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 .1الشرطة اإلسرائيلية تعتقل الشيخ رائد صالح من منزله

ذكر موقع عرب  ،2017/8/15 ،48عن مراسله محمد وتدَّ ،
أن الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت فجر
الثالثاء  ،2017/8/15الشيخ رائد صالح من منزله في أم الفحم ،حيث قامت قوات كبيرة من الشرطة

معززة بالوحدات الخاصة بمداهمة منزله وتفتيشه ومن ثم اعتقاله واقتياده للتحقيق لدى جهاز األمن

العام 'الشاباك.

وأتى اعتقال الشيخ صالح رئيس الحركة اإلسالمية التي حظرتها المؤسسة اإلسرائيلية ،عقب موجه

من التحريض على الشيخ صالح خالل أحداث األقصى والتي قادها وزراء بالحكومة اإلسرائيلية
الذين طالبوا خالل باعتقاله إداريا وحتى فحص إمكانية إبعاده عن البالد بزعم أنه يحرض بأن

األقصى في خطر.

وأكدت الشرطة في بيانها لوسائل اإلعالم ،أن أفراد الوحدة الخاصة في الشرطة قاموا بمداهمة أم

الفحم واعتقال الشيخ صالح واخضاعه للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة التحريض ودعم نشاط

الحركة اإلسالمية التي تم حظرها ،حيث تمت عملية االعتقال والتحقيق بمصادقة من المدعي العام
وبعد تبليغ المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ،أفيحاي مندلبليت.

وأضاف موقع الرسالة نت ،2017/8/15 ،عن مراسله مؤمن المقداداَّ ،
أن وزيرة الخارجية السابقة
بالحكومة اإلسرائيلية تسبي ليفني علّقت على اعتقال الشيخ صالح قائلة :رائد صالح عامل رئيسي
في التحريض ضد "إسرائيل" ويستخدم طريقة سامة للتشجيع على اإلرهاب وذلك يضر بالعالقات بين

اليهود والعرب بشكل عام .فيما قال جلعاد اردان وزير االمن الداخلي الصهيوني حول اعتقال الشيخ:

"المحرض رائد صالح قاد حركة تم إخراجها من القانون بسبب أيدولوجيتها".

بينما علق آفي جباي" :يجب اعتقال كل شخص يشجع على الكراهية والعنف".
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وقال يوآف غالنت حول اعتقال الشيخ :كل من يستخدم الديمقراطية لتدمير "إسرائيل" يجب ان يكون
خلف القضبان.
 .2الحمد هللا يلتقي وفدا من نواب حماس
رام هللا :استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا ،في برام هللا ،يوم االثنين  ،2017/8/14وفددا
مددن ن دواب المجلددس التش دريعي عددن حركددة حمدداس ،حيددث بحددث معهددم آخددر التطددورات ،وسددبل إنهدداء

االنقسام ،وتعزيز الوحدة الوطنية .وجدد رئيس الوزراء دعوتده لحمداس بدالقبول بمبدادرة الدرئيس محمدود
عبدداس ،وانهدداء اللجنددة اإلداريددة التددي تددديرها فددي قطدداو غدزة ،وتمكددين حكومددة الوفدداق الددوطني مددن أداء
مهامها في القطاو ،بما يشكل رافعة لنجدة أهلنا في قطاو غزة والتخفيف من معاناتهم ،باإلضافة إلى

الموافقة على عقد انتخابات رئاسية وتشريعية .وشددد رئديس الدوزراء علدى أن الكدل الفلسدطيني مطالدب

دق أبن دداء ش ددعبنا ومقدس دداتنا ،وأن دده ال س ددبيل إال
بالتك دداتف والوح دددة ف ددي ظ ددل االنتهاك ددات اإلسد درائيلية بح د ّ
لتمكين البيت الداخلي الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/14 ،

 .3اإلفراج عن الصحفيين المعتقلين لدى السلطة
رام هللا :أكددد عضددو األمانددة العامددة فددي نقابددة الصددحفيين بالضددفة عمددر ن دزال أن أجه دزة أمددن الضددفة
أفرجت عن الصحفيين الخمسة المعتقلين بالضفة .وقال نزال إن اإلفراج عن الصحفيين الخمسة يأتي
بع ددد ت ارج ددع النياب ددة ع ددن اعتب ددار االتهام ددات الموجه ددة إل دديهم أنه ددا مس ددتندة لق ددانون الجد درائم اإللكتروني ددة،

استجابة للضغوط والتحركات التي بذلت من أجل الصحفيين.

وكان ددت محكم ددة ص ددلد ن ددابلس ق ددد وافق ددت عل ددى طل ددب إخ ددالء س ددبيل الص ددحفي ط ددارق أب ددو زي ددد بكفال ددة
شخصية ألف دينار ،بينما قررت محكمة السلطة في الخليل اإلفراج يوم االثنين ،عن الصدحفي أحمدد

حاليقة ،مراسل قنداة القددس بكفالدة ماليدة ألدف ديندار .كمدا وافقدت محكمدة بيدت لحدم علدى طلدب إخدالء
سبيل الزميلين الصحفيين ممدوح حمامرة وقتيبة قاسم بكفالة شخصية ألف دينار.

وقررت محكمة الصلد برام هللا تقرر اإلفراج عن الزميل ثائر الفاخوري دون تسجيل قضية.

األيام ،رام هللا2017/8/15 ،
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 .4الزهار :عقد المجلس الوطني محاولة لتأكيد شرعية عباس المنتهية
غزة :أكد د .محمود الزهار ،رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية ،أن المجلس الدوطني الفلسدطيني
ال يمثل الكل الفلسدطيني بشدكله الحدالي ،وهدو يمثدل مدن فصدائل لدم يبدق منهدا شديء ،وأن هددف عقدده

أي قد اررات
في هذا التوقيت هو التأكيد على شرعية عباس الزائفة والمنتهية مندذ  ،2009مشدي ار إلدى أن ّ
تصدددر عندده غيددر شددرعية وباطلددة .وقددال الزهددار ،فددي تصدريد خدداص لصددحيفة الكتلددة وصددل "فلسددطين
أون اليدن" نسددخة مندده" :المجلددس الدوطني ال يمثددل الشددارو الفلسددطيني ألن القدوى الرئيسددة والتددي أثبتددت

أنها القوة األكبر في االنتخابات البلدية في  2005والتشريعي  2006وهي حركة حماس وحركة الجهداد
اإلسالمي غير ممثلة فيه".

وأضاف الزهار" :يكفي أن تخرج حركة حماس ذات األغلبية البرلمانية وتقدول إن المجلدس الدوطني ال

يمثلن ددا" .وعب ددر الزه ددار ع ددن رفض دده النعق دداد المجل ددس ال ددوطني به ددذه الطريق ددة ق ددائال "نح ددن ض ددد انعق دداد
المجلس الوطني بهذه الطريقة ونددعو لتطبيدق مدا تدم االتفداق عليده فدي اتفداق القداهرة بداجراء انتخابدات

تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ومن ينتخبه الشارو الفلسطيني يكون ممثال عنه".

فلسطين أون الين2017/08/14 ،

حول النائب أبو طير لالعتقال اإلداري
 .5االحتالل ُي ّ
القدس :قضت محكمة االحتالل اإلسرائيلي ،يوم االثنين  ،2017/8/14بتحويل النائب المقدسي محمدد
أبو طير ،والمبعد خارج القدس ،إلى االعتقال اإلداري لمدة  6شهور.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/14 ،

 .6االحتالل يقرر اإلفراج عن النائب حسن يوسف
قررت محكمة االحتالل اإلفدراج عدن النائدب حسدن يوسدف مطلدع أيلدول /سدبتمبر  2017بعدد الحصدول
على قرار جوهري يقضي بعدم التجديد اإلداري له مرة أخرى ،حيث قضي أكثر من عام ونصف مندذ

اعتقاله األخير في تشرين األول /أكتوبر .2015

موقع حركة حماس2017/8/14 ،

 .7تحذير فلسطيني من استمرار االعتداءات على المسجد األقصى
رام هللا :ح د ددذرت حكوم د ددة الوف د دداق ال د ددوطني الفلس د ددطينية م د ددن خط د ددورة اس د ددتمرار اعت د ددداءات المتطد د درفين
اإلسرائيليين على المسجد األقصى .ودان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمدود ،مدا سدمي
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بنقددل مكتددب المتطددرف يهددودا غليددك ،إلددى بدداب األسددباط ليددوم واحددد ،وشدددد علددى أن هددذه الخطددوة سدواء
كانددت ليددوم أو لدقيقددة فانهددا تشددكل اعتددداء صددارخا علددى أقدددس مقدسددات المسددلمين .وحمددل المتحدددث
الرسددمي حكومددة االحددتالل مسددؤولية مثددل هددذه الخطددوة االسددتف اززية ،وعددن االقتحامددات التددي تددتم تحددت
حراسة قوات االحتالل وبدعم حكومة بنيامين نتنياهو.

القدس العربي ،لندن2017/08/15 ،

 .8الحية :خطة القسام بإحداث فراغ بغزة مطروحة على طاولة البحث
غزة  -الرسالة نت :أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،خليل الحيدة المعلومدات التدي تحددثت
عن تقديم كتائب القسام خطة تؤدي إلحداث حالة من الفراغ األمني والسياسي بقطاو غزة.

وقددال الحيددة فددي حددديث متلفددز عبددر "فضددائية فلسددطين اليددوم" المحليددة ،مسدداء االثنددين ،إن الخطددة التددي

قدددمتها كتائددب القسددام الددذراو العسددكري للحركددة ،والتددي طالبددت فيهددا باحددداث حالددة مددن الف دراغ األمنددي
والسياسي في قطاو غزة مطروحة على طاولة البحث ،وستتخذ الحركة فيها ق ار ار بعد أن تدرسها.

وأضدداف" :حمدداس تقددوم علددى أسدداس التخصصددات ،وقيادتهددا قائمددة علددى العمددل السياسددي والعسددكري،
وقيادة القسام رغم انشغالها بعيدا عن الحياة السياسية ،إال أنها رأت بأن الوضع الذي يمدر بده القطداو

يؤثر على المقاومة ،ال سيما في ظل تقلب الظروف مما جعلهم يفكدرون فدي هدذا المقتدرح ،الدذي كدان

مددن بددين الحلددول لتتخلددى حمدداس عددن كددل ذلددك ،وتددرك المجددال أمددام المجتمددع الدددولي والقددوى لتتحمددل
مسؤولياتها تجاه القطاو".

في سياق آخر ،جدد الحية استعداد حركته لحل اللجنة اإلدارية في قطاو غزة فو ار بعد تحمدل حكومدة

الوفاق الوطني مسؤولياتها تجاه القطاو.

وش دددد عل ددى ض ددرورة وج ددود ض ددمانات تق دددمها الحكوم ددة قب ددل أن ي ددتم ح ددل اللجن ددة اإلداري ددة الت ددي ت دددير
الو ازرات والمؤسسات في القطاو.

الرسالة ،فلسطين2017/8/15 ،

 .9محيسن يدعو الفصائل إلى الذهاب باتجاه عقد جلسة المجلس الوطني
رام هللا :دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتد جمال محيسن الفصدائل كافدة إلدى التصدرف بمسدؤولية
وعدم إضاعة الوقت في الحوارات وضرورة الذهاب باتجاه عقد جلسة المجلس الوطني في أسرو وقت

ممكن وقبيل توجه الرئيس محمود عباس إلى األمم المتحدة الشهر المقبل.
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وشدددد محيسددن فددي حددديث إلذاعددة صددوت فلسددطين الرسددمية صددباح يددوم االثنددين ،علددى أهميددة ذهدداب
الرئيس إلى األمم المتحدة متسلحا بموقف فلسطيني موحدد يعيدد االعتبدار لمنظمدة التحريدر أمدام تعندت
إسرائيل ووضعها شروطا للحيلولة دون إقامة دولة فلسطين.

