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 .1اجتماع ثالثي في القاهرة :اتفاق مصري -أردني -فلسطيني على موقف موحد من الجهود
األمريكية للسالم

ذكرت الحياة ،لندن ،2017/8/20 ،عن محمد الشاذلي من القاهرة ،أن وزراء خارجية مصر واألردن
وفلسطين عقدوا اجتماعاً في القاهرة أمس ،في إطار آلية التشاور الثالثية التي أطلقها إعالن عمان
في أيار (مايو) الماضي ،حيث عقد االجتماع األول لآللية .وتم خالل اجتماع القاهرة تداول رؤية

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

وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد ،في بيان صحافي أمس ،أن «انعقاد االجتماع

يأتي في ضوء حرص الدول الثالث ،باعتبارها المنخرطة إقليمياً في تنسيق جهود دعم القضية
الفلسطينية ،على تقييم الوضع الراهن باألراضي الفلسطينية في أعقاب التصعيد األخير في القدس

وعدد من المدن الفلسطينية ،واالطالع على آخر المستجدات السياسية واألمنية».

واتفق الوزراء الثالثة على موقف موحد وثابت للتعاطي مع زيارة الوفد األميركي المرتقبة إلى

المنطقة ،والذي يضم كالً من مبعوث عملية السالم جيسون غرينبالت ،وجاريد كوشنر كبير
مستشاري الرئيس األميركي ،ودينا باول نائب مستشار األمن القومي للشؤون االستراتيجية بالواليات

المتحدة.

كما اتفق الوزراء على تنسيق المواقف وتبادل الرؤى والمعلومات خالل انعقاد اجتماعات الشق رفيع

المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر الجاري.

وأضافت الشرق األوسط ،لندن ،2017/8/20 ،عن سوسن أبو حسين من القاهرة ،أن سامح شكري،

وزير الخارجية المصري ،قال إن المشاورات مع وزيري خارجية األردن وفلسطين ،جاءت في إطار
العمل المشترك إلنهاء االحتالل ،واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من
يونيو (حزيران) ،مبر اًز أن عدم حل القضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي في معاناة شعوب المنطقة
العربية من انعدام األمن واالستقرار وتحقيق التقدم والرفاهية.

وأضاف شكري خالل المؤتمر الصحافي أنه من الضروري تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر

بها العملية السلمية ،والعمل على إطالق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني
واإلسرائيلي ،ت نهي االحتالل وتصل التفاق شامل يعالج جميع اإلشكاليات التي تعوق تحقيق الحل
النهائي وفقا لمقررات الشرعية الدولية ،كما تعكسها ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم

العربية لعام .2002

وشدد وزير الخارجية ،على ضرورة أن تحترم إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد

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

وأوضح المسؤول المصري أن وزيري خارجية األردن وفلسطين أكدا على دعمهما ألي جهود تنهي

االحتالل ،وتفضي للتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية ،كما شددا على أن إتمام
المصالحة الفلسطينية أمر حتمي وواجب إلعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية ،وفي هذا الصدد دعم
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وزراء الخارجية الثالثة جهود الرئيس أبو مازن إلتمام المصالحة الوطنية ،وثمنوا مساعي مصر
إلحياء المصالحة الفلسطينية مرة أخرى ،بناء على اتفاق القاهرة لعام  ،2011وجهودها لتخفيف

األزمة اإلنسانية التي يمر بها قطاع غزة.

من جانبه ،قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني« :نحن نقدر هذا التنسيق المهم الثالثي

بين مصر واألردن وفلسطين ،ونؤكد على أهمية استم ارره ،خاصة بعد ما حدث في المسجد األقصى،

ومحاولة إسرائيل فرض سيادتها على هذا المكان».

وأضاف المالكي أنه تم استخالص العديد من العبر والدروس خالل المفاوضات والمشاورات السابقة

حول القضية الفلسطينية ،ومساعي حل الدولتين ،مؤكداً أنه يجب أن تكون مرجعية المفاوضات هي

اتفاقية حدود .67

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

حماس إلى القبول بالرؤية العربية إلنهاء االحتالل ،والتحضير إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

بدوره أوضح أيمن الصفدي ،وزير خارجية األردن ،أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية
واألولى للعرب ،وقال إن االستقرار واألمن الضرورين للمنطقة يتطلبان إنصاف الشعب الفلسطيني،

على أسس تضمن الحرية والدولة للشعب الشقيق على حدود  ،67وعاصمتها القدس الشرقية ،موجهاً

الشكر للجهود المصرية التي تبذل في هذا الصدد.

ودعا الصفدي إسرائيل إلى وقف جميع عملياتها التي تهدد الوضع التاريخي والقانوني في المسجد
األقصى والحرم القدسي الشريف؛ لكون ذلك يهدد بتفجير المنطقة برمتها ،وقال بهذا الخصوص إن

«العبث بالقدس استفزاز لمشاعر العرب وللمسلمين في جميع أنحاء العالم ...يجب على إسرائيل
وقف بناء المستوطنات ،والكرة اآلن في ملعبها ،وعليها أن تنخرط في مفاوضات جادة وفاعلة...

