وأضاف أن رجال الدين سيطلقون حملة إعالمية تشمل المقاطعة
الدينية واالجتماعية ألي درزي يبيع أرضه للعرب خارج القرية ،واستمرار الرصد والتشاور بشأن

طريقة معالجة ومحاصرة تلك الظاهرة.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/10 ،

 .31قوات االحتالل تقتحم مسجداً في العيزرية شرقي القدس

القدس المحتلة :اقتحمت قوات االحتالل مسجداً في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة،
واعتقلت ثالثة من المصلين .وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اقتحمت ،عصر يوم الخميس

 ،2017 8 10مسجد "أبو هريرة" ،في البلدة بعد خلع أبوابه الخارجية ،والعبث بمحتوياته واعتقلت
ثالثة مصلين من داخله.

األيام ،رام هللا2017/8/10 ،

" .32العليا اإلسرائيلية" تخفض حكم الطفل مناصرة
القدس المحتلة :قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية يوم الخميس  ،2017 8 10تخفيض الحكم للطفل
المقدسي أحمد مناصرة سنتين ونصف.

وكان الطفل مناصرة قد ُحكم عليه بالسجن ( 12عاما) بزعم تنفيذه هجوم بسكين عام  2015عندما
كان في الثالثة عشرة من عمره ،حسبما أعلنت محاميته.

وكان قضاء سلطات االحتالل حكم على احمد مناصرة في تموز يوليو الماضي في المحكمة

المركزية االسرائيلية بالسجن ( 12عاما) وبغرامة مالية  180ألف شيكل.

وقالت ليئا تسيمل محامية أحمد مناصرة لوكالة (فرانس برس) إن "المحكمة العليا خفضت مدة الحكم
عامين ونصف ليصبح حكمه تسع سنوات ونصف" ،موضحة أنه "ليس أفضل ما نريد لكن هذا ما

استطعنا الحصول عليه" .وأضافت أن المحكمة العليا "أبقت على الغرامة المالية".

القدس ،القدس2017/8/10 ،

" .33اإلحصاء الفلسطيني" %24 :من الشباب يرغبون يالهجرة والبطالة تتجاوز  %50بين الخريجين
رام ل :نشر مركز اإلحصاء الفلسطيني إحصاءات جديدة عن واقع الشباب الفلسطيني عشية اليوم
العالمي للشباب الذي اعتمده مجلس األمن الدولي باإلجماع حول «الشباب والسلم واألمن» بهدف
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تعزيز مشاركة الشباب في هذين المجالين وحث الدول األعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة
التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع الق اررات على جميع المستويات لمنع نشوب النزاعات

وحلها.

وبلغت نسبة الشباب في أراضي السلطة الفلسطينية ،ما بين سن  29-15سنة %30 ،من إجمالي
السكان ، ،وبلغت نسبة الجنس بين الشباب  104ذكور لكل  100أنثى ،علما بان تقديرات عدد

السكان في فلسطين منتصف عام  2017تشير إلى أنه بلئ نحو  4.95مليون.

كما أشارت البيانات إلى أن  %72من األسر لديها شاب واحد على األقل ،بواقع  %71في الضفة

الغربية و %74في قطاع غزة .وبلئ معدل البطالة بين الشباب  29-15سنة  ،%40وسجل أعلى
معدل للبطالة بين األفراد في الفئة العمرية  24-20سنة بواقع  %44مقابل  %36بين األفراد 29-25

سنة .ووصل معدل البطالة بين الخريجين الشباب  %53خالل الربع األول من العام الحالي.

وبينت نتائج المسح إلى أن أقلية من الشباب نحو  %16أتمت االنتقال إلى عمل مستقر أو مرض

في العام  2015مقارنة مع  %15في عام  2013وزادت نسبة مشاركة الشباب في االنتقال بين

العامين  2013وعام  2015من  %39في عام  2013إلى  %42في عام .2015

وحول القضايا ذات األولوية لدى الشباب الفلسطيني أشارت نتائج مسح الشباب إلى أن  %79من

الشباب يرون أن إنهاء االحتالل وبناء الدولة هو القضية الرئيسية ذات األولوية األولى لدى المجتمع

الفلسطيني.

وكشفت البيانات أن حوالي  %24من الشباب في فلسطين لديهم الرغبة للهجرة للخارج ويبدو أن

لألوضاع السائدة في القطاع دو ار في زيادة نسبة الرغبة في الهجرة للخارج إذ بلغت نسبة الشباب
الذين يرغبون في الهجرة للخارج في قطاع غزة  %37مقابل  %15في الضفة الغربية.

القدس العربي ،لندن2017/8/11 ،

 .34الشاعر الفلسطيني مراد السوداني يفوز بـ"الجائزة العالمية للشعر" من إيطاليا
عمان :فاز األمين العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب الفلسطينيين ،الشاعر مراد السوداني ،بالجائزة
ّ
العالمية للشعر "مدينة مارتن سيكورو  2017بنسختها التاسعة" ،والتي تشمل ثالثة فائزين على

المستوي اإليطالي في الشعر "المنظوم ،والحر ،والعالمي" ،إضافة إلى جائزة عالمية تمنح سنويا
لشاعر عالمي ،حيث خصت بها فلسطين هذا العام وحصل عليها السوداني.
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وقد أعلنت لجنة التحكيم أن حصول السوداني على هذه الجائزة حيث يعبر ومن خالل إنتاجه األدبي
عن هوية شعرية خاصة به ويمثل اهتماما خاصا بالسياق والفعل األدبي ،كما أن إنتاجه األدبي

والشعري مرتبط بشكل وثيق بثقافة وهموم الشعب الفلسطيني.

عمان2017/8/11 ،
الغدّ ،

 .35وكالة بلومبرغ :مباحثات لتصدير الغاز اإلسرائيلي إلى مصر عبر األردن
وكاالت :نقلت وكالة بلومبر ،عن مصادر في مصر واسرائيل قولها إن الشركاء في مشروع لفيتان -
أكبر حقل غاز في إسرائيل -يبحثون مسا ار بديال لنقل الغاز إلى مصر عبر األردن ،إلتمام اتفاق

التصدير الذي تعطل في السابق.

وقالت مصادر في إسرائيل اشترطت عدم نشر أسمائها بسبب سرية المحادثات ،إنه يفترض اآلن أن

يصل الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب في األردن تشغله "شركة فجر األردنية المصرية لنقل وتوريد

الغاز الطبيعي" ،بدال من المسار المباشر عبر سيناء.

ويهتم الشركاء في لفيتان بإبرام اتفاق مع مصر في ضوء التكلفة الكبيرة لتطوير الحقل والتي تقدر

بز 3.75مليارات دوالر ،وتدعمهم الحكومة اإلسرائيلية في هذا التوجه ،وفقا لتقرير بلومبر.،

ولم ينجح خيار التصدير عبر سيناء بسبب قضية التحكيم الدولي التي انتهت بفرض تعويض ضخم

على مصر لصالح إسرائيل ،بسبب إلغاء اتفاقية سابقة لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عبر

سيناء كانت قد أبرمت في عهد حسني مبارك.

ونقل التقرير عن أحد المصادر قوله إن المسار األردني أكثر تكلفة من مسار سيناء ،وان مصر
تتردد في األمر ألنه سيزيد من أعبائها المالية.

الجزيرة.نت ،الدوجة2017/8/10 ،

 .36المومني :التنسيق األردني  -الفلسطيني أنموذج قومي
عمان"-بت ار" :قال وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة ،الدكتور محمد

المومني ،إن زيارة الملك عبد ل الثاني إلى رام ل اإلثنين الماضي جاءت في إطار الدعم وادامة

التنسيق والتشاور ومواصلة الجهود مع األشقاء الفلسطينيين إلحياء العملية السلمية وايجاد حل عادل
للقضية الفلسطينية.

وأضاف المومني خالل لقائه األسبوعي مع برنامج "أخبار وحوار" الذي بثه التلفزيون األردني يوم

إن "التنسيق األردني الفلسطيني أنموذج قومي يحتذى ،وهو دائم ومستمر على
الخميس ّ ،2017 8 10
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كافة المستويات ،وهناك تطابق كامل في الرؤى والنهج والمواقف بما يخدم القضية الفلسطينية
ويضمن إحقاق العدالة".

عمان2017/8/10 ،
الغدّ ،

الحج إلى القدس"
 .37النائب السابق فارس سعيد يزور المطران إلياس عودة حامالً مبادرة " ّ
اطّلع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس المطران إلياس عودة ،من المنسق العام لز «لقاء
سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد يرافقه توفيق غسبار وايلي القصيفي ،على جو مبادرة فتح
ٍّ
لشرق أوسط سالمي.
مقدمة
طريق الحج إلى القدس ،وأن تكون القدس مدينة السالم ّ
وقال سعيد « :هذه المبادرة مسيحية ولبنانية وعربية ومن المؤكد أن المطران عودة هو بالنسبة إلينا

قدمها للبنان وللعيش المشترك ،ولقد
مرجعية أخالقية ومرجعية لبنانية كبرى نظ اًر إلى العطاءات التي ّ
أتينا لكي نعرف رأيه بهذه المبادرة وكيفية إمكانية التعاون بيننا وبين بعض الجمعيات العربية التي
تعمل في الخط نفسه».

المستقبل ،بيروت2017/8/11 ،

 .38دبلوماسي سوداني :لن نرضخ للتحركات الصهيونية في القارة اإلفريقية
عمزان :سززلم عضززو األمانززة العامزة للمززؤتمر الشززعبي لفلسززطينيي الخزارج ،ربحززي حلّززوم ،سززفير السززودان
ّ
في األردن كمال علي عثمان طه ،مذكرة من األمانة العامزة للمزؤتمر ،تتضزمن المخزاطر الكبيزرة التزي
يشز ززكلها انعقز ززاد مز ززؤتمر القمز ززة اإلفريقيز ززة "اإلس ز زرائيلية" الز ززذي يز ززروج لز ززه الكيز ززان الصز ززهيوني ،فيمز ززا أكز ززد

الدبلوماسززي السززوداني أن بززالده تتحززرك مززع الززدول الصززديقة لعززدم الرضززوخ للتحركززات الصززهيونية فززي
القارة اإلفريقية.