وأشار عضو مركزية حركة فتد إلى ضرورة استمرار الحراك الفلسطيني علدى السداحة الدوليدة والسدعي

لعقد مؤتمر دولي للسالم منوها إلى وجود تراجع في الموقف األمريكي الذي يعمل على إدارة أزمة وال
رهان عليه في رعاية المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/14 ،

 .11حماس تُؤكد رفضها تفرد رام هللا بعقد المجلس الوطني
غ دزة :رفضددت حرك دة حمدداس تفددرد السددلطة الفلسددطينية فددي رام هللا بعقددد المجلددس الددوطني دون الرجددوو
للتفاهمات الفلسطينية حول ذلك .وقال الناطق باسم "حماس" ،حازم قاسم ،إن استثناء حركتده والجهداد

اإلسددالمي مددن مشدداورات عقددد المجلددس الددوطني نسددفا لكافددة التفاهمددات واالتفاقددات التددي وقعددت عليهددا
الفصائل ،إلتمام المصالحة الفلسطينية؛ ال سيما تفاهمات بيروت.

وصد ّدرح قاسددم لد د "قدددس بددرس" يددوم اإلثنددين ،بددأن "تفاهمددات بيددروت أكدددت أندده ال يمكددن عقددد المجلددس
الوطني تحت حراب االحتالل ويجب أن يتم بحضور كافة الفصائل الفلسطينية".
ورفض المتحدث باسم "حماس" ،السياسية التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،مبينا

أنها تقوم على ما قال إنه "نهج إقصائي" لكل من يخالفه الرأي.

واعتبددر اسددتثناء حركتددي "حمدداس" و"الجهدداد اإلسددالمي" مددن مشدداورات عقددد المجلددس الددوطني "اسددتثناء

لغالبية الشعب الفلسطيني من حقهم في التمثيل فيه ،كون أن الحركتين ذات األغلبية الشعبية".

واتهم رئيس السلطة الفلسطينية ،بالسعي للتهرب مدن اسدتحقاقات وطنيدة أفرزتهدا تفاهمدات المصدالحة،
وتقضي باعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية.

قدس برس2017/8/14 ،

" .11الجهاد" :تصريحات مجدالني حول المجلس الوطني تصب في تعميق االنقسام
غدزة :رأى مدددير المكتددب اإلعالمددي فددي الجهدداد اإلسددالمي ،داود شددهاب ،أن تصدريحات عضددو اللجنددة

التنفيذية لمنظمة التحرير ،أحمد مجدالني ،حول المجلس الوطني تصب في تعميق االنقسام.

صرح بأن مشاورات عقد المجلس الوطني لن تشمل حركتي حماس والجهاد.
وكان مجدالني ،قد ّ
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وأوضد شهاب في حديث لد "قدس برس" ،أنه "ليس من حق مجدالني أو غيره أن يتحدث وكأنه يمثل
المجلس الوطني" .وأردف" :سليم الزعنون هدو الدذي يمثدل المجلدس الدوطني ،وهدو الدذي مدن حقده فقدط
الدعوة لعقد المجلس الوطني أو للجان التحضيرية".

وأض دداف" :ه ددذه التصد دريحات تص ددب ف ددي تعمي ددق الم ددأزق الد دراهن ،ول دديس البح ددث ع ددن حل ددول وفكفك ددة

درر فادح ددا ف ددي العالق ددات الوطني ددة الفلس ددطينية
لألزم ددات والع ددودة إل ددى أجد دواء التواف ددق ،وه ددي تش ددكل ض د ا
وبالمساعي المبذولة لرأب الصدو والعودة مجددا إلى التوافق الوطني".

وتددابع" :التفددرد فددي منظمددة التحريددر سياسددة ورغبددة لددبعض الفصددائل التددي تعددرف أن وزهددا فددي السدداحة

الفلسددطينية ال يؤهلهددا علددى اإلطددالق ألن تكددون جدزء فددي أي هيئددة فلسددطينية خاصددة إذا مددا تددم إج دراء
انتخابات للمجلس الوطني" ،وفق قوله.

وشدد على ضرورة دعوة اإلطار القيادي المؤقت لمنظمدة التحريدر وااللتدزام بمدا تدم التأكيدد عليده سدابقا

م ددن اتفاقي ددات .واس ددتطرد" :هن دداك توافق ددات س ددابقة ب ددين الق ددوى الفلس ددطينية تم ددت براعي ددة مصد درية ،ه ددذه
االتفاقات يجب أن تحترم وهي بالنسبة لنا هي المعيار والمحدد وليس كالم مجدالني".

قدس برس2017/8/14 ،

" .12الشعبية" ترفض عقد مجلس وطني بعيدا عن التوافق
غدزة – "الحيدداة" :رفضددت "الجبهددة الشددعبية لتحريددر فلسددطين" عقددد المجلددس الددوطني الفلسددطيني فددي رام
هللا وسط الضفة الغربية بعيدا من التوافق الوطني.

وح ددذرت الجبه ددة م ددن خط ددورة عق ددد المجل ددس "بعي دددا م ددن اإلجم دداو الفلس ددطيني" .وش دددد عض ددو اللجن ددة
المركزية لد "الشعبية" هاني الثوابتة علدى أن "المجلدس يجدب أن يكدون توحيدديا علدى قاعددة التوافدق بمدا
يتالءم وينسجم مع مخرجات وتفاهمات القاهرة عام  ،2011ومخرجات اجتمداو اللجندة التحضديرية فدي

بيروت" عدام  .2017وشددد علدى أن "الشدعبية لدن تقبدل بعقدد المجلدس دفدي مديندة رام هللار تحدت حدراب

االحتالل .نريدد مجلسدا متحدر ار مدن أي ضدغوط أو أجنددات .نريدد مجلسدا توحيدديا للشدعب الفلسدطيني،
ويقط ددع م ددع اتف دداق أوس ددلو ،وينه ددي االنقس ددام" .كم ددا ش دددد عل ددى "ض ددرورة التواف ددق عل ددى عق ددد المجل ددس
ومشدداركة الجميددع ،فهددذه المؤسسددة للجميددع ومحصددلة نضددال الشددعب ،وملددك لدده علددى اخددتالف ألواندده
وفكره التنظيمي ،وهي البيت الذي من خالله نعيد االعتبار إلى الشعب الفلسطيني".

الحياة ،لندن2017/8/15 ،
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 .13قيادي بحماس :كوشنير قادم للبحث عن بديل لعباس وليس للتفاوض
الرسددالة نددت-خدداص :أك ددد نددايف الرجددوب ،القي ددادي فددي حركددة حم دداس بالضددفة ،أن زيددارة المبع ددوثين
االمريكيين للمنطقة هدفها األساسي البحث عن بديل لرئيس السلطة محمود عباس ،وليس التفاوض.

وقال الرجوب ،في تصريد لد "الرسالة نت" ،اإلثنين" :اإلدارة األمريكية أرسلت مبعوثيها للمنطقة ،ليس
إلحياء مشروو التسوية ،إنما لبحث ملف واحد وهو من سيخلف الرئيس أبو مازن".

وأضاف ":الجميع يعلم أن أوراق عباس في السلطة قد شدارفت علدى االنتهداء كليدا ،لدذلك بددأت اإلدارة

األمريكية بالتحرك بهذا الجانب واجراء المشاورات الداخلية لتحديد خليفة عباس في رئاسة السلطة".

وأشار إلى أن سلطة عباس تمر بمرحلة حرجة للغاية سياسيا وماليا" ،وهذا األمدر أضدعفها كثيد ار ،وقدد
يسد ددبب بانهيارهد ددا فد ددي حد ددال سد ددمحت سد ددلطات االحد ددتالل بد ددذلك ،كونهد ددا تقد دددم خد دددمات مجانيد ددة لهد ددا

ولمستوطنيها" .وذكر الرجوب أن األزمة المالية التي تعاني منها السلطة ،جداءت نتيجدة سدوء تصدرف
وادارة منها ،متوقعا أن تكون المرحلة المقبلة أكثر خطورة وصعوبة على عباس.

الرسالة ،فلسطين2017/8/14 ،

لألمة
 .14الرشق يثمن موقف الجزائر الداعي إلى إعادة مكانة فلسطين كقضية مركزية َّ

الرشق ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،تأكيدد وزيدر الخارجيدة الج ازئدري الس ّديد عبدد
ثمن ّ
عزت ّ
ّ
القادر مسداهل ،الدداعي إلدى توحيدد الصدفوف العربيدة حدول القضدية الفلسدطينية ،وضدرورة إعادتهدا إلدى

لألمة العربية.
مكانتها كقضية مركزية َّ

الرشق في تصريد صحفي ،يدوم اإلثندين الموقدف الج ازئدري تجداه الشدعب الفلسدطيني وقضديته
ووصف ّ
بأنه "موقف مش ّرف نابع من أصالة الشدعب الج ازئدري الدذي يثبدت كدل يدوم أنده مدع الشدعب الفلسدطيني

حد وصفه.
وتطلعاته في تحرير أرضه ،ومع فلسطين ظالمة أو مظلومة" ،على ّ
و َّ
أكد القيادي في "حمداس" علدى َّ
"األمدة العربيدة واإلسدالمية كاندت وسدتبقى هدي العمدق االسدتراتيجي
أن َّ

لفلسددطين وشددعبها ،و َّأنده ال يمكددن مجابهددة العدددوان واالحددتالل واإلرهدداب الصددهيوني إال بتوحيددد الجهددود

ورص الصفوف إلسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مختلف المجاالت واألصعدة".
ّ
قدس برس2017/8/14 ،

 .15حماس تنفي ادعاءات االحتالل بوجود أنفاق تحت المنازل بقطاع غزة
نفت حركة "حماس" ادعاءات ما يسمى بقائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل بوجود أنفاق تحت

منزلين من منازل مدينة غزة وشمال القطاو.
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وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريد صحفي اإلثندين ،إن مثدل هدذه األكاذيدب والشدائعات
هددي جددزء مددن سياسددة االحددتالل الفاشددلة وحربدده النفسددية فددي التددأثير علددى معنويددات شدعبنا الفلسددطيني،
ومحاولة لشرعنه جرائم قد يرتكبها بحق المدنيين في غزة.

ودعت حركة حماس وسائل اإلعالم إلى عدم التعاطي مع أكاذيب جيش االحتالل وشائعاته ،مطالبدة
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية بالقيام بواجبها في فضد نوايدا االحدتالل الصدهيوني ومخططاتده لتعمدد

استهداف المدنيين العزل.

موقع حركة حماس ،غزة2017/8/14 ،

" .16الشعبية" تطالب بوقف العمل بقانون الجرائم اإللكترونية
رام هللا " -األيد ددام االلكترونيد ددة" :طالبد ددت الجبهد ددة الشد ددعبية بوقد ددف العمد ددل بمد ددا يسد ددمى "قد ددانون الج د درائم
االلكترونيددة" والددذي بموجبدده تددم اعتقددال عش درات الصددحافيين والناشددطين ،واعتبرتدده اعتددداء خطي د ار علددى

حرية الرأي والتعبير والتفافا على نصوص القانون األساسي الفلسطيني.

وجددددت الجبهددة ،فددي بيددان صددحافي أمددس ،دعوتهددا ألجه دزة أمددن السددلطة بضددرورة اإلف دراج عددن كددل
الصددحافيين الددذين اعتقل دوا علددى خلفيددة هددذا القددانون المثيددر للجدددل والمرفددوض مددن قطاعددات الشددعب

الفلسددطيني ،مطالبددة بتكثيددف كددل الجهددود مددن أجددل وضددع ميثدداق شددرف يحددرم االعتقددال علددى خلفيددة
التعبير عن الرأي وحرية النقد في كل من الضفة وغزة".