ولن تنعم المنطقة باالستقرار دون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل ...واذا حرم الشعب
الفلسطيني من حقه في األمن والحرية والكرامة فلن تستطيع هذه المنطقة أن تنعم بالسالم ،الذي

يضمن األمن والحرية والك ارمة لجميع شعوب المنطقة».

وأكد اجتماع وزراء الخارجية أمس أن الدول الثالث ستستمع إلى ما سيطرحه الوفد األميركي أثناء
زيارته للمنطقة العربية خالل أيام ،مشددين على أن المبادرة العربية للسالم تظل هي المبادرة

المناسبة لتحقيق سالم شامل ،وأنه ال سبيل لتحقيق االستق ارر دون تحقيق حل الدولتين

وفي هذا السياق ،قال المستشار أحمد أبو زيد ،المتحدث باسم و ازرة الخارجية المصرية ،إن االجتماع

من منطلق حرص الدول الثالث على تقييم الوضع في األراضي الفلسطينية في أعقاب التصعيد

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

مستشار األمن القومي.

 .2الفلسطينيون يرفضون العودة إلى المفاوضات الثنائية تحت رعاية أمريكية
رام هللا  -كفاح زبون :قال واصل أبو يوسف ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،إنه ال مجال
للعودة إلى المفاوضات الثنائية برعاية اإلدارة األميركية الحالية؛ وذلك بسبب انحيازها الكبير والواضح

إلسرائيل ،مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تدرس سلسلة إجراءات أخرى بديلة.

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

األميركي بتنا اليوم مقتنعين أن الواليات المتحدة لن تقدم شيئا .إنهم حلفاء المصالح المشتركة مع

االحتالل فقط».

وجاء حديث أبو يوسف في وقت ينتظر أن يصل فيه وفد أميركي رفيع للمنطقة قبل نهاية الشهر

الحالي لمناقشة عملية السالم .وسيزور الوفد الذي يرأسه جارد كوشنير ،مستشار وصهر الرئيس
األميركي دونالد ترمب ،ويضم مبعوث عملية السالم في الشرق األوسط جيسون غرينبالت ،ونائبة
مستشار األمن القومي دينا باول ،المملكة السعودية واإلمارات ومصر واألردن ،إضافة إلى وقطر

وفلسطين واسرائيل.

وأوضح أبو يوسف أن « هذا اللقاء سيكون هو اللقاء العشرين لإلدارة الجديدة .وفي كل اللقاءات الـ19

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

سافرا .إنهم يريدون االستمرار في محاولة إدارة الصراع وليس حله» .وأضاف المسؤول الفلسطيني

موضحا «نحن ال نريد العودة إلى المفاوضات الثنائية برعاية منحازة من أجل تضييع مزيد من
السنوات».

وردا على سؤال حول بدائل الفلسطينيين ،قال أبو يوسف إن «البديل هو إرادة المجتمع الدولي .يجب

أن تطبق ق اررات إنهاء االحتالل».
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وكشف أبو يوسف ،عن أن القيادة الفلسطينية ستعود إلى مجلس األمن لكي تطلب منه تطبيق ق ارراته
الدولية المتعلقة بإنهاء االحتالل وحق الفلسطينيين في تقرير المصير ،كما تعمل على العودة إلى

األمم المتحدة من أجل طلب عضوية كاملة للدولة الفلسطينية.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/20 ،

" .3الشرق األوسط" :عباس تجنب لقاء غرينبالت مؤخ ارً بسبب ما اعتبره انحيا ازً واضحاً لـ"إسرائيل"

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

محورها أن تبدأ المفاوضات من حيث انتهت مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت ،وأن
تركز أوال على الحدود ،وأن تكون محددة بسقف زمني ،وضمانات إلنهاء االحتالل ،وأن تلتزم

إسرائيل قبلها بوقف االستيطان واطالق سراح األسرى .لكن بعد جوالت مباحثات فلسطينية -

أميركية ،اكتشف الفلسطينيون فريقا أميركيا منحا از جدا إلسرائيل ،حسبما قال المصدر.

وقال المصدر ،الذي تحفظ على ذكر اسمه ،إن الفريق األميركي كان يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم
معتدون دائما ومحرضون ،ويعملون على نشر ثقافة العنف ،مبر از أن همه األساسي كان هو إرضاء

إسرائيل.

وبحسب المصدر ذاته ،فإن المنطق األميركي المنحاز أزعج الرئيس الفلسطيني محمود عباس م اررا،
لكنه أثار غضبه بشدة خالل أزمة المسجد األقصى حين تعامل األميركيون مع السلطة بصفتها طرفا

مسببا للعنف وليس إسرائيل.