وأوضززح السززفير الفلسززطيني السززابق ،حلززوم ،أن هززذه المخززاطر "تسززتوجب تضززافر الجهززود لمنززع انعقززاد

مثل هذا المؤتمر لما يشكله من مخاطر كبيرة" ،وفق بيان لألمانة العامة.

مززن جانبزه ،قززال سززفير السززودان :إن بززالده تعززي جيززداً تلززك المخززاطر ،وتعمززل مززع األشززقاء واألصززدقاء
الصعد كافة.
على عدم الرضوخ لتلك التحركات الصهيونية في القارة اإلفريقية ومواجهتها على ُّ

وأضاف "السودان يبذل وسيبذل كل الجهود في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية لحمايزة مصزالح شزعوبنا
وأمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

التاريخ :الجمعة 2017/8/11

العدد4372 :

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/10 ،

ص

24

 .39نائب يلدريم يؤكد أثناء استقباله السفير الفلسطيني مواصلة تركيا تقديم الدعم للقضية
الفلسطينية

أنقرة  -أنس دوران :استقبل نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلزو ،السزفير الفلسزطيني فزي
أنقرة فائد مصطفى والوفد المرافق لزه ،حيزث أكزد المسزؤول التركزي مواصزلة بزالده تقزديم الزدعم للقضزية

الفلسطينية.

وأوضح جاويش أوغلو أن كل ما يجري في األراضي الفلسطينية يلقى صدى كبي ار داخل تركيا.

وبززين أن الززوعي لززدى العززالم اإلسززالمي والبلززدان اإلسززالمية حيززال القضززية الفلسززطينية ،والحززرم الشزريف

الذي يعد ثالث أهم المقدسات اإلسالمية ليس بمستوى الوعي الموجود لدى الشارع التركي.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن العالقات األخوية بين بالده وفلسطين ضاربة في عمق التزاريخ ،وتسزتند

إلى أسس ثقافية وعقائدية .وأكزد أن تركيزا ستواصزل تقزديم الزدعم القزوي بشزكل دائزم لتكزوين الزوعي فزي
أنحززاء العززالم ،حيززال القضززية الفلسززطينية لززيس فززي تركيززا فحسززب ،بززل وفززي العززالم اإلسززالمي والمحافززل

الدوليزة .ولفززت إلزى أن تركيززا سزتقوم بمشززاريع تعززاون مهمزة جززدا فزي فلسززطين وللقضزية الفلسززطينية فززي
إطار وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" ،والمديرية العامة لألوقاف ،ومشروع تحالف الحضارات.

من جانبه ،أعرب السفير الفلسطيني عن شكره لنائب رئيس الزوزراء لحفزاوة االسزتقبال ،وترحيبزه بعمزق

العالقات بين البلدين.

وكالة االناضول لألنباء ،أنقرة2017/8/10 ،

 .41إندبندنت :أثرياء السعودية يطيرون بطائرات خاصة للعالج في مستشفيات "إسرائيل" الفخمة
لندن :نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية مقاال لمحررها لشؤون الشزرق األوسزط ،الكاتزب البريطزاني
المعروف روبرت فيسك ،تنزاول خاللزه األزمزة الخليجيزة وتزداعياتها الخارجيزة ،كمزا تنزاول أيضزا قضزية

غلق قناة “الجزيرة” القطرية.

وقال فيسك ،إنه “عندما تطلب السعودية واسرائيل بغلق قنزاة “الجزيزرة” الفضزائية القطريزة ،فيجزب أنهزا

تفعززل شززيئاً صززحيحاً” .و”لكززن ال تكززن رومانسززياً جززداً حززول هززذا الموضززوع .فعنززدما يمززرض السززعوديون
األثرياء ،كان من المعروف أنهم يطيرون إلى تل أبيب على طائراتهم الخاصة لتلقي العالج في أرقى

المستشفيات في إس ارئيل .وعندما تقلع المقاتالت السعودية واإلسزرائيلية إلزى الهزواء ،يمكنزك التأكزد مزن
أنها سوف تقصف اليمن أو سوريا”.

وأضاف “عندما يشير الملك سلمان — أو باألحرى ولي العهد السعودي األمير محمد بن سزلمان —
بإصززبعه علززى أن إيزران هززي أكبززر تهديززد ألمززن الخلززيج ،يمكنززك أن تتأكززد مززن أن نتنيززاهو سززوف يفعززل
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بالضززبط وعلززى وجززه التحديززد نفززس الشززيء ،ولكززن يحززل محززل “أمززن الخلززيج” بطبيعززة الحززال “األمززن
اإلسرائيلي” .لكنه عمل غريب عندما يرتبط رفع السعوديون وتيرة قمع وسائل اإلعالم بدعم من “منارة
الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان” إسرائيل ونتنياهو وحكومته”.

ويقززول فيسززك بسززخرية “لززذلك دعونززا نعززرض باختصززار آخززر مظززاهر التسززامح اإلس زرائيلي تجززاه حريززة
التعبير التي نؤيدها جميعا ونعززها ونحبها ونعشقها ونعتبرها حجر الزاوية لديمقراطيتنا وما إلى ذلزك،

وما إلى ذلك ،وما إلى ذلك .خالل هذا األسبوع ،كشف أيوب كارا ،وزير االتصاالت اإلسرائيلي ،عزن
خطط لسحب تصاريح صحفيي “الجزيرة” ،واغالق مكتبها في القدس ،ووقفها من محطات البزث التزي
تقدم خدمات الكابالت واألقمار الصناعية المحلية”.

رأي اليوم ،لندن2017/8/10 ،

 .41لجوء صحافية إيرانية مهدَّدة باإلعدام في بالدها إلى "إسرائيل"
القززدس المحتلززة ،طه زران  -أ ف ب :وصززلت إلززى إس زرائيل أمززس الصززحافية اإليرانيززة نززدى أمززين التززي
كانززت تعززيش فززي تركيززا وخشززيت مززن أن تقززوم السززلطات بإبعادهززا إلززى إي زران حيززث قززد تتعززرض إلززى

المالحقززة .ورحززب وزيززر الداخليززة اإلسزرائيلية آرييززه درعززي فززي تغريززدة علززى «تززويتر» بززأمين ( 32سززنة)
التززي كانززت تكتززب مززن تركيززا باللغززة الفارسززية لموقززع «تززايمز أوف إس زرائيل» .وكتززب« :مرحبززا بززك فززي

اسرائيل» .وكانت امزين فزرت عزام  2014مزن ايزران الزى تركيزا بعزد ان حققزت معهزا السزلطات اإليرانيزة
عن عالقتها بإسرائيل ،وواصلت امين كتابتها من تركيا.

وقام رئيس تحرير الموقع اإللكتروني ديفيد هيوروفيتش باستقبالها في مطزار تزل ابيزب ونشزر صزورته

معها ،وشكر السلطات اإلسرائيلية على استقبالها .وأوضح ان أمين كانت تقزيم بطريقزة غيزر مشزروعة
في تركيا وتخشى إبعادها الى إيران حيث يمكن ان تتعرض حياتها الى الخطر .وكانت وسزائل اعزالم

إسرائيلية ذكرت ان الحكومة التركية قررت في تموز (يوليو) الماضي تسليمها إليران.

الحياة ،لندن2017/8/11 ،

 .42إيران :استبعاد العبين من المنتخب الوطني لكرة القدم لمشاركتهما أمام فريق اسرائيلي
القدس المحتلة ،طهران  -أ ف ب :اعلنت و ازرة الرياضة االيرانية أمس استبعاد العبين من المنتخزب
الززوطني لك زرة القززدم لمشززاركتهما مززع فريقهمززا بززانيونويس اليونززاني فززي مبا ارتززه أمززام فريززق اس زرائيلي ،مززا

اعتبر تجاو اًز لز «خط أحمر».
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وقززال نائززب وزيززر الرياضززة محمززد رضززا دور ازنززي فززي تص زريحات للتلفزيززون الرسززمي« :إحسززان حززاجي
صافي ومسعود شجاعي لم يعزد لهمزا مكزان فزي المنتخزب الزوطني اإلي ارنزي ألنهمزا تخطيزا خطزاً أحمزر

للبالد».

ورفززض الالعبززان فززي أواخززر تمززوز (يوليززو) الماضززي اللعززب فززي ذهززاب الززدور التمهيززدي الثالززث مززن

مس ززابقة ال ززدوري االوروب ززي عل ززى أرض فري ززق ماك ززابي ت ززل أبي ززب ،اال انهم ززا ش ززاركا ف ززي مب ززاراة االي ززاب
األسززبوع الماضززي فززي اليونززان ،وحظيززا بإشززادة و ازرة الخارجيززة اإلس زرائيلية التززي كتبززت بالفارسززية عبززر

حسابها على «تويتر» أنهما «خرقا أم اًر محرماً».

الحياة ،لندن2017/8/11 ،

 .43مغردون يطلقون هاشتاغ توافق "إسرائيل" ودول الحصار رداً على إغالق قناة الجزيرة

يتفاعل رواد العالم االفتراضي مع وسم #توافق_اسرائيل_ودول_الحصار ،في إشارة لحملزة هزذه الزدول

على قطر وقناة الجزيرة ،وما تضمنت بين ثناياهزا مزن تطزابق فزي وجهزات النظزر والمطالزب بزين دول
الحصار واالحتالل اإلسرائيلي ،وانعكاسات ذلك على تأزيم الموقف الخليجي.