األيام ،رام هللا2017/8/15 ،

يحول قيادي من "الشعبية" لالعتقال اإلداري
 .17االحتالل ّ
بيددت لحددم  -نجيددب ف دراج :حولددت سددلطات االحددتالل اإلس درائيلية القيددادي البددارز فددي الجبهددة الشددعبية
لتحرير فلسطين بدران محمد جابر د 70عامار لالعتقال اإلداري لمدة أربعة اشهر.

وصد ددادق قد دداض إس د درائيلي فد ددي محكمد ددة عدددوفر العسد ددكرية علدددى ق د درار صد ددادر ع ددن جهد دداز المخد ددابرات

اإلسرائيلية بتحويل جابر لالعتقال اإلداري مسدتندا إلدى مدا يسدمى ب د "الملدف السدري الدذي يحظدر علدى
األسير ومحاميه االطالو علدى بندوده" بددعوى الحفداظ علدى أمدن المعلومدات الدواردة فيده ،بينمدا اكتفدى

ممثددل النيابددة العسددكرية اإلس درائيلية باالدعدداء َّ
أن األسددير جددابر يشددكل خط د ار علددى امددن المنطقددة التددي
يعيش فيها.

التاريخ :الثالثاء 2017/8/15

العدد4376 :

ص

11

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت القيادي جابر من منزله بمدينة الخليل قبدل نحدو األسدبوو ،علمدا انده
قضددى فددي سددجون االحددتالل مددا يزيددد عددن  15عامددا مددن عم دره ،مددن بينهددا عدددة سددنوات مددن السددجن

اإلداري ،كما وأخضعه االحتالل لسنوات قيد اإلقامة الجبرية.

القدس ،القدس2017/8/14 ،

 .18بينيت :نتلقى التقارير عن الوضع األمني بغزة يوميا ...ونتنياهو غير ملزم باالستقالة

نشرت القدس ،القدس ،2017/8/14 ،أن نفتالي بينيت وزير التربية والتعليم وعضو المجلس الوزاري
المصغر "الكابنيت" ،قال يوم االثنين ،أن هناك تحسن في عمل الكابنيت ويتم الحصول على تقارير

يومية حول الوضع األمني بغزة .ونصد بينيت في تغريدة له عبر حسابه على تويتر حماس بعدم
فتد معركة ضد إسرائيل ،قائال "نحن نتابع ونراقب ونرى كل شيء ،وننتظرهم ،والرد سيكون قاسيا

وكبيرا".

وأشار إلى أن عمل الكابنيت تطور عن الوضع خالل وبعد حرب  .2014في اإلشارة إلى تعيين

سكرتير عسكري يقوم بتقديم تقارير يومية من المصادر العسكرية واألمنية حول األوضاو.

وجاء في عرب  ،2017/8/14 ،48عن محمد وتد ،أن بينيت قال ،إن الوضع الراهن وبظل التحقيقات
مع رئيس الحكومة ،غير مريد ،فليس صحيا أن يالحق رئيس الحكومة بتحقيقات لزمن طويل وآمل

أن تتضد األمور ،كما ليس من المقبول مطالبة رئيس الحكومة االستقالة من منصبه بسبب
التحقيقات'.

وأضاف بينيت في حديثه لوسائل إعالم إسرائيلية' :حتى اآلن ال أرى أي تأثير للتحقيقات التي
يخضع لها نتنياهو على عمل وأداء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية 'الكابينيت'،

إذ يشرف وبشكل ممتاز على أمن دولة إسرائيل التي تهدف إلى إبعاد الحرب ،لكن مع التحضر
والبقاء على جاهزية عليا للحسم وتحقيق االنتصار على كافة الجبهات ،فالحرب هي حالة سيئة سواء

في غزة أو في لبنان'.

وردا على سؤال إذا ما سيدعو نتنياهو لتقديم استقالته بحال قدمت ضده الئحة اتهام ،قال وزير

التعليم' :نحن بدولة قانون ،وبحسب البند  18لقانون أساس رئيس الحكومة ،فرئيس الحكومة ليس
ملزما تقديم استقالته حتى وأن قدمت ضده الئحة اتهام ،وبالتالي موقف وتصريحاتي ستكون بموجب
تطورات األوضاو والحقائق التي ستتكشف في حينه ،فالحديث يدور عن سيناريو وفرضيات من

شأنها أن تتحقق بعد عام من اليوم'.
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ورغم الخالف في المواقف مع نتنياهو ،إال أن بينيت يرى ضرورة أن يتم مند رئيس الحكومة
الفرصة وتوفير األجواء له من أجل مواصلة عمله وادارة شؤون الدولة.

وحذر بينت حزب هللا من مغبة القيام بأي خطأ أو بأي محاولة لقصف المفاعل والمساس بأمن

إسرائيل ،مؤكدا بأن ذلك سيكون بمثابة إعالن حرب من قبل إسرائيل على لبنان والتي ستكون كارثية
ولن تكون كالحرب السابقة.

 .19غليك يعتصم في ساحة باب األسباط احتجاجا على منعه من اقتحام األقصى
تل أبيب :في محاولة لممارسة ضغوط على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،إلزالة الحظر
المفروض على دخول أعضاء الكنيست والوزراء باحات المسجد األقصى ،اعتصم عضو الكنيست

دالبرلمان اإلسرائيلير عن حزب «ليكود» يهودا غليك ،أمس ،في ساحة باب األسباط ،في ظل
حراسة مشددة من الشرطة ،احتجاجا على استمرار المنع لعام ونصف العام.

وقرر غليك نقل مكتبه ليوم واحد إلى منطقة باب األسباط ،احتجاجا على استمرار منع أعضاء
الكنيست من اقتحام األقصى بقرار من نتنياهو .واختار باب األسباط ألهميته ،حيث تم عبر هذا

الباب اقتحام األقصى بعد احتالل القدس في عام .1967

الشرق األوسط ،لندن2017/8/15 ،

 .21وثيقة "استقالل إسرائيل" للبيع بمبلغ ربع مليون دوالر
الناصرة :تعرض وثيقة «استقالل» إسرائيل في المزاد العلني بمبلغ ربع مليون دوالر .وعرضت
الوثيقة بعد أكثر من عامين ،على محاوالت المؤسسة اإلسرائيلية منع التصرف بها مطالبة بابقائها

داخل األرشيف الرسمي ،وذلك بعد أن سمحت المحكمة اإلسرائيلية ببيعها في المزاد ،رافضة ادعاء

المؤسسة اإلسرائيلية بأنها صاحبة هذه الوثائق التاريخية.

وعرض أصحاب المزاد سع ار أوليا للوثائق يقدر بربع مليون دوالر ،ومتوقعين في الوقت نفسه بيعها

بثمن يراوح بين نصف مليون ومليون دوالر أميركي.
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 .21االحتالل اإلسرائيلي يوسع نطاق غرامات قانون منع إحياء ذكرى النكبة
القدس المحتلة :أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" ،في عددها الصادر أمس االثنين ،أن وزيرة الثقافة
أخير مع المستشار القضائي للحكومة ،أفيحاي
ا
اإلسرائيلية ،ميريت ريجف ،توصلت في لقاء عقدته

مندلبليت ،إلى تفاهمات لتوسيع نطاق سريان أنظمة القانون المعروف بد"قانون النكبة".

وتهدف هذه التفاهمات إلى توسيع تطبيق القانون وأحكامه ليشمل أيضا أصحاب القاعات
والمؤسسات التي تؤجر قاعاتها ألحزاب وحركات سياسية الحتضان نشاطات وفعاليات يمكن إدراجها

في الفئات التي ينص عليها القانون المذكور بشأن منع التمويل الحكومي لمؤسسات حكومية ،بما
فيها السلطات المحلية ،لتغطية نشاطات إلحياء ذكرى النكبة.

عمان2017/8/14 ،
السبيلّ ،

 .22هآرتس" :إسرائيل" مهووسة ببناء الجدران األمنية
انتقد الكاتب في صحيفة هآرتس اإلسرائيلية جدعون ليفي استمرار إس ارئيل ببناء الجدران في محيط
قطاو غزة ،داعيا السلطات إلى ضخ األموال لحل مشكالت القطاو المزمنة بدل استثمارها ببناء

المزيد من الجدران.

وأضاف إن الجيش اإلسرائيلي بدأ ببناء العائق الجديد بمحيط قطاو غزة ،المسمى "أبو كل الجدران"

المحيطة باسرائيل نفسها ،بارتفاو ستة أمتار وبعمق عشرة أمتار تحت األرض ،بحيث تتحول
إسرائيل دولة في قلبها جدار" ،وهي ال تحب شيئا أكثر من إحاطة نفسها بالجدران".

وتابع أنه من الغريب أن توفر إسرائيل المال لبناء الجدران األمنية ،أحدها لمواجهة طالبي اللجوء

السياسي القادمين من أفريقيا ،وآخر يحيط بالضفة الغربية ،واألخير لتحسين جدار غزة لوقف حفر
حماس ،وقريبا قد يكون جدار إلكتروني محيط بمدينة أم الفحم ردا على العمليات التي خرجت منها

ضد أهداف إسرائيلية .وأكد أن كل هذه الجدران تكلف إسرائيل مليارات الشواكل ،وستزود بأجهزة

للرؤية واطالق النار ،وأقفاص الحديد مع أنابيب ضد الماء ومجسات للتحذير ،واصفا ما تقوم به
إسرائيل من بناء المزيد من الجدران األمنية بأنه ضرب من الهوس والجنون.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/14 ،

 .23وحدات خاصة من الجيش اإلسرائيلي تدربت على إنقاذ جنود تحت ركام غزة
غزة :كشفت إسرائيل عن تدريبات عسكرية نفذتها إحدى وحداتها القتالية الخاصة ،شملت التعامل مع

حاالت إنقاذ جنود احتجزوا« ،تحت األنقاض» في عمق قطاو غزة ،وهي أكبر المعضالت التي
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يتخوف الجيش من مواجهتها ،حال اندلعت حرب جديدة ضد القطاو ،في ظل انتشار «األنفاق
الهجومية».

وحسب ما كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية ،فان «كتيبة شاحر» التابعة لقيادة الجبهة الداخلية ،أنهت
تدريبات عسكرية إلنقاذ جنود محتجزين تحت األنقاض ،من تحت النار في عمق قطاو غزة ،في

الحرب المتوقع وقوعها في المستقبل .وشارك في التدريب العسكري الجديد مجندات ،إضافة إلى

الجنود الذين نفذوا التدريب العسكري .وظهر في لقطات مصورة بثها الجيش عن تلك التدريبات،

كيفية دخول الجيش إلى مناطق داخل القطاو ،حيث تدرب داخل منطقة تحتوي على هياكل مشابهة

لمباني غزة .وأوضحت اللقطات الجنود وهم يحملون بنادق رشاشة ويتجهون من مكان آلخر ،وفي
إحدى اللقطات ظهر الجنود وهو يستخدمون رافعة يدوية ،إلزاحة كتلة أسمنتية ،وآخرون وهم
يستخدمون معدات لتفتيت كتلة أسمنتية أخرى ،يعتقد أن الجنود المحتجزين أسفلها.

القدس العربي ،لندن2017/8/15 ،

" .24اإلحصاء اإلسرائيلي" :عام  2015األعلى خالل ست سنوات في عدد اإلسرائيليين الذين غادروا "إسرائيل"
هاشم حمدان :بعد سنوات من تراجع نسبة المغادرين اليهود للبالد ،فان عدد اإلسرائيليين الذين انتقلوا

للعيش خارج البالد وصل في العام  2015كان األعلى خالل السنوات الست السابقة.

وبحسب معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء ،التي تتناول سنويا عدد اإلسرائيليين الذين يعيشون

خارج البالد بشكل متواصل لمدة سنة وأكثر ،أنه للمرة األولى منذ العام  2009تم تسجيل ما يطلق
عليه "ميزان هجرة سلبي" ،حيث أن عدد الذين تركوا البالد كان أكثر من الذين هاجروا إليها.