وأوضح المصدر ،أن الرئيس عباس رفض مؤخ ار استقبال المبعوث األميركي غرينبالت ،وأرسل إليه

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ،ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج،
مضيفا أن الرئيس «أراد إيصال رسالة قوية للوفد األميركي».

وفي مؤشر واضح على تراجع اآلمال الفلسطينية هاجم مسؤولون فلسطينيون الوفد األميركي المرتقب

أكثر من مرة ،إذ قال نبيل شعث ،مستشار الرئيس الفلسطيني ،إنه ليست هناك توقعات كبيرة من
زيارة الوفد األميركي .مضيفا« :إن اهتمامات الرئيس دونالد ترمب تتعلق بإيران وكوريا الديمقراطية
الشعبية ،ولم يعط اهتماما خاصا أو إشارة إلى القضية الفلسطينية ،أو حل الدولتين أو رفضه

لالستيطان االستعماري في األراضي الفلسطينية» .وقال مسؤول آخر لصحيفة إسرائيلية إن «عباس
فقد الثقة بالمبعوثين األميركيين» .بينما قال محمد شتيه ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمساعد

المقرب من عباس ،إن «القيادة غير متفائلة بنجاح الوفد األميركي».
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بدوره ،قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم :إن عدم إعالن اإلدارة األميركية التسليم بحل
الدولتين واتخاذ موقف من االستيطان ،يجعل زيارات األميركيين «مجرد حديث».

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

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/20 ،

 .4عبد الرحيم :الصين تستطيع أن تكون وسيطا نزيها في عملية السالم
رام هللا :شدد أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم ،على أن الصين بمكانتها الدولية ،خاصة
السياسية واالقتصادية تستطيع أن تكون وسيطا نزيها في عملية السالم مع إسرائيل.

وقال عبد الرحيم في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" ،إن الصين بمكانتها السياسية واالقتصادية التي

تحتلها عن جدارة في المجتمع الدولي ،وألن ليس لها أي أطماع سوى إحقاق الحق وترسيخ االستقرار

في المنطقة ،تستطيع أن تكون وسيطا نزيها في عملية السالم.

وأضاف ان هناك عدة أسباب ألن تكون الصين وسيطا نزيها في عملية السالم ،أولها أنها دولة
عظمى وعضو دائم في مجلس األمن الدولي ،وقد أبدت اهتماما كبي ار في دفع عملية السالم في

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

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

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

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

اإلجمالي  ،7600ليضاف إلى ذلك مكرمة خادم الحرمين الشريفين ألسر الشهداء والبالغة ألف حاج.

وقال ادعيس في مؤتمر صحفي عقده في مقر إقامته في المدينة المنورة سيتم اعتماد  40في المئة

من هذه الحصة للحجاج المسجلين من أهلنا في القدس المحتلة عمال بتوجيهات رئيس دولة فلسطين

محمود عباس ،والنسبة المتبقية سيتم توزيعها بالعدالة على المحافظات الشمالية.
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وأضاف :األلف حاج الجديد الذي تم إضافته هذا اليوم سيتم نقله جوا بسبب ضيق الوقت ،علما بأنه
تم اليوم تشكيل الطواقم الفنية المختصة لضمان نقل هؤالء الحجاج إلى مكة المكرمة مباشرة في وقت

أقصاه ثالثة أيام.

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

 .6مكتب النائب العام ينفي تصريحات حول قانون الجرائم اإللكترونية
رام هللا -وفا :نفى مكتب النائب العام في بيان صادر عنه ،مساء أمس ،كل ما ُنشر على مواقع
التواصل االجتماعي على لسان النائب العام المستشار أحمد براك من تصريحات حول قانون الجرائم
اإللكترونية بوجوب الحصول على موافقته إلنشاء حساب على مواقع التواصل االجتماعي ،وأنه ومن
باب المصلحة العامة سيتم تنظيم التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي ،بحيث أن من يرغب

بإنشاء موقع أو صفحة على هذه المواقع يجب عليه التقدم بطلب للنيابة العامة ،والحصول على

شهادة "السالمة األمنية" قبل إنشائه صفحة أو موقعاً إلكترونياً.

األيام ،رام هللا2017/8/20 ،

 .7استشهاد فتى بزعم محاولته الطعن جنوبي نابلس
القدس المحتلة  -ترجمة صفا :استشهد فتى فلسطيني عصر السبت بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
قرب حاجز عسكري إسرائيلي جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة ،فيما أصيب جندي

بشظايا رصاصة بالخطأ.

عاما) وصل إلى حاجز "زعترة" جنوبي نابلس وهو
وذكرت القناة الثانية العبرية أن
ً
فلسطينيا (ً 17
سكينا وحاول تنفيذ عملية طعن قبل مبادرة الجنود
كيسا ،ولدى اقتراب الجنود منه استل
ً
يحمل ً
بإطالق وابل من الرصاص باتجاهه فاستشهد في المكان.