وأكد الناشطون أن دول الحصار تساهم في دور كبير بمساعدة الكيزان الصزهيوني ،وتزوفر لزه الغطزاء

العرب ززي لالس ززتمرار ف ززي احتالل ززه لدول ززة فلس ززطين العربي ززة ،واته ززام حرك ززة المقاوم ززة اإلس ززالمية حم ززاس
ِ
المقاومة الحتاللهم.
باإلرهاب إلنهاء حركتها

ويتصدر الوسزم قائمزة المشزاركات (ترنزد) منزذ سزاعات الصزباح األولزى ،ويتشزارك فيزه المغزردون بزذكر

زوايا االلتقاء بين المصالح اإلسرائيلية ودول الحصار ،وتشزبث الكيزان الصزهيوني بفكزرة الزدول السزنية
المعتدلة والبدء بمشروع جديد مع هذه الدول.

وطالب مغردون بضرورة تحديزد دول الحصزار موقفهزا مزن فلسزطين ف ز "علزى مروجزي علمانيزة العصزر

الحديث تحديد موقفهم من القدس ،الرمادية ال تنفع أمام الشعوب التي باتت تضيق ذرعا بقادتها".

وعب ززر آخ ززرون ع ززن م ززدى غض ززبهم م ززن التق ززارب السياس ززي ب ززين دول عربي ززة واالح ززتالل اإلسز زرائيلي،
والتخطززيط معززا لمحاربززة قنززاة تلفزيونيززة ،واتهززام دول برعايززة "اإلرهززاب" مززن أجززل الهيمنززة علززى سياسززة

المنطقة ،وفق تغريداتهم.

واستشهد مغردون بزيارة ترمب "المشؤومة" للمنطقة ،حيث "سافر ترمب برحلة مباشرة من الرياض لتل
أبيب وأبلئ نتنياهو باستعداد بعض دول الخليج للتطبيع ،لسنا أعداء أحد ،هو ما حصل".
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بينم ززا رأى آخ ززرون أن م ززن أب ززرز أس ززباب حص ززار قط ززر "موق ززف قط ززر الز زرافض لالنق ززالب ف ززي مص ززر،
وتعامل قطر مع السيسي كانقالبي قاتل وعميل ،ودعمها لحماس وحملها قطاع غزة".
ُ
الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/10 ،
" .44القبس" :خريطة طريق لحل األزمة الخليجية محورها المبادئ الستة والتخلي عن الـ 13مطلب
واشنطن" -القبس" :علمت القبس أن هناك مشروع حل جدياً لألزمة الخليجية ،وما يجري تداوله اآلن
في عدد من العواصم المعنية هو «إعالن مبادئ نهائية مع بعض التفاصيل الخاصة بحلحلة عقد

معينة».

وأكدت مصادر سياسية متابعة لهذا الملف «أن هناك ضمانات قُدمت ألطراف األزمة على أن تكون
كويتية وأميركية – أوروبية معاً إذا اقتضى األمر».
وفي التفاصيل ،أشارت المصادر إلى «تهدئة شاملة للخطاب اإلعالمي المتشنج وايقاف الحمالت،

ال سيما التي تتعرض لها مصر وبعض الدول الخليجية ،فضالً عن االتفاق على إخراج ملف

اإلخوان المسلمين من الحماوة التي أخذها ،والتبرؤ من قياديين عليهم مآخذ من بعض الدول ،ال بل
ٍّ
بشكل مباشر في قضايا محددة ،وبحث إخراج بعضها إلى تركيا».
متهمة
وأكدت المصادر «أن األزمة تسير في طريق التسوية والحل من ناحية المبدأ حتى اآلن».

وقال مصدر مطلع« :إن موفدي وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون إلى منطقة الخليج يسعيان

إلى صرف الدول المقاطعة لقطر (السعودية واإلمارات والبحرين ومصر) عن قائمة المطالب الز13

التي سبق أن تقدمت بها في بداية األزمة ،وردت عليها الدوحة بالرفض».

وأضاف المصدر« :هناك بحث في خريطة طريق تضع في االعتبار المبادئ الستة التي وضعتها

دول المقاطعة لتسوية األزمة ،ومنها مكافحة اإلرهاب وتمويله».

والموفدان اللذان كانا حطّا في السعودية قبل قطر ،يضطلعان ،وفق ما تقول مصادر دبلوماسية،

بمهمة عنوانها «ضرورة لجم التصعيد وايجاد تسوية لألزمة» ،وهما يسعيان خالل جولتهما على دول
مجلس التعاون إلى خفض سقف مواقف طرفي النزاع ،بما يالقي المساعي الكويتية الحثيثة

جسا نبض الدول المقاطعة لقطر حيال إمكان
و
المتجددة .وكشفت المصادر «أن موفدي تيلرسون َّ
ّ
تخِلّيها عن قائمة المطالب الز 13التي سبق أن تقدمت بها في بداية األزمة ،من جهة ،ومدى
استعدادها من جهة أخرى ،للبحث في خريطة طريق جديدة للتسوية ال تبتعد عن اتفاق  2014لكن

مع ضمانات والتزامات».
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 .45تسريبات العتيبة :تمويل إماراتي لمركز أبحاث أميركي
كشف تسريب جديد من رسائل البريد اإللكتروني المخترقة للسفير اإلماراتي في واشنطن يوسف
العتيبة نشره "موقع "ذي إنترسبت" األميركي أن دولة اإلمارات دفعت عشرين مليون دوالر لمعهد

الشرق األوسط في واشنطن.

ويعد هذا المعهد أحد أبرز مراكز البحث األميركية ،وقد أُنشئ عام  1946وكان لفترة طويلة العبا

مؤث ار في دوائر السياسة الخارجية األميركية.

ووفقا لالتفاقية بين المعهد ودولة اإلمارات ،فإن هذه المساهمة الضخمة -التي كانت تأمل أبوظبي

أن تبقى طي الكتمان -ستمكن المعهد من استقطاب خبراء دوليين بارزين للعمل على تبديد المفاهيم
السلبية عن المنطقة ،واطالع صناع القرار األميركيين على ذلك وحشد قادة إقليميين إلجراء حوارات
سرية بشأن القضايا الملحة.

وأشار الموقع إلى أنه لم توضح معنى المفاهيم السلبية التي ستنفق هذه األموال لتصحيحها ،لكن

السفير اإلماراتي كان يتحدث بشكل محدد عن اإلسالم السياسي واإلخوان المسلمين ،ولم يخف
ازدراءه لقطر التي يجادل بأنها تمول اإلرهاب ،ورغبته في أن تأخذ واشنطن موقفا متشددا تجاه

إيران.

وكشف الموقع أن بالل صعب ،أحد كبار باحثي المعهد ،رفض دعوة لزيارة قطر وحول الدعوة إلى

العتيبة للسخرية منها.

وأضاف الموقع أن صعب مرر نصوصا للعتيبة من تقرير رئيسي كتب مقدمته ويتناول التحديات
اإلقليمية إليران ليجري عليه تعديالت قبل نشره باسم المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية

األميركية ديفد بترايوس.

الجزيرة.نت2017/8/11 ،

 .46مصادر خليجية لـ "عكاظ" :ال تنازل ..والمطالب ثابتة
فهيم الحامد :أكدت مصادر دبلوماسية خليجية لز«عكاظ» تمسك الدول الرباعية الداعية لمكافحة

اإلرهاب بمواقفها تجاه قطر وعدم التنازل عن المطالب الشرعية ،وعلى رأسها االلتزام باالتفاقيات

والمواثيق التي وقعتها عامي  2013و ،2014والمبادئ الستة التي تتركز على ضرورة التزام قطر

بمكافحة اإلرهاب ومنع تمويله أو توفير المالذات اآلمنة ،وايقاف جميع أعمال التحريض ،وخطاب
الحض على الكراهية ،واالمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
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ورفضت المصادر الرد على ما نشرته بعض الصحف الخليجية عن إطار جديد لحل األزمة تحت

مسمى «مشروع حل جديد» ،يستند إلى خريطة طريق تقود لتهدئة شاملة مع «ضمانات» ،بيد أنها
قالت إن الجنرال زيني مازال في المنطقة وأن أي طروحات جديدة ستتم مناقشتها معه ،واضعين في

االعتبار الشروط والمطالب العادلة والمبادئ الستة ووضع نهاية لدعم قطر للتطرف واإلرهاب.

عكاظ ،جدة2017/8/11 ،

 .47وزير الخارجية المصري :انفراج أزمة الدوحة مرهون بامتثالها لمطالب الدول األربعة
(وام) :أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ،أن انفراج األزمة مع قطر مرهون بامتثال الدوحة
لمطالب الدول األربع الداعية لمكافحة اإلرهاب.

جاء ذلك خالل لقائه ،أمس ،في القاهرة مبعوث وزير الخارجية األمريكي ألزمة قطر الجنرال

المتقاعد أنتوني زيني ،وتيم ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الخليج ،والوفد المرافق
لهما؛ وذلك في إطار جولتهم الحالية في عدد من دول المنطقة؛ لبحث مستجدات األزمة وسبل

حلها.

وأوضح أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن الوزير سامح شكري طرح خالل اللقاء
كافة الشواغل المصرية حيال استمرار الدور السلبي الذي تقوم به قطر في رعاية اإلرهاب والتطرف
عبر توفير التمويل والمالذ اآلمن لالرهابيين ونشر خطاب الكراهية والتحريض وتدخالتها في الشؤون

الداخلية للدول العربية بما يهدد األمن اإلقليمي العربي والسلم واألمن الدوليين.