وتتصل معطيات دائرة اإلحصاء المركزية بالعام  ،2015وذلك بسبب االنتظار لمدة عام كامل من

أجل فحص ما إذا كانت معيشة اإلسرائيليين خارج البالد تزيد عن مدة عام ،وهي المدة التي تشير
إلى انتقال للعيش خارج البالد على المدى البعيد.

وبحسب المعطيات ،ففي العام  2015انتقل إلى خارج البالد نحو  16.7ألف إسرائيلي ،غالبيتهم

عائالت .وفي العام نفسه هاجر إلى البالد فقط  8,500إسرائيلي بعد فترة تزيد عن عام خارج البالد.

وجاء أن الحديث عن العدد األقل من اإلسرائيليين الذين هاجروا للعيش في البالد مرة أخرى خالل

الد 12عاما األخيرة ،حيث أن عدد أعداد اإلسرائيلين الذين يقررون الهجرة مرة أخرى إلى البالد في
تراجع مستمر منذ العام .2012

وتبين أن نسبة الذين يغادرون البالد اليوم تصل إلى  2من كل  ،1,000في حين أن نسبة الذين
يهاجرون مرة أخرى إلى البالد تصل إلى  1من كل .1,000
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وأشارت المعطيات إلى أن أكثر من نصف الذين تركوا البالد ولدوا خارج البالد ،وهاجروا إليها من
أوروبا د%64ر ومن أميركا الشمالية وأستراليا د%25ر ،ومن دول آسيا وأفريقيا د%11ر.

وبحسب معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء ،فانه منذ العام  1948وحتى نهاية العام  ،2015ترك

البالد  720ألف شخص ولم يعودوا إليها ،ويشمل هذا العدد الذين توفوا خارج البالد خالل تلك الفترة.

كما تجدر اإلشارة إلى أنه يعيش اليوم ما يتراوح بين  557وحتى  593ألف إسرائيلي خارج البالد،
وهذا العدد ال يشمل األطفال الذين ولدوا لهم خارج البالد.

عرب 2017/8/14 ،48

 .52االحتالل يمنع الشيخ كمال الخطيب من دخول القدس حتى نهاية تشرين األول /أكتوبر المقبل
القدس :سلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم االثنين  ،20107/8/14نائب رئيس الحركة اإلسالمية

في الداخل الفلسطيني المحتل عام  1948الشيخ كمال الخطيب ق ار ار بتجديد منع دخوله للقدس

المحتلة.

ويشمل القرار منع الخطيب من دخول القدس والمسجد األقصى حتى تاريخ  31تشرين األول /أكتوبر

المقبل .ويمنع االحتالل الخطيب من دخول القدس منذ تشرين الثاني /نوفمبر .2015

فلسطين أون الين2017/8/14 ،

 .52قراقع :قرار بإعادة الرواتب المقطوعة ألسرى الضفة فقط
رام هللا /غزة  -يحيى اليعقوبي :أعلن رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع ،أن رئيس
السلطة محمود عباس قرر إعادة رواتب األسرى المحررين المقطوعة رواتبهم بالضفة الغربية فقط،

مشير إلى أن القرار ال يشمل أسرى قطاو غزة المقطوعة رواتبهم.
ا

وقال قراقع في تصريد لصحيفة "فلسطين" :إن المشكلة انتهت بعد قرار عباس باعادة رواتب األسرى

التي تم إيقافها قبل ثالثة أشهر ،وأن هيئته ستقوم بعمل الترتيبات اإلدارية الالزمة لحل مسألة صرف

رواتبهم بشكل طبيعي ،معربا عن أمله أن يتم البناء عليها حول موضوو أسرى القطاو.

فلسطين أون الين2017/8/15 ،

 .52المتحدث باسم األسرى المقطوعة رواتبهم :قرار عباس حل مفروض يشمل  70أسي ار فقط
رام هللا /غزة  -يحيى اليعقوبي :قال المتحدث باسم األسرى المقطوعة رواتبهم بالضفة الغربية
منصور شماسنة :إن ما جرى من إعادة رواتب األسرى المحررين ليس اتفاقا ،بل هو حل مفروض
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من ِقبل السلطة على األسرى للقبول به كما هو ،مع وجود تطمينات إيجابية في قضية أسرى القطاو
المقطوعة رواتبهم ضمن أي تفاهمات قادمة حول المصالحة.

وأضاف شماسنة في تصريد لصحيفة "فلسطين" :إن الحل يقضي باعادة رواتب األسرى المقطوعة

أسير دون استثناء
ا
رواتبهم من قبل السلطة داخل سجون االحتالل والضفة الغربية والبالغ عددهم 70

كبادرة حسن نية" ،الفتا إلى أن القرار لن يشمل أسرى قطاو غزة المقطوعة رواتبهم حتى تعود المياه

لمجاريها في قضية المصالحة.

وتابع" :إن القرار يقضي باعادة الرواتب المقطوعة خالل الشهور الثالثة الماضية بأثر رجعي ،كاملة

غير منقوصة" ،مؤكدا أن األسرى سيرفضون أي خصم على نسبة الرواتب.

فلسطين أون الين2017/8/15 ،

" .52إسرائيل" تسمح لثالثة فقط من غزة بزيارة أبنائهم المعتقلين
غزة :قالت الناطقة باسم الصليب األحمر سهير زقوت ،إن ثالثة فقط من الغزيين سمد لهم بزيارة

اثنين من أبنائهم ،علما بأن كل معتقل يستحق الزيارة مرة واحدة كل شهرين .وأشارت ،إلى أن سبب
قلة األعداد التي سمد لها بالزيارة اليوم ،يعود لقلة أعداد المعتقلين في سجن «ايشل» بالتناسب مع
المعتقلين في السجون األخرى ،مع األخذ بعين االعتبار أن كل معتقل يستحق الزيارة مرة واحدة كل

شهرين وهذا هو العدد الذي استحق الزيارة اليوم .ولفتت ،إلى أن الصليب األحمر «ال يتعامل مع

األمور اإلنسانية باألرقام» ،الفتا إلى أنه حال تمكنت أسرة واحدة من زيارة أو رؤية ابنها ،يعتبر

إنجازا.

القدس العربي ،لندن2017/8/15 ،

" .52فلسطينيو الخارج" يلتقون بسفير جنوب أفريقيا لدى األردن
عمان :التقى الدكتور ربحي حلوم والدكتور أحمد نوفل عضوا األمانة العامة للمؤتمر الشعبي
لفلسطينيي الخارج بد"جون ديفي" سفير دولة جنوب إفريقيا لدى األردن في مقر السفارة بعمان.

وجرى تسليم ديفيز مذكرة رسمية من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تتضمن المخاطر الكبيرة

التي يشكلها انعقاد مؤتمر القمة اإلفريقي  -اإلسرائيلي المزمع انعقاده في توغو بتشرين األول/
أكتوبر المقبل.
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وتأتي زيارة الوفد ،في إطار الحملة التي تقودها األمانة العامة للمؤتمر في التصدي للجهود

يروج لها الكيان داإلسرائيلير لعقد مؤتمر قمة إِفريقي-إسرائيلي في توغو في الثالث
المحمومة التي ّ
والعشرين من تشرين األول /أكتوبر المقبل.
وبدوره؛ أكد السفير ديفيز أن حكومة وشعب جنوب إفريقيا يقفون بصالبة إلى جانب القضية النبيلة
والعادلة للشعب الفلسطيني وسيظلون في طليعة الداعمين لنضاله العادل ضد االحتالل وانتهاكاته
وممارساته العنصرية ،ولن يشاركوا في قمة كهذه يستهدف االحتالل من خاللها استغالل قلة موارد

وضعف اقتصاد بعض الدول الفقيرة في غرب إفريقية للتسلل إليها وبسط نفوذه فيها.

الرسالة نت ،الدوحة2017/8/14 ،

 .03مركز "مدى" :اعتداءات عنيفة على الصحفيين بالقدس
أفاد تقرير حديث رصد انتهاك الحريات اإلعالمية في فلسطين المحتلة أن االنتهاكات التي يتعرض

لها الصحفيون ووسائل اإلعالم العاملة في مدينة القدس تتسم بمنسوب عنف بالغ الشدة.

وأشار التقرير الصادر يوم اإلثنين  ،2017/8/14إلى تحريض إسرائيلي رسمي من أعلى المستويات،
مستشهدا بما تعرض له مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في مدينة القدس من ضغوط وتحريض وتهديد

باإلغالق وتظاهر المستوطنين أمامه.

ووفق تقرير مركز مدى شهد النصف األول من العام الجاري  2017ارتفاعا في إجمالي عدد
االنتهاكات ضد الحريات اإلعالمية في فلسطين مقارنة بتلك التي سجلت في ذات الفترة من العام

 2017واألعوام التي سبقته.

وبين أن عدد االنتهاكات اإلسرائيلية والفلسطينية ضد الحريات اإلعالمية في فلسطين بلغ 228

انتهاكا في األشهر الستة األولى من العام الجاري بينها  127انتهاكا ارتكبتها قوات االحتالل و101

انتهاك ارتكبتها جهات فلسطينية.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/8/14 ،

 .03اتهامات للسلطات اإلسرائيلية بارتكاب جرائم طبية ممنهجة ضد األسرى
غزة :اتهمت مؤسسة «مهجة القدس» لألسرى سلطات االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب «جرائم طبية
ممنهجة» في حق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية .وقال المدير اإلعالمي

لمؤسسة «مهجة القدس» األسير المحرر ياسر صالد إن «األسرى المرضى داخل السجون
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اإلسرائيلية يتعرضون إلى جرائم طبية ممنهجة من قوات االحتالل ،خصوصا أن من بينهم مصابين
بأمراض خطيرة يقبعون داخل ما يسمى مستشفى الرملة».

وأضاف صالد خالل وقفة نظمتها لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية أمام مقر اللجنة الدولية

للصليب األحمر في مدينة غزة أمس أن «االحتالل يتعمد فرض سياسة اإلهمال الطبي التي ال تزال
تحصد أرواح األسرى ،بسبب تصاعدها واستمرار وسائلها المتمثلة في اكتظاظ الغرف وضعف

اإلضاءة والتهوئة وسوء الوجبات الغذائية كما ونوعا واقتصار العالج على تناول المسكنات وعدم
إجراء العمليات الجراحية في شكل فوري وعدم وجود طبيب يعمل يوميا».

وأشار الى أن «سياسة اإلهمال الطبي أورثتنا ما يزيد عن  1500أسير مريض ،من بينهم  25مصابا
بالسرطان وعشرات آخرون باعاقات وشلل وأمراض مزمنة».

الحياة ،لندن2017/8/15 ،

 .05مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد األقصى
القدس :جددت مجموعات من المستوطنين اليهود ،صباح يوم اإلثنين  ،2017/8/14اقتحامها للمسجد
األقصى المبارك من باب المغاربة ،بحراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

وقال مراسلنا إن االقتحامات تتم من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ،وتنفذ جوالت استف اززية في

المسجد األقصى ،وسط رقابة شديدة من حراس وسدنة المسجد لسلوك المستوطنين خالل جوالتهم
المشبوهة في المسجد المبارك ،في الوقت الذي تتواجد فيه أعداد من المصلين ،ينتشرون بحلقات علم

في أرجاء المسجد.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/14 ،

 .00قانون الجريمة اإللكترونية يحمي المواطن  ...ويهدد حرياته
رام هللا  -محمد يونس :حمل قانون الجريمة اإللكترونية الجديد أنباء سارة للفلسطينيين ،لكنه حمل
عرف القانون ويحدد الجرائم اإللكترونية المتنامية في المجتمع
لهم أيضا أنباء مقلقة .فمن جهة ،ي ّ
الفلسطيني ،مثل تزوير البيانات ،والسيطرة على الحسابات اإللكترونية واالبتزاز وتعطيل الشبكات
والحسابات والمواقع اإللكترونية وغيرها ،ويضع عقوبات رادعة لها ،شأنه في ذلك شأن المجتمعات

األخرى التي تنتشر فيها المعامالت اإللكترونية على نطاق واسع .ومن جهة ثانية ،يفتد الباب واسعا
أمام االعتقاالت السياسية بعدما وضع تعريفات عامة لبعض الجرائم اإللكترونية ،مثل «اإلساءة إلى

الوحدة الوطنية» أو «تهديد السلم االجتماعي» وغيرهما.
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وأجمعت منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية على رفض البنود العامة في القانون ،وطالبت بتعديلها،
فيما شرو عدد من الصحافيين بجمع مئات التواقيع على عريضة تطالب السلطة بالغاء هذه المواد.

وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان دديوان المظالمر عمار دويك ،إن اعتقال ستة

صحافيين نهاية األسبوو الماضي على أساس هذا القانون «أظهر أن الهدف من المواد المشار إليها

في القانون هو شرعنة االعتقال على خلفية سياسية أو على خلفية الرأي» .وأضاف« :رحبنا
بالقانون ،وهناك ضرورة لوجوده ،لكن المواد التي اتسمت بالعمومية أثارت قلقنا منذ اليوم األول ألنها

تفتد الطريق أمام اعتقال أي شخص على خلفية كتاباته على وسائل التواصل االجتماعي».

الحياة ،لندن2017/8/15 ،

 .03االحتالل يعتقل  16فلسطينيا في الضفة الغربية ويهدم بيوتا جنوبي الخليل
اعتقلت قوات االحتالل فجر االثنين ستة عشر فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية .وقال
نادي األسير الفلسطيني في بيان :إن قوات االحتالل اقتحمت مناطق في مدن الخليل وبيت لحم

وأريحا وطولكرم ورام هللا والبيرة واعتقلت من زعمت أنهم مطلوبون.

وفي شرق بيت لحم أصيب صباحا عامل برصاص قوات االحتالل «اإلسرائيلي» ،أثناء محاولته

الدخول إلى مدينة القدس لاللتحاق بعمله هناك .وهدمت قوات االحتالل صباح االثنين ،بيوتا تعود
ملكيتها لفلسطينيين في منطقة خشم الدرج جنوب مدينة الخليل .ونقلت مصادر إعالمية عن أحد

اطنين
سكان المنطقة أن قوات كبيرة ترافقها جرافات وعمال ،قاموا بهدم بيتين تعود ملكيتهما للمو َ
مصطفى عواد وموسى أحمد عواد .من جانبه ،قال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار

واالستيطان جنوب الضفة الغربية ،إن قوات االحتالل بآلياتها وجرافاتها تتواجد اآلن بالقرب من أم
الخير شرق مدينة يطا ،وهي تتأهب للقيام بهدم ممتلكات للمواطنين ،واتجهت باتجاه منطقة الزويدين

لهدم بعض ممتلكات الفلسطينيين هناك .وأضاف أن ذلك يأتي تزامنا مع قيام جرافات المستوطنين
بتوسيع حدود مستوطنة ماعون على حساب أراضي الفلسطينيين.

الخليج ،الشارقة2017/8/15 ،

 .35وفد إسرائيلي للقاهرة إلعادة فتح السفارة
محمد وتد :يتوقع أن يتم إعادة افتتاح السفارة اإلسرائيلية في العاصمة المصرية القاهرة قريبا ،وذلك
بعد التوصل إلى تفاهمات بين تل أبيب والقاهرة حول الترتيبات األمنية لتوفير الحراسة للبعثة

الدبلوماسية اإلس ارئيلية ومبنى السفارة.
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ووصل وفد إسرائيلي مطلع األسبوو الجاري إلى القاهرة ،وبحث مع الجانب المصري سبل إعادة
تشغيل وافتتاح السفارة اإلسرائيلية المغلقة منذ ثمانية أشهر ألسباب أمنية.

والتقى الوفد اإلسرائيلي الذي ضم شخصيات من قسم األمن في و ازرة الخارجية ومندوبين عن قسم

الحراسة في جهاز األمن العام 'الشاباك' ،بالمسؤولين في األجهزة األمنية المصري ،حيث تم التباحث

في اإلجراءات والترتيبات األمنية التي يجب اتباعها بغية إعادة افتتاح السفارة اإلسرائيلية في القاهرة

وانتظام عملها دون مشاكل أو مخاطر أمنية.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مصدر رفيع المستوى في الوفد اإلسرائيلي قوله' :لقد تم من خالل

المباحثات التوصل لتفاهمات وتقدم ملحوظ ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عودة السفير دافيد

غوفرين والبعثة الدبلوماسية اإلسرائيلية للقاهرة خالل الفترة القريبة'.

عرب 2017/8/15 ،48

 .36مصر تفتح معبر رفح استثنائيا لحجاج قطاع غزة
غزة – "الحياة" :فتحت السلطات المصرية صباح أمس معبر رفد الحدودي استثنائيا لتمكين حجاج
بيت هللا الحرام من قطاو غزة من التوجه عبر مصر إلى الديار الحجازية ألداء فريضة الحج ،فيما

قررت فتد المعبر في صورة شبه طبيعية في االتجاهين بعد عيد األضحى المبارك.

وتمكن نحو  800حاج يمثلون الدفعة األولى من الحجاج ،من المغادرة عبر المعبر ،فيما منع  17من
المغادرة وفقا للسلطات في غزة .ومن المقرر أن يستمر المعبر في العمل حتى الخميس المقبل
لتمكين نحو  2500حاج وحاجة من السفر ألداء فريضة الحج.

وجاء فتد المعبر للمرة األولى منذ أكثر من خمسة أشهر من اإلغالق المتواصل بسبب إعادة بنائه
وتأهيله بتمويل إماراتي تبلغ قيمته خمسة ماليين دوالر ،تتضمن بناء صاالت جديدة للمغادرين

والقادمين ،وفندق صغير ،وتمديد شبكات كهرباء وانترنت جديدة لحوسبة العمل في المعبر وتسهيل

المرور بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

كما قررت السلطات المصرية السماح لمئات العالقين الفلسطينيين في مصر وخارجها من العودة إلى
القطاو غدا وبعد غد .وقال رئيس مجلس أمناء اللجنة الوطنية اإلسالمية للتنمية والتكافل االجتماعي

«تكافل» النائب ماجد أبو شمالة أمس ،إن مصر ستفتد المعبر أمام العالقين في الجانب المصري
األربعاء والخميس المقبلين.
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 .37إلغاء اسم "إسرائيل" من لوحة فرعونية أثارت جدال بمصر
القاهرة /محمد محمود :أعلنت مصر ،اليوم اإلثنين ،إلغاء اسم "إسرائيل" ،من لوحة فرعونية أثارت
جدال وعادت السمها السابق "انتصارات مرنبتاح" وهو ملك فرعوني شهير دحكم من  1213إلى
 1203ق.مر".

وقالت صباح عبد الرازق ،مدير عام المتحف المصري بالتحرير دوسط القاهرةر ،إنه "تم تغيير

البطاقة التعريفية التي كانت موجودة على لوحة مرنبتاح االبن الد  13للملك رمسيس الثاني دحكم من

 1279إلى  1213ق.مر ،من لوحة إسرائيل إلى انتصارات مرنبتاح".

وأوضحت عبد الرازق ،في تصريحات للوكالة الرسمية المصرية دأ ش أر ،أن اسم "لوحة إسرائيل كان

موجودا على القطعة األثرية منذ أكثر من  10سنوات".

وحول سبب التغيير ،أضافت المسؤولة ،أنه "عقب إثارة الموضوو حاليا تم تكوين لجنة من المتحف
حيث تم التأكد من وجود خطأ في التسمية ،وتم بالفعل األسبوو الماضي تغيير االسم إلى لوحة

انتصارات مرنبتاح" ،دون مزيد من التفاصيل.

المؤرخ المصري ،وعالم المصريات الشهير بسام الشماو ،كان أبرز من تبنى حملة لتغيير االسم

مؤخرا ،قال لألناضول" :اللوحة تتحدث عن أن الملك مرنتباح واجه األعداء ولن يكون هناك بذرة

ليرزيل دأي قضى عليهمر ،وبعدها رموز فرعونية لرجل وسيدة ،وهذا جعل البعض متعمدا يقرأها
إسرائيل ،مع أن الرموز ال تعني ممالك ولكن قبائل وشعوب".

وأضاف" :الصهاينة يتمسكون بأن هذه مملكة وأن هذا الملك هو فرعون الخروج أو فرعون سيدنا

موسي الذي طارد بني إسرائيل على أمل أن يكون لهم وجودا في آثارنا ،وهم حتى اآلن ال وجود لهم

في اآلثار المصرية المكتشفة".

وكالة األناضول لألنباء2017/8/14 ،

 .38األردن" :إسرائيل" ليست جادة في وقف االنتهاكات
حمل وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد
عمان" :الخليج"ّ :
ّ
المومني «إسرائيل» مسؤولية استمرار التوتر في األراضي الفلسطينية المحتلة ووصفها بأنها ليست

جادة حتى اآلن في وقف االنتهاكات .وقال «إن األردن بصفته رئيسا للقمة العربية يسعى للمضي

في «حل الدولتين» واحالل «السالم» لكن غياب طرف «إسرائيلي» جاد يحول دون استمرار ذلك».

الخليج ،الشارقة2017/8/15 ،
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 .39سفير تل أبيب األسبق بالقاهرة :األردن ركيزة أساسية في الشرق األوسط
عبر سفير إسرائيل األسبق في مصر ،تسفي مازئيل ،عن شكوكه العميقة
الناصرة-زهير أندراوسّ :
كدولة ٍ
ٍ
آمنة ،الفتا إلى ّأنه
الهاشمية من الصمود ومواصلة الطريق
األردنية
من إمكانية تم ّكن المملكة
ّ
ّ
يستمر في العيش في منطقة
بدون الدعم الغربي واإلسرائيلي بطبيعة الحال ،لما كان هذا البلد العر
بي ّ
ّ
ّ
ّ
الشرق األوسط.
ٍ
أن
ولفت في دراسة نشرها على موقع “المركز األورشليمي لد ارسات المجتمع والدولة” دJCPAر إلى ّ
أساسية في تركيبة الشرق األوسط ،إ ْذ ّأنه يش ّكل حجر األساس في التركيبة ،وفي
األردن يعتبر ركيزة
ّ
فان التركيبة ّبرمتها ستسقط.
حال سقوطهّ ،
الهاشمية هي عمليا منطقة
فان المملكة
السياسية ،تابع السفير اإلسر
وبحسب المفاهيم
ائيلي األسبقّ ،
ّ
ّ
ّ
ٍ
هابية
كل من سورّية والعراق ،وهي التي تقوم بمنع التنظيمات اإلر ّ
فصل على طول حدودها مع ّ
انية من التغلغل
فانها تمنع الجمهورّية
والتكفيرّية
اإلسالمية من الدخول ،وفي المقابل ّ
اإلسالمية اإلير ّ
ّ
ّ
حد تعبيره.
والتمركز في منطقة الشرق األوسط ،على ّ
انية
قوات عسكرّية إير ّ
باإلضافة إلى ذلك ،قال مازئيل ّإنه إذا تحطّم هذا التوازن ،وبفعل ذلك تقوم ّ
فان
بالتمركز في جنوب سورّيةْ ،أو في شمال األردن ،بواسطة حزب هللا وميليشيات
شعبية أخرىّ ،
ّ

ستتغير كليًّا ،وسيختفي األمل لتهدئة المنطقة نهائيا ،بحسب
الصورة الكاملة في الشرق األوسط
ّ
مازئيل.
رأي اليوم ،لندن2017/8/14 ،

 .41لبنان :الحزب التقدمي االشتراكي يؤكد دعمه الكامل لعمل األونروا
بيروت :أكد عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي االشتراكي بهاء أبو كروم دعم الحزب التقدمي
االشتراكي والنائب وليد جنبالط لعمل وكالة األونروا ودورها في تأمين مقومات العيش لالجئين

الفلسطينيين في لبنان.