جنديا أصيب بجراح طفيفة في قدمه من شظايا الرصاص الذي أطلق على الفتى،
وقالت القناة إن
ً
ونقل للعالج بالمستشفى.
ُ
وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)2017/8/19 ،
 .8ابو ماهر حلس :عرضوا علينا استثناء بعض الموظفين من الخصومات في غزة ولكننا رفضنا
غزة/خاص سما :قال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،إن على من يريد أن يقود

المشروع الوطني الفلسطيني أن يتحمل كل هموم المواطنين واحتياجاتهم بعيداً عن مواقفهم ،مؤكداً
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أنه سيتم التوصل لمعالجات عادلة ومنصفة في قضية الموظفين العسكريين والمدنيين في قطاع غزة
تضمن حقوقهم.

وأكد حلس أمام المئات من المحامين وكوادر وعناصر حركة فتح تجمعوا من كافة محافظات قطاع

غزة ،على استعداد حركته إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية مع حركة حماس ،مشي اًر إلى

أن حركته تنتظر من حماس موافقة على ثالثة مبادئ من أجل السير قدماً باتجاه تحقيق الوحدة

الوطنية.

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

الوطنية".

وأضاف "أول تلك المبادئ حل اللجنة اإلدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة ،وثانياً

تمكين حكومة التوافق الوطني التي اتفقنا عليها من بسط يدها على القطاع ،وثالثاً التوافق على إجراء

االنتخابات العامة" ،موضحاً أن تلك المبادئ عرضت على حماس ولم يأتي رد إيجابي عليها حتى

اللحظة.

وفي قضية الموظفين ،قال حلس "انه جرت مؤخ اًر العديد من اإلجراءات والتي كانت تهدف في
األساس لتقصير عمر االنقسام وبدأت الخصومات قبل عدة أشهر على الموظفين وحصلنا على

وعود أن هذه الخصومات "مؤقتة" وأنها دين وستعود للموظفين".

وأضاف "ثم جاءت قضية التقاعد المبكر إلخواننا العسكريين ،وبعد ذلك شمل التقاعد المبكر

الموظفين المدنيين ،ونحن "نقاتل" دفاعاً عن مصالح كل أبناء شعبنا الموظفين".

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

أبنائها وانما تقود المشروع الوطني الفلسطيني وما زالت متمسكة بإصرار على أن تكون مؤهلة لقيادة
المشروع".

وكالة سما اإلخبارية2017/8/19 ،

 .9فتح :عقد المجلس الوطني ضرورة وطنية ومصلحة فلسطينية استراتيجية
رام هللا :أكدت حركة "فتح" أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني ،ضرورة وطنية ،ومصلحة فلسطينية
استراتيجية ،وحماية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
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وقال المتحدث باسم حركة "فتح" ،عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في تصريح صحفي ،اليوم
السبت ،إن الدعوة النعقاد المجلس الوطني تأتي في ظروف حساسة وهامة وخطيرة ،خاصة في ظل
الهجمة االسرائيلية على الكل الفلسطيني الوطني ،وعلى القيادة ومنظمة التحرير ومحاوالتها لتصفية
القضية الفلسطينية من خالل خلقها لقيادة بديلة أشبه بقيادة روابط القرى التابعة إلسرائيل في

سبعينيات القرن الماضي ،مذك ار ايضا بالمحاوالت لخلق بديل عن منظمة التحرير عقب صمود

بيروت االسطوري ،بدعم بعض الدول العربية في ذلك الوقت.

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

موقفه مطابقا لموقف حماس.

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

" .11الشرق األوسط" :خالفات داخل فتح في غزة احتجاجاً على ق اررات عباس

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

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

وتأتي هذه الخطوات في ظل محاوالت أحمد حلس ،عضو اللجنة المركزية للحركة ،إعادة بناء
التنظيم ،الذي أصبح يعاني في السنوات التي تلت سيطرة حماس على قطاع غزة خالفات كبيرة،

تسببت أخي اًر في ظهور ما يسمى بالتيار اإلصالحي ،بقيادة محمد دحالن الذي تم فصله من قبل

القائد العام للحركة محمود عباس عام .2011

ويحاول تيار دحالن استغالل حالة الترهل التنظيمي لحركة فتح في غزة لتوسيع حضوره ونشاطاته

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

وقالت مصادر لـ«الشرق األوسط» إن بعض مسؤولي األقاليم في المناطق اتفقوا على تجميد العمل

التنظيمي وكل النشاطات المتعلقة باألطر التنظيمية الفاعلة ،احتجاجاً على ما تم وصفه بـ«الق اررات
المجحفة تجاه أبناء حركة فتح» .وبحسب المصادر ذاتها ،فإن اجتماعاً عقد بين مسؤولي تلك
األقاليم ،وعرف خالفات في وجهات النظر ،حيث طالب البعض بضرورة عدم السماح إلفشال