الخليج ،الشارقة2017/8/11 ،

 .48تقرير :يديعوت أحرونوت تنشر تفاصيل "صفقة القرن" لدحالن للسيطرة على غزة والضفة
ترجمة الحدث :نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت قبل يومين تحليالً سياسياً حول خطة محمد دحالن

للسيطرة على غزة والضفة.
وفيما يلي ن

التقرير المترجم:

مززن المززذهل أن نززرى كيززف أن األحززداث التززي تبعززت عمليززة المسززجد األقصززى تحسززن فع زالً مززن فززر

تنفيذ "خطة القرن" وهي خطة طموحة معقدة تتشكل خلف الكواليس ،والتي تركز على شخصزية مثيزرة

للجدل إلى حد كبير ..محمد دحالن "أبو فادي".
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ومن بين القادة المشاركين في الخطزة ،الزرئيس المصزري عبزد الفتزاح السيسزي ورئزيس المخزابرات خالزد
فززوزي ،فضزالً عززن الملززك السززعودي وولززي العهززد ،إضززافة إلززى حززاكم اإلمززارات العربيززة وملززك البحزرين،
عالوة على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان والرئيس األمريكي

أي لحظززة .وكزان مززن المزريح جزداً للجميززع فززي
دونالزد ت ارمززب .ومزع ذلززك ،فقززد ينهزار هززذا المشززروع فزي َّ
هذه المرحلة ،أن يتم تحويل االهتمام من غزة إلى المسزجد األقصزى الزذي يعتبزر مكانزاً مقدسزاً بالنسزبة

لمليار ونصف من المسلمين.

"خطة القرن" سيتم تنفيذها في  10مراحل .وقد استدعي قائد حماس في غززة يحيزى السزنوار فزي األسزبوع

األول من شهر حزيران يونيو مع أربعزة مزن مسزاعديه المقزربين إلزى اجتمزاع بمقزر المخزابرات المصزرية
بالقاهرة .وفي اليوم الثاني ،ظهر محمزد دحزالن فزي القزاهرة ليجتمزع بعزد  10سزنوات مزع أصزدقاء طفولتزه

"السنوار وقيادات حماس" الذين كانوا يعيشون في مخيم خانيونس لالجئين الفلسطينيين.

قدم دحالن المرحلة األولى في "خطة القزرن" :سزيتم إدارة معبزر رفزح الحزدودي مزن الجانزب الفلسزطيني

بواسطة  100شخ

من حركة فتح فزي قطزاع غززة وشزباب دحزالن المزوالين .وذلزك إذا تمزت الموافقزة

على قائمة األسماء من قبل حماس واألجنحة العسكرية ،وحينها سيخضع رجزال شزرطة الحزدود الجزدد
لدورات تدريبية سريعة في قاعدة الشرطة المصرية ،وبعد فتح الحواجز على الفزور ،تفزتح مصزر رفزح،
مما يسمح لسكان القطزاع التنقزل بحريزة بممزر دائزم ،بغزض النظزر عزن األزمزات السياسزية .ومزن شزأن

الطززالب الززذين يحصززلون علززى مززنح د ارسززية أن يتمكنزوا مززن تحقيززق أحالمهززم ،كمززا تسززتطيع األسززر لززم
شملها ،وأن يزتمكن كزل مزن يسزتطيع تحمزل تكزاليف السزفر مزن السزفر إلزى الوجهزة التزي يريزدها ،وتبزدأ

غزة في "تنفس الهواء الحر".

وليس من قبيل المصادفة أن وزير النقل اإلسرائيلي يسرائيل كاتس قدم قبل أربعة أشهر خطته للممثل

األمريك ززي ،والت ززي أدرج ززت ف ززي "خط ززة الق ززرن" لبن ززاء مين ززاء عل ززى جزيز زرة ص ززناعية قبال ززة سز زواحل غز ززة،
والسماح لسفن الصيد بحرية المالحة.

وكززان دحززالن أوضززح لقيززادة حمززاس أنززه يجززب عليهززا أن تتوصززل إلززى ح زوار مززع إس زرائيل مززن خاللززه.

واسززتغل الفرصززة لالستفسززار عززن صززفقة تبززادل األسززرى والتززي تضززمن إطززالق إس ز ارئيل س زراح أسززرى
فلسززطينيين وأن تعيززد حمززاس جثتززي جنززديين إسزرائيليين قززتال فززي عمليززة "الجززرف الصززامد" وهمززا أورون

شاؤول وهدار جولدن ،فضالً عن ثالثة إسرائيليين عبروا الحدود مع غزة.

ويطالب دحالن اآلن بتنفيذ المرحلة التالية من "خطة القرن ،حيث يستعيد يده اليمنى ومساعده الوثيق
سمير مشهراوي في غزة .حيزث تمزت إعزادة تزرميم بيزت المشزهراوي فزي منطقزة "سزاحة غززة" الزذي كزان

مهجو اًر منذ  10سنوات حين ف ّزر دحزالن وفريقزه مزن القطزاع .وقزد ت ّزم تأجيزل عودتزه إلزى القطزاع عقزب
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الهجوم اإلرهابي على جنود الجيش المصري في سيناء قبل ثالثة أسابيع .وفي حين عودة المشهراوي
إلى غزة فسيتم استقباله من قبل اآلالف وبموافقة حماس ،وسوف يرافقونه إلى منزله.

دحالن يتابع األمور بحذر ،وعلزى الزرغم مزن أنزه لزم يعلزن عزن عودتزه إلزى غززة بعزد ،فزإن أي شزخ
يتابع بصمات دحالن في غزة يجزب أن يزرى مؤسسزة جليلزة دحزالن التزي سزميت باسزم زوجتزه ،وتنفزق

عش زرات الماليززين مززن الززدوالرات التززي تبززرت بهززا دولززة اإلمززارات وزعيمهززا الشززيخ خليفززة بززن ازيززد ارعززي
دحالن في عودته إلى القطاع مزن خزالل المؤسسزة ،والتزي تمزول إنشزاء مستشزفى ،وتقزديم العزالج إلزى

المئات من الحاالت ،وتبرعات للعيون واألطراف االصطناعية وتقديم مساعدات مالية شهرية منتظمة
لمئات األسر الفقيرة واأليتام في مخيمات الالجئين فزي غززة .ومنزذ سزنة  ،2015كانزت المؤسسزة تمزول

أيضا حفل زفاف جماعي عقد في خانيونس لز  400عريس مقبلين على الزواج.

جليلة "هي مسؤولة أيضاً عن تمويل عالجات األطفال والكبار المصابين بالصدمة في غزة.

وي ارقززب الخب زراء اإلس زرائيليون خطززة دحززالن عززن كثززب ،وقززال خبيززر إسزرائيلي "ال شززك فززي أنززه ال ي ززال
يقوم بواجباته ويحاول التنفيس عن غزة ،ولكزن مزن غيزر الواضزح مزا إذا كزان لديزه مصزلحة فوريزة فزي

ت ززرك حيات ززه الطيب ززة ف ززي أب ززو ظب ززي اإلم ززارة الغني ززة الت ززي يعم ززل فيه ززا كمستش ززار رفي ززع لش ززؤون األم ززن
والمخابرات لألمير وشقيقه ولي العهد".

ومززن أبززو ظبززي ،وبتشززجيع مززن العائلززة المالكززة السززعودية التززي ترغززب فززي محززو قززدم قطززر فززي القطززاع،

وعززد دحززالن بالحصززول علززى مبلززئ إضززافي قززدره  20مليززون دوالر إلعززادة تأهيززل غ ززة .وقززال الخبيززر
اإلسزرائيلي "هززو مبلززئ ضززئيل مقارنززة بالمليززارات التززي وعزدت بهززا قطززر لالسززتثمار فززي غززة بعززد الحززرب
األخيرة ،لكن التبرعات من قطر يمكن وقفها بعد المقاطعة واألزمة الحاصلة في الخليج".

وتتطززابق "خطززة القززرن" مززع أزمززة الخلززيج بززين قطززر مززن جهززة ،والسززعودية والبح زرين واإلمززارات ومصززر مززن

تم استبعاد حماس من قائمة المطلوبين في مصر لزيس مزن قبيزل المصزادفة ،ويرجزع ذلزك
جهة أخرى .وقد ّ
على األرجح إلى الضغط المصري تجاه ترك الباب مفتوحاً للحوار مع قيادة غزة وتمهيد الطريق لدحالن.

وسواء أتى دحالن إلى قطاع غزة أو قام بإدارة نشاطه هناك عن بعد بواسطة مواليه ،فإنه يحتاج إلى

تعاون القيزادة المحليزة ،وهزذا هزو سزبب آخزر لوجزود األجنحزة المسزلحة فزي مقزر المخزابرات فزي القزاهرة
منتصف األسبوع الماضي .وتود المخابرات المصرية أن تجندهم لتنفيذ هذه الخطوة أيضاً.

ويقزول الخبيزر اإلسزرائيلي "غززة هزي مكزان دحزالن ،وهزو يسزعى جاهزداً لالسزتيالء علزى المقاطعزة فززي رام

ل واتخاذ مقعد أبو مازن" ومن جانبه يدرك عباس الخطزة ،حيزث قزال الخبيزر "أبزو مزازن يحتقزر دحزالن
وسوف يبذل كل ما في وسعه لمنعه ،وهو يعتقد أن دحالن يتعاون مع حماس فقط من أجل إسقاطه".
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وفيم ززا يتعل ززق بالسيس ززي ،يوض ززح الخبي ززر اإلسز زرائيلي أن ززه "ل ززيس هن ززاك م ززودة خاص ززة ل ززدحالن ،إال أن
السيسزي يعززرف أن دحززالن أداة ربززط لألمزوال التززي تصزل مززن دول الخلززيج والتززي تتوافززق مززع المصززلحة
المصزرية للززتخل

مززن قطززر وتحقيززق السززالم فززي غززة .وفززي قائمززة األولويززات المصزرية ،يعتبززر هززدوء

القطاع شرطاً مسبقاً لنجاح الحرب على اإلرهاب في سيناء".

حتى نقل السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير على طول قناة السزويس للسزعودية لزه عالقزة

بخطززة القززرن .وعززارض البرلمززان فززي مصززر عمليززة النقززل وتحززدث الجميززع عنززه ،إال أن السيسززي أصززر
وتمكن من الحصول على األغلبية المطلوبة.