وأكد أبو كروم خالل لقائه اليوم االثنين موفدا من جنبالط ،المدير العام للوكالة في لبنان كالوديو
كوردوني على الدور السياسي لوكالة األونروا في ظل ما يحاك لها من مخططات تهدف إلى إلغائها

أو ضمها إلى مفوضية شؤون الالجئين ،وهذا ما يهدد حق العودة لالجئين ويلغي مفاعيل الق اررات
الدولية ذات الصلة.

التاريخ :الثالثاء 2017/8/15

العدد4376 :

ص

23

وأشار إلى ضرورة تطوير صيغة التفاهمات التي جرت بين القوى السياسية اللبنانية في ما يخص
حقوق الالجئين ،وهو ما من شأنه أن يتكامل مع تقديمات األونروا وينعكس إيجابا على المستوى

المعيشي في المخيمات ويساعد في ضمان االستقرار الداخلي.

وأكد ضرورة العمل من أجل حض الدول المانحة على رفع مستوى تقديماتها في ظل األزمات التي

تتفاقم على كل المستويات ،والتذكير بضرورة إنهاء ملف إعادة إعمار نهر البارد وتسريع العمل فيه.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/14 ،

 .41فرقة "مزاج" السورية تنسحب من مهرجان ببرلين ترعاه سفارة "إسرائيل"
برلين :انسحبت فرقة "مزاج" السورية من مهرجان "بوب كولتور"  2017الموسيقي التطبيعي الذي
تشارك في رعايته السفارة اإلسرائيلية في برلين.

وقالت الفرقة قفي بيان صادر عنها عقب االنسحاب" :نعلن وبكل فخر مقاطعتنا للمشاركة في

مهرجان بوب كولتور".

وأشارت إلى أنه "منذ مدة تمت دعوة أبو حجر من فرقة مزاج مع جيميك جيموفيت لتقديم حفل في

مهرجان بوب كولتور في برلين أحد أهم المهرجانات الموسيقية في المدينة ،وبناء على هذه الدعوة
قام الموسيقيان ولفترة طويلة بالتحضير لمشروو جديد كان من المقرر إطالقه خالل المهرجان بعنوان

"أوسلندر بيهوردي -مكتب األجانب".

وحسب الفرقة ،فقد كان هدف المشروو األساسي السخرية عبر الموسيقى والكالم من العقلية التي

تحكم مكتب األجانب التابع للحكومة األلمانية في تعاملهم مع كل من يحتاج إلى أسباب ليثبت رغبته
في اإلقامة في ألمانيا ،باإلضافة إلى النقد الساخر من عقلية التسامد مع االختالف والعقل األوروبي

االستعالئي واالستعماري.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2017/8/14 ،

 .42منظمة الصحة العالمية تتهم "إسرائيل" بحرمان المرضى قطاع غزة من العالج
الناصرة – "الحياة" :أكد تقرير منظمة الصحة العالمية أن األعوام الخمسة األخيرة شهدت تراجعا
جديا في نسبة قبول طلبات فلسطينيي قطاو غزة لتلقي العالج في إسرائيل أو في الضفة الغربية
والقدس المحتلتين ،إذ تراجعت من  92في المئة عام  2012إلى  62في المئة فقط العام الماضي.

وأضافت أن التراجع متواصل ،وأن نحو نصف الطلبات يتم التأخير في الرد عليه ،ما يؤدي إلى
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خسارة المرضى األدوار التي حجزوها في المستشفيات ،الفتا إلى أن بين آالف مقدمي طلب العالج
مئات األطفال والمسنين.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن جميع المتوجهين بطلب العالج هم من أجازت لهم السلطة الفلسطينية
ذلك والتزمت الدفع ،في مقابل العالج .لكن في أعقاب احتدام الصراو بين السلطة وحركة «حماس»

في غزة« ،ماطلت السلطة في التصديق على طلبات جديدة لمغادرة القطاو لتلقي العالج ،لكنها
عادت وعدلت عن ذلك».

وطالب المدير العام لمنظمة «أطباء من أجل حقوق اإلنسان» السلطات اإلسرائيلية بضرورة إجراء

تغيير جذري في سياسة إسرائيل في مسألة مند العالج الطبي للفلسطينيين عموما وسكان القطاو
خصوصا».

واعتبر أن انتظار مرضى شهو ار للرد على طلبهم الخروج من القطاو لتلقي العالج هو «سلوك

وحشي يؤدي إلى أن الشريحة األكثر ضعفا تدفع الثمن».

الحياة ،لندن2017/8/15 ،

كوفية
 .43شاب سويدي يبدأ رحلة سير نحو فلسطين حامال علمها والبسا ّ

لندن د علي الصالد :بنيامين الد ار شاب من الغرب السويدي يبلغ من العمر  24سنة ،تعرف على

القضية الفلسطينية منذ فترة وجيزة .اقتنع بعدالتها وقرر في النهاية االستقالة من عمله مع الصليب
األحمر وتكريس وقته للتعريف بها على طريقته الخاصة.

قرر الد ار زيارة فلسطين ليس بالطائرة وال على متن باخرة بل سي ار على األقدام وحيدا ،مسلحا فقط

بقناعته الراسخة بعدالة القضية التي شكلت دافعا لرحلته الطويلة ودعوة إلنهاء معاناة شعب طال

أمدها ،وراية فلسطين مرفوعة على ظهره وكوفية على الكتفين ،وخيمة ،وارادة صلبة لمواجهة تحديات
الطريق ،إليصال الصوت الفلسطيني إلى أكبر عدد ممكن من الناس ،ممن يمكن أن يلتقيهم أثناء

مسيره.

ر رحلته يوم السادس من أغسطس /آب الحالي .ونجد حتى اآلن في قطع مسافة 160
بدأ الد ا

كيلومترا ،كما قال لد«القدس العربي» التي اتصلت به وهو في مدينة الهولم في الجنوب الشرقي من
السويد .ويتمنى أن يقطع الحدود السويدية إلى ألمانيا ومن هناك إلى النمسا وسلوفينيا ،وصوال إلى
الدر إلى قبرص على متن سفينة ،وقال
ا
تركيا ،رغم التقرحات واآلالم في رجليه .ومن تركيا سينتقل

مازحا «ال أستطيع أن أسير على الماء» ،ومن قبرص سيتوجه على متن سفينة أخرى إلى ميناء
حيفا في فلسطين .1948
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وأضاف أن غرضي من هذه الرحلة هو أن أظهر تضامني مع الشعب الفلسطيني ،وأفتد مدارك
الناس الذين التقيهم خالل الرحلة ،حول القضية الفلسطينية .ويقول إن الكثير من الناس الذين التقاهم

أبدوا اهتماما برحلته وبالقضية الفلسطينية ويتجاوبون معه.

القدس العربي ،لندن2017/8/15 ،

 .44روسيا تؤكد موقفها الثابت من "حل الدولتين" والقدس
رام هللا :أكد سفير روسيا المعتمد لدى دولة فلسطين ،حيدر أغانين ،موقف بالده الثابت من "حل

الدولتين" والقدس.

وكان وكيل و ازرة الخارجية والمغتربين السفير تيسير جرادات ،استقبل في مكتبه صباح اليوم االثنين،

السفير أغانين.

وخالل اللقاء نقل السفير الروسي موقف القيادة الروسية الذي يشاطر قلق الجانب الفلسطيني من

تطورات األوضاو الخطيرة في القدس الشريف ،والمناطق المحيطة به ،كما يؤكد موقف روسيا

المبدئي الملتزم بحل الدولتين ،وانه من غير المقبول لديها اتخاذ خطوات من جانب واحد تسبق الحل

النهائي لوضع األراضي المحتلة ،بما في ذلك القدس.

كما أكد السفير اغانين على الموقف الروسي الثابت من القدس ،وأنها يجب أن تكون عاصمة

لدولتين مستقلتين دفلسطين واسرائيلر ،وأن روسيا ستستمر في الدفاو عن هذا الموقف خالل
اللقاءات الرسمية واالتصاالت التي تجريها مع إسرائيل ،والالعبين الرئيسيين في المحافل الدولية بما

فيها الرباعية الدولية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/14 ،

 .45أنور قرقاش :أفضل سبيل لخروج قطر من األزمة تبديد مخاوف جيرانها
دبي :قال الدكتور أنور قرقاش ،وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتية ،إن أفضل سبيل لدولة قطر
للخروج من األزمة الحالية العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات

سيادة ،مشي ار إلى أن قطر تعتبر دولة صغيرة لكنها غنية ،وموضحا أنها تستعين بمواردها المالية

لدعم اإلرهاب.

وأضاف قرقاش في لقاء مع مجموعة من المسؤولين ورؤساء التحرير بوسائل اإلعالم الهندية« :من

هنا يتضد أن األزمة هي ليست كما يصورها البعض بأنها صراو بين  5دول عربية» ،الفتا إلى أن
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الدول األربع ومن بينها دول كبيرة ،هي دول معروفة بمبادئها الثابتة ومن ضمنها عدم التسلط على
أي دولة صغيرة.

وفي إجابته عن سؤال حول المطالب باغالق قناة الجزيرة ،قال قرقاش إن «قناة الجزيرة الناطقة

بالعربية عبارة عن منشور لإلخوان المسلمين ،وبالتالي تمثل تهديدا واضحا للسالم» ،ووصف قطر

بأنها دولة ممولة لإلرهاب ،مدلال على ذلك بأن قائمة اإلرهابيين الذين توفر لهم الدوحة مالذا آمنا
تضم عددا كبي ار من األفراد المحظورين من قبل األمم المتحدة والواليات المتحدة األميركية.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/14 ،

 .46وزير شؤون اإلعالم البحريني :األزمة القطرية لم تبدأ من تاريخ المقاطعة
المنامة :أكد وزير شؤون اإلعالم البحريني علي الرميحي أن األزمة مع قطر لم تبدأ من تاريخ
المقاطعة ،مشي ار إلى أن اإلعالم القطري يعتبر جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.

وقال الرميحي في حديث لتلفزيون البحرين اليوم داإلثنينر ،إن "من يتصور أن األزمة مع قطر بدأت

منذ أن قررت الدول الداعية لمكافحة اإلرهاب مقاطعة قطر مخطئ" ،مبينا أن "الخالف اليوم هو

خالف حول سياسة قطرية قائمة يمثل اإلعالم جزء منها".

وأضاف أن "اإلعالم القطري ال يوجد لديه تقييم لخطورة الموقف ،وهو يعالج المشكلة إعالميا فقط

وباستخفاف".

الشرق األوسط ،لندن2017/8/14 ،

 .47الجزائر :أزمة قطر معقدة وحلها يتطلب وقتا
دوكاالتر :نفى وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ،أمس األول األحد ،أن تكون جولته
األخيرة في عدد من الدول العربية ،في إطار مبادرة جزائرية حول األزمة بين قطر وجيرانها.

وقال مساهل ،في تصريحات نقلتها وسائل إعالم محلية األحد ،إن «األزمة في الخليج معقدة

وتتطلب المزيد من الوقت» ،وحلها لن يكون في يوم أو يومين أو أسبوو ،لكن األهم أنها تجاوزت

مرحلة الخطر ،الفتا إلى أن الجزائر كانت من «أوائل الدول التي أصدرت بيانا يدعو إلى الحل
السياسي المبني على الحوار وعن طريق مجلس التعاون الخليجي».