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

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

ويعتبر حلس من أشد المعارضين للقيادي المفصول محمد دحالن ،حيث كانت تشهد ساحة قطاع

غزة تنافساً كبي اًر بينهما خالل سنوات ما قبل سيطرة حماس على القطاع ،أي إبان قيادة دحالن

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

لحركة فتح بغزة ،تتكون من  19قيادياً ،وذلك بعد مباحثات أجراها ألكثر من شهر مع كثير من

قيادات الحركة في القطاع ،وتوافق مع القيادة الجديدة لتشكيل مجلس استشاري مكون من  60قيادياً

لدعم ومساندة الهيئة العليا ،بهدف إعادة بناء التنظيم من جديد واعادته للواجهة .لكن يبدو أن حلس
يتخوف من محاوالت إفشال جهوده األخيرة ،خصوصاً أن تيار دحالن يعمل بحرية تنظيمية أكبر
بعد تفاهماته األخيرة مع حماس.

ورفضت قيادات ومتحدثون باسم حركة فتح التعقيب على األنباء المتعلقة بتجميد العمل التنظيمي.

إال أن تصريحات أطلقها حلس خالل اجتماعه بالعشرات من المحامين واألطباء المحسوبين على

حركة فتح حول ق اررات الخصومات المالية والتقاعد المبكر ،تؤشر إلى أن هناك خالفات بين فتح
غزة والضفة بشأن هذه القضايا.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/19 ،

 .11قيادي ف فتح :عباس سيحاول إنهاء منظمة التحرير الفلسطينية
غزة  -نبيل سنونو :اتهم القيادي الفتحاوي عبد الحميد المصري ،رئيس السلطة وحركة فتح محمود

عباس بما قال إنه إنهاء "شرعية فتح وجعلها مشرذمة" ،معتب اًر في نفس الوقت أن الرجل الثمانيني

"سيحاول أن ينهي منظمة التحرير".

وقال المصري ،لصحيفة "فلسطين" ،أمس ،إن عقد المجلس الوطني الفلسطيني وفق تركيبته القديمة

بعيداً عن تفاهمات المصالحة" ،سيكون تراكماً للفشل ،ولن يرى النور".

فلسطين أون الين2017/8/19 ،
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 .12تواصل االشتباكات في مخيم عين الحلوة :دعوة لوقف إطالق النار

ذكرت القدس ،القدس ،2017/8/19 ،من بيروت ،أن االشتباكات ب تواصلت شكل متقطع في مخيم
عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان مساء اليوم السبت.
وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم اللبنانية الرسمية في بيان أن "االشتباكات في مخيم عين الحلوة،

تتواصل بشكل متقطع ،حيث ترتفع وتيرتها أحيانا باستخدام القذائف ،وتتراجع أحيانا أخرى مع إطالق
رشقات نارية".

ويأتي هذا في الوقت الذي عقدت فيه القيادة السياسية الفلسطينية لمنطقة صيدا اجتماعاً طارئاً دعت

فيه إلى التثبيت الفوري لوقف إطالق النار.

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

وتعزيز القوة المشتركة واعادتها إلى مواقعها السابقة ،والتأكيد على العمل الفلسطيني المشترك".

وأعلنت رفضها لـ "العبث بأمن المخيم واستق ارره ،أو اإلساءة إلى العالقة األخوية الفلسطينية -

اللبنانية" ،مشددة على "مالحقة وتسليم المعتدين إلى القوة المشتركة"( .القوة المشتركة الفلسطينية).

وأ ّكدت "على متابعة ما اتفق عليه بالقيادة السياسية الموحدة".

وكان قتل عنصر وجرح ثالثة آخرون من حركة (فتح) خالل االشتباكات التي تجددت اليوم السبت

في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وأضافت الحياة ،لندن ،2017/8/20 ،من بيروت ،أن االشتباكات بين قوات من «األمن الوطني
الفلسطيني» (فتح) ومجموعتين مسلحتين لبالل بدر وبالل العرقوب تركزت على محور حي الطيري
في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين ،ما أعاد األمور الى ما كانت عليه قبل التوصل الى

وقف إطالق النار في نيسان (أبريل) الماضي ،وطرح أكثر من سؤال عن مغزى توقيت العرقوب
هجومه على القوة المشتركة بالتزامن مع معركة الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك والقاع.

واستخدمت في االشتباكات أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية ،ما أدى الى مقتل عنصر من حركة

«فتح» واصابة ثالثة آخرين .ولم يسجل حتى بعد ظهر أمس ،أي تقدم لطرف باتجاه اآلخر.

وكان من تداعيات االشتباكات أنها دفعت بمجموعات ،كان تم القضاء عليها ،الى البروز والقتال الى

جانب العرقوب مثل مجموعة بدر .ومن التداعيات أيضاً انسحاب حركتي «حماس» و«الجهاد

اإلسالمي» من القوة المشتركة ،احتجاجاً على ما اعتبرتاه «عدم التنسيق معهما مسبقاً في شأن

الهجوم على العرقوب».