إذا عاد دحالن إلى غزة ،واذا كان فتح المعابر وتقليل القيود من الجانب اإلسرائيلي سيتم تنفيذهما كمزا هزو
مخطط له ،فسوف يسعى جاهداً ليصبح رئيس الوزراء في القطاع أو وزير الخارجية ،أو شغل المنصزبين.
وسززتكون وظيفتززه هززي ضززمان عززدم تهريززب األسززلحة مززن القطززاع إلززى سززيناء وبززالعكس .وسززيركز التحززدي

الكبير على توسيع أراضي القطاع نحو سيناء ،وهي فكرة واعدة جداً تعتمد على التعاون المصري.

يقول الخبير اإلسرائيلي "إن دحالن الداهية يلعب لعبة متطورة ،ويسعى الستعادة نفسزه وتعظزيم جميزع

مزاياه والتصرف كالخيل الذي يعرف طريقه جيداً".

في اجتماع في مصر ،اشتكى عباس للسيسي من المؤامرة التي تحزدث خلزف ظهزره .وحزر

الزرئيس

المصري على اإلفصاح عن التصريحات اإليجابية ،لكن الناس في الدائرة القريبة يعلمون أنه ال يوجد
حززب بززين االثنززين .السيسززي غاضززب مززن عبززاس لرفضززه خطززة المصززالحة مززع حمززاس واختيززاره معاقبززة
غزة .كما يؤدي خفض رواتب الموظفين الحكزوميين فزي غززة ورفزض دفزع فزواتير الكهربزاء فزي القطزاع

إلى مستوى خطير من الضغط على مصر .حزاول السيسزي أيضزاً إقنزاع عبزاس بزالتوافق مزع دحزالن،
ولكنه لم ينجح .وبذلك بات السيسي غاضباً من الرئيس الفلسطيني.

وقززال الخبيززر اإلسزرائيلي "فززي االسززتطالعات التززي أجريززت فززي قطززاع غززة ورام ل حززول مززن يجززب أن
يك ززون قائ ززد غز ززة ،ك ززان الف ززائز إس ززماعيل هني ززة ،ت ززاله محم ززد دح ززالن ،أم ززا أب ززو م ززازن والبرغ ززوثي فكان ززا

متخلفات عزن الركزب .وفزي تظزاهرات احتجاجيزة هزذا األسزبوع ،رفزع متظزاهرون فزي غززة الفتزات كتزب
عليها "أبو مازن ال يمثلني".

إن كراهيززة عبززاس لززدحالن ال معنززى لهززا أبززداً .وقززد فضززل الزرئيس الفلسززطيني الززدخول فززي مشززاجرة مززع
مصر واإلمارات ،فقط حتى ال يرى وجه دحالن.

إذا اختفى عباس فجأة ،فمن غير الواضح من الذي سيحل محلزه .واذا كزان لزدى صزائب عريقزات أي
خطززط ،فسززيتم وضززعها علززى الززرف بسززبب مرضززه الخطيززر وزرع الرئززة المخطززط لززه .جبريززل الرجززوب
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الذي يتوسزع بهزدوء فزي معسزكره لزيس جززًء مزن دائزرة عبزاس الداخليزة ،وال ينظزر لزه بشزكل إيجزابي فزي
وعمان و"إسرائيل".
القاهرة ّ

إن اقتحام المقاطعة هزو المرحلزة األخيزرة فزي خطزة دحزالن للقزرن .وبزدون مسزاعدة التحزالف خلفزه ،قزد
يجد دحالن ماجد فرج رئيس المخابرات في رام ل ،أو شخصزية أخزرى فزي المقعزد ،ولكزن بزدون غززة،

واذا حززدث ذلززك ،مززن المتوقززع أن يسززحب دحززالن السززالح السززري للخطززة ،ويعلززن فصززل غ ززة وينصززب

نفسه زعيماً للقطاع.

وكالة سما اإلخبارية2017/8/10 ،

 .49هل يلعب عباس ورقته األخيرة؟
نبيل عمرو
يدور جدل واسع في معسكر عباس ،حول جدوى اإلجراءات التي اتخزذها إلجبزار حركزة حمزاس علزى

العزودة ثانيززة إلززى بيززت الشززرعية ،بمزا يتطلبززه ذلززك مززن إنهززاء حكمهزا لغززة ،أو إيجززاد صززيغة تكززون فيهززا

حماس شريكاً ال متحكماً.

كلمززا أظهززرت حمززاس اسززتخفافاً بززاإلجراءات العقابيززة ،وأعلنززت أنهززا تمكنززت مززن تززوفير مصززادر بديلززة
تخفززف مززن الضززغط عليهززا ،يزززداد الجززدل وتظهززر مطالبززات بززإجراءات أكثززر فاعليززة ،لززيس علززى صززعيد

العقاب المالي المعتمد حتى اآلن ،وانما على الصعيد السياسي.

هنزا ،ظهزرت فكزرة معالجززة العنزاد الحمسزاوي بززإجراء ج ارحزي أخيزر ،هزو حتميززة دعزوة المجلزس الززوطني

لالنعقاد بمن حضر ،وفي حال االنعقاد بصورة قانونية ،فالمجلس يكون مؤهالً النتخزاب لجنزة تنفيذيزة
جديززدة ومجلززس مركزززي جديززد ،وقززد يتخززذ ق ز ار اًر بنقززل ملززف المصززالحة مززن الح زوار الثنززائي المتسززاهل
البطيء عديم الجدوى ،الذي رمزه في اإلعالم عزام األحمد وموسى أبو مرزوق ،إلى مؤسساته.

لززو تمززت دعززوة المجلززس الززوطني إلززى االنعقززاد بالصززيغة التززي تززم تسزريبها ،والتززي لززم تعلززن رسززمياً حتززى

اآلن ،وفُهم أن الغرض من عقد المجلس هو مجزرد تطويزق حمزاس ،وتصزعيد اإلجزراءات ضزد حكمهزا
فززي غ ززة ،فززال بززد أن تززنهض مجموعززة مززن الفصززائل وامتززداداتها ،وحركززة حمززاس بالتأكيززد ،لالعت زراض
على هذا اإلجراء ،والتباري في وصف خطورته على القضية الفلسطينية ،ومنظمة التحرير بالذات.

إمكاني ززة عق ززد المجل ززس ال ززوطني بنص ززاب ق ززانوني تب ززدو متاح ززة بحك ززم طغي ززان ممثل ززي ف ززتح وحلفائه ززا،
واستحواذها على أغلبية مريحة ال تعقد المجلس فحسزب ،بزل تحسزم مخرجاتزه جميعزاً .ولقزد حزدث أمزر

كهذا في مجلس عمان ،الذي قاطعته رسمياً معظم الفصائل ،وعدد ال بأس به من المسزتقلين ،إال أنزه
التاريخ :الجمعة 2017/8/11

العدد4372 :

ص

34

عقززد ،وكززان الززذي أعلززن اكتمززال النصززاب القززانوني هززو المغفززور لززه الملززك حسززين ،الززذي سززجل لنفسززه
ولألردن مأثرة إنقاذ منظمة التحرير ،واستعادة دورها وشرعيتها في تمثيل الفلسطينيين وقيادتهم.

ولعززل الززذي فززرض اللجززوء إلززى هززذه الورقززة ،بعززد أكثززر مززن ثلززث قززرن علززى مجلززس عمززان ،هززو وصززول
جميع محاوالت ترتيب البيت الفلسزطيني إلزى حزوائط مسزدودة ،فبعزد سلسزلة مزن اللقزاءات تحزت عنزوان

إنهاء االنقسام ،ولو بتقاسم النفوذ ،ومحاوالت أخرى لتوحيد الصف الفلسطيني على هيئة آخر اجتماع
حضره الجميع في بيروت قبل ستة أشهر من اآلن ،كل ذلك أفضى إلى نتيجة واحدة ال جدال عليها،

وهي تحقيق العكس من المطلزوب تمامزاً ،وابزال ،العزالم بزأن الوضزع الفلسزطيني يعزيش شزلالً ال مخزرج

منه.

هزذه الخالصززة وضززعت الزرئيس عبززاس أمززام خيززارين ال ثالززث لهمززا؛ إمززا اسززتخدام الورقززة األخيزرة ،وامززا
إبقزاء الحززال علزى مززا هزو عليززه .ولك ٍّزل مززن الخيزارين م ازيززا ومحزاذير ،غيززر أن م ازيزا االحتكززام للمجلززس
الوطني ،إذا ما أحسنت إدارته ،تظل أكبر بكثير من الميزة الواحدة المشزكوك فيهزا لبقزاء الوضزع علزى
حالززه ،وهززي ميززة بائسززة تززتلخ

فززي وهززم الحفززاظ علززى أمززل صززحوة مفاجئززة ،تعيززد األمززور إلززى سززابق

عهززدها ،أي قبززل االنقسززام .وهززذه الصززحوة المفترضززة تبززددت إمكانياتهززا الفعليززة بعززد سززاعة مززن النصززر
الذي تحقق في المسجد األقصى ،والذي لم يؤثر في سياسات وأجندات سدنة االنقسام قيد أنملة.

قزد يكزون سزهالً عقززد مجلزس وطنزي بنصزاب قززانوني ،غيزر أن التحزدي سزيكون فززي اإلجابزة عزن سزؤال
كبي ززر :ه ززل ي ززنجح المجل ززس ف ززي إنق ززاذ م ززا يمك ززن إنق ززاذه م ززن األرص ززدة الفلس ززطينية المتناقص ززة عل ززى

الصزعيدين الززداخلي والسياسززي ،أم أنززه سززيحمل رقمزاً وينحصززر فززي مهمززة واحززدة ،هززي التجديززد الشززكلي

لشرعية ما هو قائم ليس إال؟

الشرق األوسط ،لندن2017/8/11 ،

 .51هل يطيح الفساد بـ (نتانياهو)؟
د .اسعد عبد الرحمن

في عالم الفساد ،تظهر صورة إسرائيل بشكل مغاير ،حيث تتصاعد التحقيقات بخصو
تطال رئيس الحكومة اإلسرائيلية (بنيامين نتانياهو) وأشخا

مقربين جدا منه.