كما شدد على أن الجزائر«تتواجد على نفس المسافة مع كل الدول ومع كل األطراف ولها عالقات
طيبة مع كل الدول وال تتدخل في شؤونها الداخلية».
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 .48تسريبات للعتيبة تكشف رغبة سعودية بإنهاء الحرب باليمن
كشفت مراسالت إلكترونية مسربة للسفير اإلماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة أن ولي العهد
أميركيين عن رغبته في إنهاء الحرب التي تقودها
لمسؤولين
السعودي األمير محمد بن سلمان أعرب
ْ
ْ
السعودية في اليمن ،وبأنه ال مانع لديه في أن تتواصل الواليات المتحدة بشكل مباشر مع إيران.
وكشفت رسائل إلكترونية بين السفير العتيبة والسفير األميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك
مضمون اجتماو عقده ولي العهد السعودي مع كل من مستشار األمن القومي السابق ستيفن هادلي

والمبعوث األميركي السابق إلى الشرق األوسط مارتن إنديك.

ويقول إنديك في إحدى الرسائل إن ولي العهد السعودي أبلغه بأنه يرغب في إخراج السعودية من

الحرب في اليمن ،وبأنه ال مانع لديه من انخراط واشنطن مع النظام اإليراني طالما يتم تنسيق ذلك
االنخراط بشكل مسبق ،وأن تكون أهدافه واضحة.

الجزيرة.نت2017/8/14 ،

 .49الشيكل اإلسرائيلي يفضح ميزانية السلطة
د .فايز أبو شمالة
لقد أجبرت قيادة السلطة الفلسطينية على منافسة الوقود المصري ،وتخفيض سعر كل لتر سوالر
يدخل إلى قطاو غزة بشيكل واحد ،وذلك بعد فشلها في تهديد أصحاب محطات الوقود في قطاو

غزة ،من األضرار التي ستلحق بهم جراء توزيع الوقود المصري في محطاتهم!.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة البترول ،فان استهالك قطاو غزة اليومي من السوالر يصل

إلى مليون و 400ألف لتر ،منها  600ألف لتر سوالر لمحطة التوليد ،و 800ألف لتر سوالر للقطاو
التجاري ،والتي كانت تدر على خزينة السلطة مبلغا يصل إلى  25مليون دوالر شهريا تقريبا ،وفقا
لبيانات و ازرة المالية.

إن تخفيض سعر لتر السوالر بشيكل واحد يعني أن قيادة السلطة قد خسرت حوالي مليون شيكل

يوميا في قطاو غزة ،وذلك بعد استثناء سوالر محطة التوليد الذي أعفي من ضريبة البلو.

مليون شيكل يوميا تعني  30مليون شيكل خسارة قيادة السلطة الشهرية.

 30مليون شيكل شهريا تساوي  360مليون شيكل سنويا ،مجموو خسارة قيادة السلطة السنوية من
تخفيض شيكل واحد من سعر لتر السوالر المورد لقطاو غزة.

فاذا كان تخفيض شيكل واحد من سعر لتر السوالر يساوي  360مليون شيكل سنويا ،فكم هي المبالغ

التي تجبيها قيادة السلطة عن  300ألف لتر بنزين يوميا تصل إلى غزة؟
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وكم تبلغ جباية قيادة السلطة عن الضرائب المفروضة على غاز الطهي والفواكه والطحين والرز
والزيت والسمنة والقهوة والسكر والسيارات والمعدات ومواد التنظيف ومواد التجميل والسجائر ،وغيرها

من األشياء التي تقف لها قيادة السلطة على المعابر اإلسرائيلية بالمرصاد؟

من يتابع األرقام الرسمية الموثقة لدى و ازرة المالية في رام هللا ،يستنتج أن نسبة إسهامات غزة في

ميزانية السلطة تصل إلى  %33من إجمالي ميزانية السلطة ،بينما تصل نسبة اإلنفاق على غزة

 %21فقط من إجمالي الميزانية ،وذلك قبل الخصم على الموظفين ،وقبل اإلحالة إلى التقاعد!.
فأين تذهب  %79من ميزانية السلطة الفلسطينية؟ أين تذهب الماليين التي تجبيها القيادة؟

وكيف لو عرف الفلسطينيون أن االتحاد األوروبي يمند السلطة بمبلغ  300مليون يورو سنويا لبند
رواتب الموظفين ،وقد اشترط االتحاد األوروبي على السلطة في شهر شباط من هذا العام ،تخفيض

مبلغ  30مليون يورو من حصة موظفي غزة ،ليخصص مبلغ  20مليونا للشؤون االجتماعية ،ومبلغ
عشرة ماليين إليجاد فرص عمل؟

بعد نشر هذه الحقائق ،هل يحق ألحد أن يتفاخر باإلنفاق من محفظته على سكان قطاو غزة؟
وهل يحق ألحد أن يقول :لن تظل السلطة الفلسطينية صرافا آليا لسكان قطاو غزة؟

وهل من المنطق أن يتفوه أحدهم بالقول :على حماس أن تنفق على سكان قطاو غزة ،متجاهال كمية

األموال الضخمة التي تجبيها قيادة السلطة الفلسطينية من سكان قطاو غزة؟!.

مالحظة :لماذا ال يطالب سكان الضفة الغربية بحقهم في تخفيض شيكل عن كل لتر سوالر

يستهلكونه ،أسوة باخوانهم في قطاو غزة؟

فلسطين أون الين2017/8/14 ،

 .51حماس وجوالت القاهرة والنتائج المتوقعة
محمد عايش
تواجه حركة حماس اليوم المرحلة األصعب واألسوأ في تاريخها ،إذ ثمة وفد من الحركة يتفاوض مع
محمد دحالن واإلمارات في القاهرة ،وثمة وفد آخر يتفاوض مع الرئيس محمود عباس في رام هللا،

وهناك طرف ثالث يجلس في الدوحة ويتفرج -كالجمهور -على الوفدين اللذين يحلق كل منهما في
اتجاه مختلف تماما عن اآلخر!

ثمة محاولة لتفتيت حركة حماس وتقسيمها وضربها من الداخل ،وهذه المحاولة يبدو أنها مشروو
إقليمي مدروس بعناية ،وهو بديل عن الحروب اإلسرائيلية الثالث التي فشلت في تدمير حركة
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حماس وانهاء وجودها ،ومن ال يرى هذه المحاولة فهو أعمى البصر والبصيرة ،وال يدرك ما يدور
حوله ،سواء كان متفرجا أم قياديا أم عنص ار في صفوف الحركة.

أما المشكلة األكبر التي تواجه حركة حماس حاليا ،فهي أنها تتحول تدريجيا من حركة مقاومة إلى
سلطة مدنية إلدارة قطاو غزة ،وبدافع من هذا التحول ترسل حماس وفدا تلو اآلخر إلى القاهرة للقاء

المسؤولين المصريين وغيرهم من المسؤولين العرب ،بهدف تخفيف الحصار وتقليل األعباء وفتد

معبر رفد وتأمين الكهرباء والمواد التموينية ،وغير ذلك من العوامل التي يمكن أن تمد في عمر إدارة
حركة حماس للقطاو ،وهو ما يعني في نهاية المطاف إشغال الحركة بالملفات المعيشية اليومية،

بدال من المساهمة في المشروو الوطني الفلسطيني ،الذي هو المشروو االستراتيجي لشعب يريد أن
يبني دولته الطبيعية والمستقلة على أرضه التي ورثها عن آبائه وأجداده .وبطبيعة الحال فان مهام

إدارة المناطق المحتلة تقع على الدوام على عاتق سلطة االحتالل ،بموجب القوانين الدولية،
والسلطات االسرائيلية كانت ملزمة ومضطرة خالل العقود الماضية على تأمين الكهرباء والمياه
والخدمات األساسية للفلسطينيين في الضفة والقطاو ،قبل أن تقوم بتوريط الفلسطينيين في المشهد

الحالي وتشغلهم بأنفسهم والبحث عن توفير أساسيات الحياة.

ما يحدث اآلن هو أنه يتم استدراج حركة حماس في غزة دبمعزل عن مكونات الحركة خارج القطاور

إلى تفاهمات مع مصر وبعض القوى اإلقليمية والعربية األخرى ،كما يتم جرها إلى تفاهمات موازية
مع القيادي السابق في حركة فتد محمد دحالن ،وهذا المشهد سينتهي إلى النتائج التالية:

أوال :إشعال خالفات داخل حركة حماس ،التي بات واضحا أنها تفتقد لإلجماو حيال جملة ملفات،

من أهمها أن ثمة فريق يميل للمصالحة مع «فتد – عباس» وآخر يميل للمصالحة مع «فتد –

دحالن» ،فضال عن خالفات تتعلق بالعالقة مع بعض دول المنطقة ومحاوالت استقطاب الحركة
إلى مربع األزمة الخليجية.

ثانيا :القيادي الفتحاوي السابق محمد دحالن الذي يقيم خارج فلسطين منذ عشر سنوات سيجد موطئ
قدم له في قطاو غزة ،كصاحب تيار ثالث بديل عن فتد وحماس وانقسامهما ،وبالتالي سيدخل

الفلسطينيون في دوامة جديدة من تقسيم المقسم وتقطيع المقطع ،وستصبد القضية الفلسطينية

مقسومة على ثالثة بدال من اثنين.

ثالثا :جملة التفاهمات التي يجري ترتيبها في القاهرة حاليا مع حركة حماس ،ستعني في النهاية

تحسنا في العالقات بين الحركة ودول عربية مقربة من إسرائيل ،وهو ما يفتد في النهاية الباب واسعا
أمام الكثير من األسئلة المتعلقة بالدور اإلسرائيلي في هذه التفاهمات ،وما إذا كان لدى اإلسرائيليين

أجندة يتم تنفيذها عبر هذه التفاهمات.
التاريخ :الثالثاء 2017/8/15

العدد4376 :

ص

30

أما خالصة القول فهو إن اللقاءات التي تجريها حركة حماس مع مسؤولين مصريين وعرب في
القاهرة ،يجب أن تكون ناتجة عن توافق وتفاهم حمساوي داخلي كامل ،ال أن تتقرب «حماس غزة»

من دحالن و»حماس الضفة» من عباس بدون أي تنسيق بين هذه المسارات المتناقضة .كما أن

اللقاءات التي تجري في القاهرة يجب أال تتم أوال وأخي ار بمعزل عن قيادة السلطة الفلسطينية التي

تتمثل في الرئيس محمود عباس؛ إذ أن المصالحة بين الضفة والقطاو أولى من التفاهمات مع أي

طرف آخر ،وأولى باالهتمام من أي شيء آخر ،وهي المقدمة التي يجب أن تقود الى تفاهمات مع
الجهات الخارجية .واألهم من كل هذا هو أن على حركة حماس أن تظل متمسكة بمركزها النضالي

المتمثل في أنها «حركة المقاومة اإلسالمية» ،ال أن تتحول إلى سلطة إدارة مدنية لقطاو غزة تنشغل
بتأمين المياه والكهرباء واألدوية والمواد التموينية للمدنيين.

القدس العربي ،لندن2017/8/15 ،

 .51فلسطين و"إسرائيل" ..ما بعد عباس ونتنياهو
عالء الترتير
ٍ
بلهفة كبيرة؛ إذ
يترقب الصحافيون والمحللون السياسيون األشهر القليلة المقبلة في فلسطين واسرائيل
عمن تتوقع أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء القادمين هو المطروق في األروقة
أضحى السؤال ّ
اإلعالمية ،وفي نقاشات مراكز الفكر والتفاكر والتحليل .إذ يتوقع مراقبون عديدون زلزاال على مستوى
القيادات السياسية؛ فرئيس وزراء إسرائيل ،بنيامين نتنياهو ،غارق في قضايا الفساد المالي ،ويواجه

أزمة حقيقية ،ويواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبير مفاوضيه للعملية السلمية ،صائب

عريقات ،ظروفا صحية صعبة ،حسب تقارير صحافية.