وبررت «فتح» ذلك بأنها «ال تستطيع كشف ساعة الصفر ألسباب أمنية» ،فاعتبرت الحركتان أن

«ما قامت به «فتح» تصرف أحادي وستكون له تداعياته السلبية على المخيم».
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وتخوفت قوى إسالمية في المخيم من أن تكون «خطوة فتح سبباً لتوسع رقعة االشتباكات وايصال

المخيم الى مرحلة تخرج فيها األمور عن السيطرة».

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

مسلحا على مراكزها في الشارع الفوقاني كما في شارع الطيري ،ما استدعى التصدي له ومالحقة

المهاجمين من قبل عناصر القوة بمساندة األمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح» ،نافيا شن

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

لمدنيين ولكوادر في حركة فتح».

ورجح المصدر أن تكون تحركات المجموعات المتطرفة نتيجة «أوامر خارجية لتسخين الوضع في
ّ
المخيم للتخفيف من الضغط على (داعش) في الجرود الشرقية» ،الفتا إلى «احتمال أن هؤالء
يسعون كذلك لشملهم في أي صفقة محتملة تقضي إلى فتح ممر آمن لعناصر (داعش) إلى الداخل

السوري».

وكانت «الوكالة الوطنية لإلعالم» أفادت بأن قوات األمن الوطني الفلسطيني نفذت «هجوما مباغتا»
على حي الطيري داخل مخيم عين الحلوة ،حيث معقل المتشددين بالل بدر وبالل العرقوب ،بهدف

إحكام سيطرتها عليه ،مما أدى إلى سقوط جريح لحركة فتح ،فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد

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

العرقوب.

وعلّق المتحدث باسم حركة «حماس» في لبنان رأفت مرة ،على التطورات في «عين الحلوة» وعلى
ما تردد عن شن حركة «فتح» معركة في حي الطيري ،فشدد في تصريح لـ«الشرق األوسط» على

أن «حركة حماس غير مشاركة في أي معركة ولم توضع أصال في جو االستعداد لمعركة مثل

هذه» ،الفتا إلى أنها أصال ترفض الدخول بقتال داخل المخيمات .واذ نفى المعلومات التي تحدثت
عن انسحاب الحركة من القوة المشتركة الفلسطينية في المخيم بسبب عدم التنسيق معها في قرار فتح

معركة جديدة ،أكد أن «حماس» هي أساس القوة األمنية التي واجبها ضبط األمن واالستقرار ووضع
حد للعنف وليس خوض معارك داخل المخيم.
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 .13أمير ايشل :لدينا القدرة على مهاجمة اآلالف من األهداف بدقة عالية
رام هللا :قــال أميــر إيشــل قائــد ســالح الجــو اإلس ـرائيلي الــذي انتهــت واليتــه منــذ أيــام ،أن حــرب لبنــان
المقبلة ستبدو مختلفة تماما عن الحروب السابقة.

جــاء ذلــك خــالل مقتطفــات مــن مقابلــة ســتبث الليلــة كاملــة علــى القنــاة العبريــة الثانيــة ،قــائال "الق ـوات
الجوية ستعمل على ضرب األهداف الحيوية والبنية التحتية في كل مكان من لبنان سواء الجنـوب أو

الشمال أو حتى وسط بيروت.

وأضاف "طائرة واحـدة يمكـن أن تهـاجم  20هـدفا مختلفـا بنقـرة واحـدة فقـط  ..اعتقـد أن أعـدائنا يـدركون

أكثر مـن أي وقـت مضـى أن لـيس لـديهم مصـلحة فـي مهاجمـة إسـرائيل" .مشـي ار إلـى أن قواتـه تتكيـف

للتعامل مع أي عدو لها.

وأشار إلى أنه ترك خلفه قوة كبيرة في سالح الجو يمكنها مهاجمة اآلالف من األهداف في يوم واحـد

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

واعتبر أن سالح الجو اإلسرائيلي يعتبر الثاني فـي العـالم بعـد الواليـات المتحـدة األميركيـة .مشـي ار إلـى

تغيــر األوضــاع فــي الشــرق األوســط وتــدرب الق ـوات الجويــة للوصــول ألي مكــان تريــد الوصــول إليــه.
قائال "لدينا قوة تمسك بالمشرط يمكنها أن تزيل أي تهديد بضربة واحدة وتمضي".

وأضاف متفاخ ار بقوة سالح الجو اإلسرائيلي "ليس هناك سالح جو فـي العـالم يمكـن أن يهـاجم بقنابـل

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

وبشأن إيران ،قال أن إسرائيل لديها القدرة على توجيه ضربة قوية لها وأنها تتحكم بقوة الردع.

القدس ،القدس2017/8/19 ،

 .14الحكومة اإلسرائيلية تنوي زيادة ميزانية إقامة مستوطنة "عميحاي"
هاشــم حمــدان :يعمــل مكتــب رئــيس الحكومــة اإلس ـرائيلية علــى زيــارة عش ـرات الماليــين مــن الش ـواكل

للميزانية التي كانت معدة إلخالء البؤرة االستيطانية "عمونا" واعادة توطين المستوطنين مجددا.