روائح فساد

ورغززم مسززاعي (نتانيززاهو) لفززت األنظززار عززن التحقيقززات ،فززإن تكتيكاتززه وتصززعيداته بخصززو

«هبززة

األقصى» وتجاه قطزاع غززة (والتزي سزخر منهزا بزل أدانهزا عزدد مزن السياسزيين والبزاحثين واإلعالميزين
اإلسزرائيليين) فززإن تلززك التكتيكززات والتصززعيدات لززم تززنجح فززي تجززاوز تلززك الززروائح والتحقيقززات التززي ال
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ازلززت تتكشززف تباعززا فززي أعلززى الهززرم السياسززي واألمنززي اإلسزرائيلي ،وظلززت تحتززل عنززاوين رئيسززية فززي
اإلعالم اإلسرائيلي.

به ززذا الش ززأن ،عب ززر (ايه ززود ب ززاراك) رئ ززيس ال ززوزراء األس ززبق ،حي ززث ق ززال« :نتاني ززاهو مس ززتعد أن يش ززعل

األوضززاع فززي المنطقززة مززن أجززل أن يتهززرب مززن التحقيقززات الجاريززة معززه حززول قضززايا فسززاد .أحززداث
القدس لمحة بسيطة من سلوك نتانياهو نحو الهاوية».

من جهته كتب المعلق السياسي فزي «هزآرتس» (ألزوف بزن)« :الموسزم الحزالي لنتانيزاهو يبزدو عاصزفا
أكثر مما سبق ،إنه يسعى لتدمير ثقة الجمهور بمؤسسزات الدولزة :الجزيش والشزرطة والنيابزة والمحزاكم
واإلعالم واألكاديميزا ،وذلزك بهزدف التهزرب مزن لزوائح االتهزام ضزده ،وضزد زوجتزه ،والتزي تقزوم أساسزا

على البخل المرضي والغيرة من األغنياء والتوق لنيل اإلعجاب».
وفززي ملخز

هززو األحززدث لقضززايا الفسززاد ،نشززير إلززى أن الشززرطة اإلسزرائيلية اعتقلززت اللزواء (إليعيزززر

ماروم) القائد السابق لسالح البحرية اإلسرائيلي ،وستة آخرين بينهم مسؤولون حكوميون كبار سابقون
يدورون في فلك (نتانياهو) ،بشبهة التزورط فزي قضزية صزفقة شزراء غواصزات مزن ألمانيزا أو «القضزية

 ،»3000فضززال عززن تحقيقززين تجريهمززا الشززرطة اإلس زرائيلية لهمززا عالقززة ب زرئيس الحكومززة (نتنيززاهو):
أولهززا ،التحقيززق الززذي يعززرف باسززم «القضززية  »1000ويتعلززق بتلقززي (نتانيززاهو) وزوجتززه (سززارة) هززدايا
فاخرة ،بخالف القانون ،من طرف رجال أعمال.

وثانيها« ،القضية  ،»2000التي تدور حول شبهات بقيام (نتانيزاهو) بتقزديم عزرض إلزى مالزك وناشزر

صززحيفة «يززديعوت أحرونززوت» (أرنززون مززوزيس) لمسززاعدته فززي تقلززي

عززدد ق زراء صززحيفة «إس زرائيل

اليوم» المنافسة لز»يديعوت أحرونوت» مقابل الحصول على تغطية ودية.

وفززي هززاتين القضززيتين ،ت ازيززدت الضززغوط علززى (نتانيززاهو) بعززد أن تحززول رئززيس مززوظفي مكتززب رئززيس

الحكوم ززة س ززابقا (آري ه ززارو) إل ززى «ش ززاهد إثب ززات» فيهم ززا ،متعه ززدا بمواجه ززة (نتاني ززاهو) إذا اقتض ززت
الحاجة .في السزياق ،يعتززم المستشزار القضزائي للحكومزة (أفيحزاي منزدلبليت) تقزديم الئحزة اتهزام ضزد

(سززارة نتانيززاهو) ،فززي أربعززة ملفززات فسززاد ،تتعلززق باالحتيززال واسززاءة االئتمززان ،فيمززا أمززرت المحكمززة
اإلسرائيلية العليا (نتانيزاهو) بالكشزف عزن المعلومزات المتعلقزة بمواعيزد المكالمزات الهاتفيزة التزي جزرت
بينه وبين كل من مالك «إسرائيل اليوم» ِ
(شلدون إدلسون) ورئيس تحريرها السابق (عاموس ريغف).

وعززودة منززا إلززى «قضززية الغواصززات» ،اعتززرف وسززيط الشززركة األلمانيززة «تيسززنكروب» (ميكززي غززانور)
بمعلومززات عززن صززفقات سززالح أخززرى صززودق عليهززا خززالل السززنوات المنصزرمة ،تززم فيهززا دفززع رشززاوى
لمسؤولين كبار في الحكومة اإلسرائيلية ،األمر الذي من شأنه أن يوسع دائرة التحقيقات فزي القضزية.
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وف ززي ه ززذا الس ززياق ،أك ززدت ص ززحيفة «ه ززآرتس»« :م ززن المتوق ززع اس ززتدعاء ض ززباط أنهز زوا خ ززدمتهم ف ززي
المنظومة األمنية أو شغلوا مناصب رفيعة سابقاً ،للتحقيق».

ومن جانبه ،قال رئيس حزب «يوجد مستقبل» (يائير لبيد)« :قضية الغواصات أكبر قضزية فسزاد فزي
تاريخ الدولة ..مزا لزم يزتم إنكزاره فزي هزذه القضزية هزو أن األمزوال مزن و ازرة الجزيش اإلسزرائيلية خرجزت

إلى حساب مصرفي في ألمانيا ،وانتقلزت مزن هنزاك إلزى حسزاب مصزرفي سزري فزي ألمانيزا ،ثزم عزادت

إلززى الجيززب الخززا

لمحززامي رئززيس الحكومززة (ديفيززد شززيمرون) وهززو صززديق نتانيززاهو المفضززل وابززن

عمه ،وكل ذلك من دون علم وزير الدفاع والمؤسسة األمنية».

وف ززي نط ززاق الت ززأثير اإلعالم ززي السياس ززي الس ززلبي له ززذه التحقيق ززات عل ززى س ززمعة (نتاني ززاهو) ،أظه ززر
استطالع للرأي أجرته القناة العاشرة اإلسرائيلية قبل أيام قليلة ،أن « %51ال يصدقون رواية نتانيزاهو
حول التحقيقات التي تجري معه بشبهة ارتكابه مخالفات جنائية في أكثر من قضية ،وأن  %66منهم

يرون أن عليه االستقالة في حال تم تقديم الئحة اتهام ضده».

وقبل تسعة أيام فقط ،تظاهر ( )1500إسرائيلي أمام منزل المستشار القضائي االسرائيلي (منزدلبليت)

احتجاج ززا علز ززى ب ززطء اج ز زراءات التحقي ززق مز ززع (نتانيزززاهو) وس ززط دع ز زوات لض ززرورة تس ز زريع االج ز زراءات
واخضاع رئيس الوزراء لالستجواب لمعرفة نتائج التحقيقات بشأن الفساد .بل إنزه ،علزى خلفيزة قضزايا

الفسززاد التززي يواجههززا (نتانيززاهو) ،تززرجح أوسززاط إعالميززة تبكيززر موعززد االنتخابززات العامززة فززي اس زرائيل

المزمع عقدها في .2018

ويعتقد كبيزر المعلقزين للشزؤون الحزبيزة فزي إسزرائيل (يوسزي فريتزر)« :أن يكزون  2017عزام تحزول قزد

يؤدي إلى انهيار نتانياهو».

مزن جانبهززا ،قالززت صززحيفة «جيززروزاليم بوسززت» أن (نتانيزاهو) «يقززف أمززام ثالثززة سززيناريوهات مختلفززة

حاليا ،وهو ما يفضله وما سيفعله ،أو تنحيته من
مع ازدياد احتمال إدانته :يملك خيار عدم االستقالة ً
قبززل ال ززوزراء والززذهاب النتخاب ززات مبك زرة ،أم ززا الثالززث فه ززو انتظززار قززرار النائززب الع ززام ،أي الززذي م ززن
الممكن أن يمتد حتى عام .»2018

واعتبرت الصحيفة أن «السيناريو الثالث هو األكثر واقعية ،والذي بموجبه يستغرق النائب العام ثالثزة
حتى ستة أشهر لتقديم توصية بتقديم الئحزة اتهزام ضزد نتانيزاهو ،وهزو مزا يبقيزه فزي الحكزم حتزى ربيزع

.»2018
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 .51الكراسي أم المآسي؟
جواد بولس
مززا زال مصززير «القائمززة المشززتركة» مجه زوًال ويعززاني مززن حالززة تعززويم الفتززة تركززت كثي زرين فززي حالززة
التباس واضح ،وبعضهم يتخبط في بحر من ردود الفعزل المتضزاربة وآراء سياسزيين ال يوحزدهم اتفزاق

على تشخي

مصادر وأسباب نشوء األزمة ،وال إجماع حول سبل تفكيك جدائلها.