وبالتالي ،فان فراغا سياسيا قياديا يلوح ،تربك تبعاته على العملية السلمية وعلى حياة الناس ،كثيرين

من أقطاب المجتمع الدولي ،والذين استثمروا مليارات الدوالرات من أجل إدامة الوضع الراهن

وتمويله .وسيمأل الفراغ السياسي هذا في فلسطين واسرائيل ،والذي سيكون نتاجا ألسباب ودوافع

مختلفة ،بشكل رئيسي ،بمؤسسات متج ّذرة في كال النظامين السياسيين .المحاججة هنا أن من
سيخلف عباس مؤسسة أمنية فلسطينية قمعية ،أما نتنياهو فستخلفه نخبة سياسية إسرائيلية عنصرية

واستعمارية أكثر.

تدلل مؤشرات عديدة على أن النهاية السياسية لنتنياهو ليست بعيدة .ولكن ،حتى لو قضى بعض

الوقت خلف قضبان السجن لفساده ،فذلك لن يؤثر إيجابا على السياسات االستعمارية الكولونيالية

ا إلسرائيلية نحو الفلسطينيين ،فالمرشحون لخالفة نتنياهو ،جدعون سعار نفتالي وبينيت آلفي جابي
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وتطرفا منه ،كما
وليائير لبيد ،يشاركونه نهجه العنصري االستعماري ،إن لم يكونوا أكثر ضراوة
ّ
تفاخروا بذلك في مناسبات عديدة على مدار السنين الماضية.
ومع استمرار تحول المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين السياسي ،خصوصا في ما يتعلق بفلسطين
وحقوق الفلسطينيين ،فستزداد شراسة وعنصرية المؤسسات اإلسرائيلية المتشددة ،وستحظى آراء

السياسيين العنصريين بمزيد من الدعم والتأييد ،فنظرة سريعة على النتائج المتراكمة الستطالعات

الرأي ،على مدار العقد الماضي ،توضد أن االتجاهات التي يختارها المجتمع اإلسرائيلي أبعد ما
تكون عن السالم والعدالة.

أضف إلى ذلك أن ردود الفعل الشعبية اإلسرائيلية أخي ار ،في ما يخص رئتي صائب عريقات ،أو
محاكمة ألور عزيريا ،أو احتالل المستوطنين بيت عائلة الرجبي في الخليل ،تدلل على السياق العام

الذي سيحكم إسرائيل في مرحلة ما بعد نتنياهو .وكما يحاجج الصحافي اإلسرائيلي ،جدعون ليفي،

فان "إحداث التغيير في المجتمع اإلسرائيلي يتطلب مرور المجتمع اإلسرائيلي بعملية تغييرية قاسية
ات على قرب حدوث هذه العملية...
على المستويين ،الفكري والمفاهيمي .ولكن ال توجد مؤشر ٌ
فسيذهب نتنياهو ،وستبقى إسرائيل كما هي" .وعليه ،سيحكم المجتمع اإلسرائيلي االستعماري ويقود
المرحلة المقبلة أيضا ،وليست المؤسسات السياسية واألمنية اإلسرائيلية فحسب.

وعلى الصعيد الفلسطيني ،ليست األمور في حال أفضل ،فالتقارير اإلخبارية عن الحالة الصحية

قرر
تعري هشاشة النظام السياسي الفلسطيني .ومن أجل تدارك بعض األخطارّ ،
لعباس وعريقات ّ
عباس ،مرة أخرى ،ترفيع مسؤول المخابرات الفلسطينية ،ماجد فرج .ولكن هذا الترفيع ليس ترفيعا

فقط لفرج بحد ذاته ،وانما هو ترفيعٌ جوهري للمؤسسة األمنية الفلسطينية ،من أجل إرساء قواعد
الحكم في الفترة المقبلة .فعلى مدار العقد الماضي ،استثمرت السلطة الفلسطينية ،ومجتمع المانحين،
مليارات الدوالرات في إصالح المؤسسة األمنية الفلسطينية .واآلن ،حان الوقت لتهيئتها لتتولى سدة

الحكم في مرحلة ما بعد عباس .وال يشكل هذا التطور مدعاة للفرح ،وال يبشر بخير يؤدي النتقال
ديمقراطي للسلطات ،إذا أخذنا في الحسبان نهج السلطة الفلسطينية للحكم "بقبضة حديدية فوالذية"

كجزء من مشروو بناء الدولة على مدار السنوات العشر الماضية.

فبذريعة تحقيق االستقرار وتجنب الفوضى والفلتان األمني ،ازدادت سلطوية السلطة الفلسطينية
وقمعيتها ،واستخدمت أجهزتها األمنية لتقوية نفوذها وسيطرتها .وبالتالي ،ليس أي انتقال سياسي

ديمقراطي ذي معنى مطروحا خيا ار فعليا على أرض الواقع ،حتى فيما لو جرت انتخابات المجلس
الوطني الفلسطيني واجتماعاته في خريف العام الجاري ،فاالنتخابات واالجتماعات في ظل اإلطار

السائد أبعد ما تكون عن الشمولية والشفافية والتمثيل ،وتشكل خط ار على تعميق االنقسام الفلسطيني،
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وتخلق مز ٍيد من التشوهات البنيوية والتشرذم في الحركة الوطنية الفلسطينية .وآخر ما يحتاجه
الفلسطينيون اآلن نظام قمعي بوليسي آخر؛ فمزيد من الحكم والسيطرة للمؤسسة األمنية على النظام

السياسي الفلسطيني سيزيد من حالة الضعف والوهن ،ويزيد من أزمة النظام السياسي المأزوم أصال.
وتعني هذه السيطرة األكبر للمؤسسة األمنية ،في ما تعنيه ،المزيد من االزدهار لنهج التنسيق األمني

مع إسرائيل ،كما أملته شروط اتفاقية أوسلو ،فالقيادة الفلسطينية الحالية تعتبر هذا التنسيق األمني

"مقدسا" ،واألدهى من ذلك أن بعضا من قيادات حركة فتد المستقبلية تعتبر التنسيق األمني هذا
ّ
"جزءا من استراتيجية التحرير".
أضف إلى ذلك أن القيادات الحالية ستستمر في التصاقها بأنموذج حل الدولتين ،على الرغم من
فشله ،وستمعن في استجداء الرعاية األميركية للعملية السلمية ،حتى أن قيادات فتحاوية تجد في

الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،وادارته ،مصد ار لإللهام واألمل .فقد صرح المسؤول األول لمنظمة
التحرير الفلسطينية في واشنطن ،األسبوو الماضي ،بأن "المصدر الرئيسي لألمل واإلثارة لنا هو

الرئيس ترامب نفسه" ،وأنه "ال يمكن ألي أحد آخر غير الرئيس األميركي نفسه بالقيام بهذه المهمة".

وعليه ،سيكون اليوم التالي لعباس ونتنياهو مشابها لما نراه اليوم .ماذا عسانا فاعلين لتغيير هذا
الواقع؟ اإلجابة بسيطة وواضحة :مقاومة كل التوجهات المناقَشة أعاله ،فالتغيير الحقيقي لن يأتي من
المؤسسات التي ترعى عباس ونتنياهو وتدعمهما ،ولن تأتي أيضا من القيادات التي تنتظر ملء
كراسي الرئيس ورئيس الوزراء .فأولئك أيضا جزء أصيل من المنظومة المؤسساتية السائدة التي
استفادت من استم اررية الوضع الراهن ،وأدامت االحتالل العسكري اإلسرائيلي على مر العقود

الماضية.

يتطلب التغيير الحقيقي مقاومة هؤالء الالعبين ،وارساء قواعد جديدة للعبة ،لكن األهم يكمن في

إيجاد مؤسسات فعالة وشرعية وممثلة ،من أجل إحداث التغيير الحقيقي .ولكن ،في غمرة هذا كله،

ثمة سؤال برسم اإلجابة :إن كان الفلسطينيون متعطشين للتغيير ،فماذا عن المجتمع اإلسرائيلي؟ أم
ّ
أن هذا المجتمع سعيد باسرائيل كما هي ،دولة استعمار استيطاني وخارقة للقانون الدولي ،مستفيدة

من اضطهاد واحتالل أناس آخرين؟
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 .52فرصة أبو مازن األخيرة
حاييم شاين
سي صل وفد من الواليات المتحدة إلى إسرائيل في محاولة للمساعدة في تقدم العملية السلمية بين
إسرائيل والفلسطينيين .هناك أفضلية كبيرة لكون أعضاء الوفد هم رجال أعمال يعملون حسب مبدأ
أنه ليس لديهم الوقت إلضاعته على المحاوالت غير المجدية .منذ سنوات كثيرة حاول المبعوثون

والوسطاء والسياسيون ،لكن بدون نجاح ،التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين .وكانت

نظريتهم األساسية هي أن اإلرهاب الدولي وجنون الشرق األوسط مرتبطان بالموضوو الفلسطيني.

واذا كان هناك اتفاق فان اإلرهاب سيتوقف ،وسيسلم الشيعة والسنة بذلك ،وسيمتلئ الشرق األوسط
بحمامات السالم التي تحمل في فمها أغصان الزيتون.

إدارة أوباما ،رغم سطحيتها ،استثمرت ثماني سنوات بدون نتيجة ،انطالقا من رؤية الفلسطينيين
كضحايا يجب إرضاؤهم .وكانت النتيجة هو أنه يجب تركيز الضغط على إسرائيل وجعلها تتنازل

عن مناطق مع تعريض أمنها للخطر ،وفرض العقوبات الدولية عليها وعزلها .وقبل ذلك ،استخدام
الضغط الكبير وقدرة صمود باراك وشارون وأولمرت المحدودة ،تسببت في إبداء دولة إسرائيل
االستعداد لتقديم تنازالت كبيرة في القدس أيضا .والنتيجة هي مالحظة ضعف إسرائيل ،األمر الذي

جعل الفلسطينيين يتشددون في مواقفهم ،وكل تنازل كان يؤدي إلى زيادة شهوتهم ،وكان يشجعهم
على االستمرار في اإلرهاب .ولم تكن لهم مصلحة في المفاوضات الجدية التي تعني تقديم التنازالت

أيضا.

معظم المواطنين في إسرائيل أدركوا أن الفلسطينيين ال يريدون حل الدولتين لشعبين ،بل هم يريدون

دولة واحدة لشعب واحد ،وأن يعود اليهود إلى المناطق التي جاءوا منها .وهم ينسون أنه فقط في

أوروبا يصعب اآلن استيعاب الجئين جدد بعد اضطرار الماليين إلى الهرب من الحرب الدينية
الدموية .في مجتمع الغابة الذي ال يعتبر أن للحياة قيمة ،ال حاجة إلى البحث عن السالم الذي ينقذ

الحياة.

المواطنون في العالم كله أيضا أدركوا في السنوات األخيرة ،بمن فيهم مواطنو الدول العربية ،أن

إرهاب اإلسالم المتطرف ال يعنى بالفلسطينيين .الشيعة يقتلون السنة والعكس صحيد ،وهم ال
يهتمون بمخيم بالطة لالجئين وال بمخيمات الالجئين في غزة.

بفضل اإلدارة األمريكية الجديدة أصبد واضحا للجميع أن المشكالت الحقيقية هي كوريا الشمالية

وايران .وال حاجة إلى االهتمام بالمشكلة الفلسطينية ،واسرائيل بصفتها قوة عظمى تستطيع ضمان

الموقع المتقدم لحضارة الغرب في منطقتنا التي تتعرض لكارثة.
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في نهاية طريق أبي مازن السياسية توجد له فرصة اآلن لن تتكرر ،وهي تحريك عجلة التاريخ في
مصلحة شعبه من خالل التوقف عن الرفض والتعبير عن االنفتاح واالقتناو بأن اليهود ليسوا

صليبيين في وطنهم .هكذا يمكنه تغيير الصفحة في كتاب التاريخ التي تعتبره استم ار ار لإلرهابي
ياسر عرفات ،كي يتم تذكره كزعيم أخرج أبناء شعبه من داخل أنفاق الحياة المظلمة .واذا لم يتم ذلك

اآلن ،فهو لن يتم أبدا.

إسرائيل اليوم ـ 2017/8/14
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