وجاء أن مكتب رئيس الحكومة توجه إلى و ازرة المالية بطلـب زيـادة  30إلـى  70مليـون شـيكل لميزانيـة

تطوير المستوطنة الجديدة "عميحاي".
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وبحسب صحيفة "هآرتس" ،فإنه في حال تمت الموافقة على الزيادة ،فإن الميزانية سـتقارب ربـع مليـار
شــيكل مخصصــة إلخــالء وتــوطين  40عائلــة مــن مســتوطني "عمونــا" الــذي كــانوا قــد بنـوا بيــوتهم فيهــا
بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون اإلسرائيلي نفسه.

ورغم نفي المتحدثة باسم مكتـب رئـيس الحكومـة لهـذه التفاصـيل ،إال أن مصـادر أخـرى مطلعـة أكـدت

صحتها للصحيفة.

عرب 2017/8/19 ،48

 .15السفارة اإلسرائيلية في االرجنتين تنشر خريطة لـ"إسرائيل" من دون الضفة والجوالن
هاشم حمدان :نشرت السفارة اإلسرائيلية في األرجنتين ،في صفحتها على موقـع التواصـل االجتمـاعي
صــورة تظهــر فيهــا إس ـرائيل واألرجنتــين "تتبــادالن القلــوب" للتأكيــد علــى "المحبــة بــين الــدولتين ،إال أن

إسرائيل تظهـر فـي الصـورة بـدون الضـفة الغربيـة والجـوالن السـوري المحتلـين ،وذلـك بهـدف إظهـار أن

إسـ ـرائيل ص ــغيرة ج ــدا .وي ــأتي ه ــذا النش ــر س ــعيا م ــن الس ــفارة اإلسـ ـرائيلية لالنض ــمام إل ــى االحتف ــاالت

بمناسبة "يوم الصداقة العالمي" الذي تحتفل به كـل مـن األرجنتـين والب ارزيـل واسـبانيا فـي العشـرين مـن

تموز/يولي ــو .ورف ــض المس ــؤول ع ــن اس ــتخدام الس ــفارة لش ــبكات التواص ــل االجتم ــاعي ومبع ــوث و ازرة

الخارجيــة إلــى بــوينس آيــرس ،يوســي زيلبرمــان ،التعقيــب علــى ذلــك لصــحيفة "هــآرتس" ،وطلــب منهــا
التوجــه إلــى الخارجيــة اإلس ـرائيلية .وأضــافت الصــحيفة أن الخارجيــة اإلس ـرائيلية امتنعــت عــن اعتبــار
الخريطــة "خطــأ" .وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة ،عمانوئيــل نحشــون ،إن الحــديث لــيس عــن تغييــر

سياس ــة م ــن قب ــل ال ــو ازرة .وبحس ــبه ف ــإن "ه ــذه الخريط ــة ل ــيس له ــا أي دالل ــة سياس ــية ،وانم ــا ألغـ ـراض
التوضيح من أجل مقارنة حجم األرجنتين بحجم إسرائيل".

وأضاف أن "الخريطة تعرض إسرائيل بدون الضفة الغربية ألن هذه هـي حـدودها .هـذه إسـرائيل بـدون

المن ــاطق ..ف ــي داخ ــل الخ ــط األخض ــر" .وتس ــاءل" :م ــا العم ــل خاص ــة وأن ه ــذه ه ــي دول ــة إسـ ـرائيل
بحدودها المعترف بها دوليا".

عرب 2017/8/19 ،48

 .16الشرطة االسرائيلية تمنع تظاهرة تطالب بتسريع التحقيقات مع نتنياهو
رام هللا  -ترجمة خاصة :منعت الشرطة اإلسرائيلية ،مسـاء السـبت ،تظـاهرة كـان مـن المقـرر تنظيمهـا
أمام منزل المستشار القضـائي للحكومـة االسـرائيلية أفيحـاي منـدلبليت للمطالبـة بتسـريع التحقيقـات مـع
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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وذكر موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية ،إن الشرطة االسرائيلية أغلقت عددا من الشوارع في
مدينة (بتاح تكفـا) شـرق تـل أبيـب ،حيـث يعـيش منـدلبليت ومنعـت المتظـاهرين مـن الوصـول للتظـاهر

أمام منزلة كما جرت العادة في األسابيع األخيرة.

وعقب أن عززت الشرطة من قواتها أمام منزل مندلبليت ،توجه نحو  2000متظاهر الى مركز شرطة
(بتــاح تكفــا) للمطالبــة بالكشــف عــن الفســاد ومحاســبة الفاســدين ،مطــالبين بــاإلفراج عــن المعتقلــين مــن

منظمي المسيرات األسبوعية.