من أبرز ما تعتمد عليه حجزج المنزادين بوجزوب تطبيزق اتفزاق الشزراكة بزين األحززاب والحركزات ،التزي

تآلفت قلوبها علزى حزين «سزكرة» ،كزان مزا استحضزروه مزن تزراث أجزدادنا ،سزادة الصزحارى .فمزروآتهم
اسززتحدثت فززي أبهززى مشززاهدها ،وكأنهززا شززهب تضززيء عتمززة لززيلهم الفحمززي ،ووفززاؤهم اسززتذكر كمسززك

أقل ،وجميع القيزادات ،مزن طالزب مزنهم ب ز»اسزتخراج» روح االتفزاق ،ومزن جزرى فزي أعقزاب
أليامهم ال ُ
زاحب الوعزد،
فواصله وبين نقاطه ،اصطفوا وراء المية «السموأل» وذ ّكرونا كيف كان ُّ
حر ُ
العزرب ،ص ُ
زالال وص زوالت
ُيص زفّد بدينززه ،ورجززالهم ت زربط بألسززنتها .لقززد نس زوا أو تناس زوا أن للززروح فززي الصززحراء ظز ً

كرات وجوالت.
وللحروف ّ
ال أنوي التطرق ألزمة القائمة المشتركة كما تطرق إليها كثر ،لعدة أسباب وفي صزدارتها يقزف الوجزع

الذي في كبدي مما يجري في ساحاتنا ومواقعنا ،وما ُيرسم لمصيرنا ويخطط لوجودنا في إسزرائيل ،ثزم
تليزه مشزاعر عزدم الرضزا مزن طريقزة تعزاطي المعنيزين مزع هزذه المسزألة ،ومزا سزببته مزن امتعزاض فززي
نفوس كثيرة؛ فكل المتورطين في تفاصيل الحكاية ،منزذ بدايزة تشزبيك كبكوبزة الصزوف وحتزى هرهرتهزا
الحالية ،ينقبون ،في الحقيقة ،وراء مصالحهم الحزبية الضيقة والشخصية األضزيق ،ويحزاولون إيهامنزا
أنهم يدافعون عن مصالح الناس ومستقبل العمل السياسي الوطني ،الذي سيتدمر إذا لم تحل القضزية

على طريقة المح ّذر ،وستخسر الجمزاهير العربيزة العريضزة مظلزة منيعزة قزادرة علزى صزد قمزع حكومزة

إسرائيل وسياساتها الكارثية.

فإما أعطائي ما «يرضيني» ،هكذا يبدو لسان حال األغلبية ،واما السقطة اللعينة والهزيمة.
يجب احترام االتفاقات
م ززن الم ززدهش أن ن ززرى إجم ززاع س ززادة األحز ززاب الفرق ززاء وجيوشز زهم ح ززول تل ززك «البديهي ززة» األخالقي ززة،

فززاألخالق هكززذا يبززدو ،مززادة هالميززة وعنززد معظمهززم هززي مجززرد «أس زواق» و»مجززازات» توجززب احت زرام
العقَد» وتنفيذ وصايا «العصا والكوفية» الموروثة قبل والدة قوانين التجزارة ورقزود الحكمزة عنزد رجلزي
« ُ
يعا عنزد تخزوم المصزلحة
السماء .أكثريزة السياسزيين تحزدثوا باسزم القزيم والزذمم ،لكزن بعضزهم تفرقزوا سزر ً
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وعلى بيادر السياسة ،فهذه لها ،من زمن األشزعري حتزى يومنزا هزذا ،شزعاب ومنعرجزات ،والكزالم فيهزا
ذو أجواف وكهوف تالك فيها «الشعارات» كخرق ،والعهود فنون.

كثيرون ممن صدقوا نوايا قادة أخافهم فجأة علو جسر «ليبرمان» العنصري ،أدهشتهم «دواحس» هذا

العصر ،وكان أولى بهم أن يسزألوا عزن «غبز اروات» جزداتهم ،فجزدتي ماتزت وهزي تقزول« :عمزرهن ،يزا

سزتي  ،العزرب مززا بتوحزدوا» ورحلززت ،وهزي ابنززة األرض واللغزة ،مؤمنززة بزأن «الشزراكات تركزات» .مززن
المؤسززف أن تنشززغل محركززات المجتمززع العربززي فززي إس زرائيل بإشززكالية ط زرأت بس زبب اسززتقالة النائززب

علمززا بززأن جميززع مززن كززان
التجمعززي باسززل غطززاس ،بعززد تورطززه فززي قضززية انتهززت بحبسززه لعززامينً ،
مشاركا في مرحلة بناء القائمة وترتيب مقاعدها ،وكذلك أعضاء «لجنة الوفزاق» التزي رعزت فزي حينزه
ً
عملية التفاوض ،لم يتوقعوا ما حدث وال أي نظير له .وبدون التقليل من ضزرورة إيجزاد حزل لالشزكال

الق ززائم ،وم ززن المفض ززل أن ي ززتم ذل ززك ع ززن طري ززق التواف ززق اإليج ززابي ،يج ززب أن تبق ززى قض ززية َم ززن م ززن
األعضززاء الش ززركاء س ززيحتل ه ززذا المقعززد ،أو ذاك قض ززية ثانوي ززة ،ال ب ززل مززن الحكم ززة إخض ززاعها ،ف ززي
النهايززة ،إلززى مجمززل المعطيززات وعوامززل الخطززر التززي تحززيط بوجودنززا ،إذ ال يعقززل أن تتحززول مسززألة

«كرسي» ،على أهميتها ،بين شركاء الوطن والمصزير ،إلزى القضزية المصزيرية الوحيزدة المدرجزة علزى
أولويات نوائبنا ونوابنا.
فعال طوشة اإلخوان على رمانة؟
هل ً

لقززد كشززفت هززذه األزمززة زيززف مززا صززرح بززه كثيززرون مززن قيززاديي األح ززاب والحركززات المش ز ّكلة للقائمززة
المشتركة ،فمع والدتها وعدوا الجماهير أن تبقى هذه القائمزة وتصزمد ،وأن تكبزر وتتطزور ،وأن يصزبوا
فززي أحشززائها مضززامين سياسززية حديثززة ،تستشززرف وسززائل نضززال مبتك زرة ومدروسززة ،وتتبنززى خطابززات

سياسية مرتكزة على واقعية كفاحية تكون قادرة على حماية الناس ،فهل نصزدقهم؟ وهزل حقًزا كزان هزذا
هاديزا؟ كيزف لنزا أن نص ّزدق ذلزك وكلنزا
معدا ،حسب الشعار والنشيد ،ليصير قلعزة حاميزة وفن ًا
الوليد ً
زار ً
ُيسززتنزف وهززو يسززمع ويشززاهد كيززف تتجلززى الخالفززات اليززوم ،ومززن أجززل مززاذا تُتنززازع ال زوالءات وتززدور
المعززارك ،ويعلززو ضززجيج النقاشززات حززول مززن أجززدر األح ززاب بو ارثززة ريززع ض زربة نززرد غيززر محسززوبة،
ولعبزة تمززت فززي «طشززت» الشززيطان! فمززن سززيقتنع أن هزذه «الطوشززة»علززى رمانز ٍّزة وليسززت القلززوب كمززا
كانت مآلنة أمست أكثر مآلنة.
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نعيش في مرجل
يتمززادى تحتنززا الخطززر ،وتتكززاثر حولنززا الزواحززف ،وتززدمينا مفززاقس الززدم التززي بيننززا ويتعبنززا رصاصززها
والثكززل .تحاصززر الفضززائح نتنيززاهو وتنتظززر الكواسززر سززقوطه والجزوارح ،وهززو يستشززعر طالعززه المقبززل،

ويعززرف مززا البززدائل ،فكلمززا صززارت النززار أقززرب إلززى حرجززه استشززاط صززوبنا واختارنززا بامعززان كززأهون
الطرائد .البعض يحسبها من نزواته العابرة ،لكنها أكبر وأخطر ،وهو لن يكف عن مخططزه ،فالقريزب

أحماال زائدة .صورة واقعنا جليزة وقاتمزة،
من اللجة والهاوية يحاول أن يتخل ممن يحسبهم طرو ًحا و ً
زيال يسززتطيع قزراءة خريطززة تيهنززا النززاجزة .خريطززة أعززدتها الحكومززات المتعاقبززة وعززتهززا
ومززن يجتهززد قلز ً
الكنيسززت بقزوانين تحززدد مسززارات هبوطنززا وأمززاكن اإلنززالق ووجهززات الرحيززل والسززفر .التربززة فززي الدولززة

مورب» ضدنا وحاضر ،وأسباب اإلنقضاض الكبيزر «منعوفزة» أمامنزا،
خصبة والمجتمع االسرائيلي « ّ
والسؤال يبقى متى سيشرعون بخطزواتهم اآلتيزة مزن غيزر خزوف أو تزردد أو إعزادة نظزر ،خاصزة وجززء
كبير من القيادات منهمك «بلعبة الكراسي» وآخرون يبحثون عن مشورة من المنفى أو عفو من شزيخ
أو سلطان .لم يمض أسبوعان على ما استعرضه نتنياهو مع مبعوثي اإلدارة األمريكية وما رشح عن

ذلك اللقاء ال يتعدى عن كونه نقطةً صغيرة في زجاجة سم زعاف ،وعلى الرغم من جسامة الخبزر لزم
تحزظ تفاصزيله بزأكثر مزن قلزة مزن تعقيبزات روتينيزة مكزرورة اعتمزدت علزى الشزجب المزألوف ،وبعضزها

ُمزززج بتهديززد نتنيززاهو وحكومتززه بعظززائم األمززور ،وببشززرى تطمززئن الجمززاهير والمؤيززدين بززالفرج والنصززر
القريب.
ال أع ززرف لم ززاذ ه ززذا القص ززور والتغاض ززي فم ززن يز زراهن عل ززى «ض ززمير الع ززالم» أو اس ززتقامة «المجتم ززع

اإلسزرائيلي» ،أو عززدل السززماء ،أو المحززاكم اإلسزرائيلية ويتوقزع أن تشززكل هززذه روادع فززي وجززه حكومززة

اهمزا ويخيزب ظنزه .فعلينزا أن نفكزر بمزا العمزل فزي عهزد مزا بعزد نتنيزاهو إلنزه
إسرائيل المقبلزة سزيكون و ً
حتززى لززو بقززي هززو علززى رأس الحكززم سززيكون نتنيززاهو مختلفًززا ،ومززن المفيززد أن نتززذكر أن كززل مززا يجززري
عمليززا فززي زيززارة خفيززة قززام بهززا أرييززل شززارون إلززى البيززت
اآلن فززي األ ارضززي الفلسززطينية المحتلززة بززدأ ً

األبيض ،واسزتعرض خاللهزا أمزام اإلدارة األمريكيزة خططزه لتقسزيم الضزفة المحتلزة وفصزلها عزن غززة،
وخريطة مفصلة لشوارع الفصزل العنصزري ونقزاط التفتزيش وغيرهزا مزن تفاصزيل حسزبها كثيزرون مجزرد

جحيما يعيش في أرجائه الفلسطينيون.
أحالم لصبية عابثين ،فصارت كما نرى
ً
تاريخ فلسزطين ملزيء بمثزل مشزاهد هزذا «الكسزل الزوطني» وتجزارب مواضزينا داميزة ،وكزان أولزى بمزن
شاركوا في مصارعة «العقبان» على أعشزاش السزراب أن يعزودوا إلزى سزاحات بيزوتهم ومزواقعهم ويبنزوا
قالعهم ويشيدوا أبراجهم ،فالطوفان آت.
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واخيرا ،قد يلومني البعض ألنني لم أطرح أسئلة كثيرة فرزتها أزمزة القائمزة المشزتركة ،ومنهزا إذا كانزت
األولوية للمحاصصة األسمية الحزبية ،فأين التقييم السزليم للنائزب النشزيط المميزز والمضزحي والبزارز؟

ومززا وزن المرشززح الحزبززي ومعنززى اختيززار األح ززاب لمرشززحيها ،بعززد عمليززات انتخززاب داخليززه قاسززية
ومضزنية؟ ومزا هززو دور ومكانزة «لجنززة الوفزاق» ومززن أيزن تسزتقي مصزادر شزرعيتها؟ ولمززاذا لزم تتعززاط
المؤسسات القيادية الرئيسية ،ومثلها مؤسسات المجتمع المدني مع أزمة مقاعد المشتركة ،واألهم ماذا

هززم فززاعلون فززي وجززه مززا صززرح بززه نتنيززاهو ومززا تخطززط لززه إس زرائيل الكبززرى؟ فالمجززال ضززيق والبقيززة
ستأتي.

القدس العربي ،لندن2017/8/11 ،

 .52محاصرة غزة بجدار إسمنتي تحت أرضي وبجدار علوي
مادة كاتمة من أوروبا ...آالت حفر من ألمانيا ...عمال من مولدافيا ...مهندسون ومشغلو عتاد مزن

إسبانيا وايطاليا

يوسي ميلمان

لواء دولي يبني في األشزهر األخيزرة العزائق علزى حزدود إسزرائيل ز غززة .مزادة كاتمزة مزن أوروبزا ،آالت

حف ززر م ززن ألماني ززا ،عم ززال م ززن مول ززدافيا ،مهندس ززون ومش ززغلو عت ززاد م ززن إس ززبانيا وايطالي ززا .ه ززذه ه ززي
االنطباعات من جولة على حدود القطاع؛ حيث تبني إسرائيل على طوله حائطا إسمنتيا منيعا.

يدور الحديث عن أحد المشاريع الكبرى والتحزديات التكنولوجيزة إلسزرائيل بكلفزة ثالثزة مليزارات شزيكل.

مشروع مدني ز عسكري يتضمن عناصر تكنولوجية وهندسية غير مسبوقة حتى على مستوى عالمي.
ومززع اسززتكماله ،بعززد نحززو سززنة ونصززف السززنة حتززى سززنتين ،سززيحاط قطززاع غززة بحززائط إسززمنتي تحززت

أرضي وبجدار علوي ،سيجعالن من الصعب على حماس حفر األنفاق إلى داخل أراضي إسرائيل.

من جولة أجريتها على طول الحدود يتبين أن العائق لن يكون بريا فقط ز ففزي نيزة الجزيش اإلسزرائيلي
وو ازرة الدفاع ،المسؤولين عن المشروع ،أن تبني أيضا عائقا بحريا.

يززدور الحززديث عززن إقامززة مصززاف علززى حززدود القطززاع وعليززه جززدار بارتفززاع سززتة أمتززار ،تركززب عليززه
جساسات ووسائل استخبارية تجعل من الصزعب علزى وحزدات الكومانزدو البحريزة لحمزاس التسزلل إلزى

إسرائيل ،مثلما حاولوا عمله في أثناء حملة «الجرف الصامد» قبل ثالث سنوات .ويشدد هنا على أنه
س زواء العززائق البززري أم العززائق البحززري يبنيززان فززي أ ارضززي إس زرائيل علززى مسززافة نحززو  200متززر عززن

الحززدود ،منعززا للمنظمززة اإلسززالمية المسززيطرة فززي القط زاع مززن حززق االدعززاء بززأن إس زرائيل تخززرق سززيادة

غزة.
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العائق ،الذي يبنى بقيادة العميد عيران اوفير ،رئيس مديرية الحدود والتماس في و ازرة الزدفاع والجزيش
اإلس زرائيلي ،فززي ظززل التعززاون مززع قيززادة المنطقززة الجنوبيززة ،سيتضززمن ثالثززة عناصززر :حززائط إسززمنتي

مسلح من اإلسمنت والحديد على عمق سحيق يمتد إلى عشرات األمتار في أعماق األرض ،تربط بزه
جساسزات .وسززتكون غايتهززا تشزخي

األصزوات والتموجززات لحفززر األنفزاق فززي بززاطن األرض .إضززافة

إلززى ذلززك سززيقام جززدار علززوي بارتفززاع سززتة أمتززار ،علززى طولززه تبنززى وتنصززب أب زراج رقابززة ،كززاميرات

ومواقع قيادة ورقابة ،وكل هذه تربط بمنشأة تحكم مركزية في قاعدة خلفية في جولس.

كلفة الكيلو متر الواحد من العائق ،بكل عناصره ،هي نحو  42مليون شيكل .وقد بدأت األشغال قبل
بضعة أشهر وهي تنقسم إلى مقاطع .أربع شركات فازت في العطاءات :دانيا سيبوس ،سوليل بونيزه،

بولتسكي واألخوان غباي .بعض من الشركات الفائزة ارتبط بمقاولي بنى تحتية وعتاد ثقيل مزن خزارج

الززبالد ،ضززمن آخ زرين مززن إيطاليززا واسززبانيا .بعززد ثالثززة أشززهر ،عنززدما سززتدخل األعمززال إلززى مرحلززة
متسززارعة ،سززيوجد علززى طززول الحززدود ،الززذي يمتززد طولززه إلززى  65كيلززو مت زرا ،نحززو ألززف عامززل .أمززا

الجيش اإلسرائيلي ،من خالل و ازرة الدفاع ،فسيوفر لهم الحراسة.

طريقة تنفيذ العمل هي الحفر إلى أعماق األرض بآالت حفر وعتاد حفزر خاصزة .بعزد ذلزك يزتم إنززال

مبن ززى حدي ززدي إل ززى الحفري ززات .وم ززن أج ززل من ززع انهي ززار الحفري ززات ف ززي األرض ،الت ززي ه ززي رملي ززة ف ززي
معظمهززا ،يززتم ضززخ معززدن يسززمى بيتونايززت ،يسززتورد مززن أوروبززا ،ضززمن بززالد أخززرى مززن هنغاريززا و
بلغاريا ،ويعمزل كمزادة كاتمزة .بعزد ذلزك يصزب فزي الحفريزات اإلسزمنت المسزلح ،الزذي سيشزكل العزائق

المزادي .والزى حززائط العزائق تزدخل جساسززات ذكيزة مززن إنتزاج شزركة «البيززت» ،المخصصزة لتشززخي

كززل ضززجيج تحززت أرضززي يشززهد علززى حفززر األنفززاق مززن قبززل العززدو .وبالمناسززبة ،فززإن كميززات الت زراب

الهائلة التي سيتم إخراجها من قلب األرض ستستخدم إلقامة كثبان عالية على طول حدود القطاع.

كل عناصر العائق التحت أرضزي والعلزوي اجتزازت سلسزلة فحوصزات متشزددة مزن الجزيش اإلسزرائيلي

وو ازرة الدفاع ،شهدت علزى أن التكنولوجيزات اسزتخدامية وفاعلزة .ولكزن حتزى لزو لزم تزنجح التكنولوجيزا

في أن تكتشف بمئة في المئة حفر األنفاق فإن الحائط اإلسمنتي سيجعل من الصعب على الحزافرين

التسززلل إلززى أ ارضززي إس زرائيل .العززاملون مززن إس زرائيل ومززن خززارج الززبالد فززي مشززروع الحززائط يجتززازون
فحوصات خلفية أمنية بإشراف جهاز األمن العام.
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إن تس زريع بنززاء العززائق يضززع حمززاس أمززام معضززلة قاسززية .فقيززادة المنظمززة تفهززم بأنززه عنززدما سززيبنى
العززائق مززن شززأن أحززد أدواتهززا االسززتراتيجية المهمززة ز أي األنفززاق ،أن تتعطززل .مززن جهززة أخززرى ،إذا
حاولزت تشزويش أعمززال بنزاء العززائق ،فإنهزا ستصزطدم بززرد قزاس مززن إسزرائيل لدرجزة حززرب شزاملة ،مززن

شأنها أن تتسبب بانهيار حكمها.

معاريف2017/8/10 ،

القدس العربي ،لندن2017/8/11 ،
 .53كاريكاتير:

فلسطين اون الين2017/8/11 ،
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