القدس ،القدس2017/8/19 ،

 .17ساسة إسرائيليون :خسرنا كثي ار من جمود المفاوضات
قــال ثالثــة مــن كبــار الساســة فــي إس ـرائيل بمقــال مشــترك فــي صــحيفة معــاريف إن الوضــع السياســي
المتــأزم مــع الفلســطينيين يتطلــب خــروج إس ـرائيل بمبــادرة سياســية جديــدة ،بــدال مــن "اللعبــة الصــفرية"

السائدة بين الجانبين التي تعني أن أي مكسب يحققه طرف يعني خسارة اآلخر.

وكتب رئيس جهاز األمن العام السابق (شاباك) عامي آيالون ،والرئيس السابق لدائرة المفاوضات مع
الفلسطينيين غلعاد شير ،ورجل األعمال أورني فاتروشكا ،أن التطـورات السياسـية األخيـرة أظهـرت أن

حال ــة الش ــلل السياس ــي اإلسـ ـرائيلي الفلس ــطيني -لم ــدة ثم ــاني س ــنوات متواص ــلة من ــذ أن ص ــعد رئ ــيس
الحكومة بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم -تسـببت بخسـارة إسـرائيلية باهظـة عبـر تضـرر ميـزان الـردع
وتراجع الثقة مع الفلسطينيين وتدهور موقع إسرائيل السياسي.

وأكـ ــد الساسـ ــة الثالثـ ــة أنـ ــه وفـ ــي ظـ ــل الصـ ــعوبات التـ ــي تعتـ ــرض إسـ ــرائيل فـ ــي إدارتهـ ــا للص ـ ـراع مـ ــع
الفلســطينيين ،فلــم يعــد هنــاك مــن شــك أن جولــة المواجهــة القادمــة مــع الفلســطينيين باتــت مســألة وقــت

ليس أكثر ،بغض النظر عن السبب الذي سيفجرها.

واعتبـروا أنـه لـو كـان هنـاك مفاوضـات مـع الفلسـطينيين وفـق سـلة أهـداف قابلـة للتحقـق ،فإنهـا ســتكون

الطريــق األصــوب لمنــع انــدالع األزمــة القادمــة مــع الفلســطينيين ،داعــين لوضــع خطــة سياســية علــى
الطاولة تتناول قضايا الحل النهائي ،وتشمل األصعدة المحلية واإلقليمية ،تمهيدا لتحقيق حل الدولتين

للشعبين.
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" .81مجلس اإلفتاء الفلسطيني" يحذر من محاوالت االستيالء على أمالك المقدسيين
القدس المحتلة :حذر مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين ،أمس ،من محاوالت سلطات االحتالل
اإلسرائيلي السيطرة على أمالك الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وذكر المجلس في بيان له ،أن آخر هذه المحاوالت محاولة االستيالء بالقوة على منزل عائلة

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

وقال :إن "المخطط االحتاللي لسلطات االحتالل يهدف إلى تهويد بعض أحياء القدس ،ومنها منطقة

الشيخ جراح" ،منبهًا أبناء القدس إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه اإلجراءات الجائرة ،التي تتزامن
مع مواصلة انتهاك حرمة المسجد األقصى المبارك بإغالق أبوابه في وجه رواده ،ومواصلة
االقتحامات المتصاعدة .وحث المجلس كل من يستطيع الوصول إلى األقصى أن يبذل أقصى
الجهود لشد الرحال إليه ،وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته ،مع التأكيد على تمسك أبناء الشعب

الفلسطيني بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات إلى أن يرث هللا األرض وما عليها.

فلسطين أون الين2017/8/19 ،

 .81محامي الشيخ رائد صالح :كل السيناريوهات متوقعة بحقه بما فيها االعتقال اإلداري
عبر محامي الشيخ رائد صالح ،عن رفض هيئة الدفاع عنه كل التهم الموجهة إليه ،مشي ار
الناصرةّ :
إلى أن كل االحتماالت متوقعة بحق الشيخ بما فيها تقديم الئحة اتهام ضده ،أو تحويله لالعتقال
اإلداري.

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

صالح بناء على أقوال أو تصريحات أدلى بها ،تأتي في نطاق حرية التعبير المكفولة بالقانون"،

مشددا على أن القانون اإلسرائيلي ال يعتبرها تهمة.

وأضاف "حكومة االحتالل واصلت باآلونة األخيرة التحريض علي الشيخ صالح من أجل وضعه

بالسجن ،وهذا ما تم ،ثم ذهبوا للبحث عن التهم والمبررات وراء اعتقاله".

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

اإلسرائيليين.
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 .02مليونا فلسطيني في غزة يعانون أزمة كهرباء خانقة
غزة  -رائد الفي :يعاني مليونا فلسطيني في قطاع غزة منذ بضعة أسابيع من أزمة خانقة في
الكهرباء ،بحيث يصل التيار الكهربائي لمنازلهم أربع ساعات يومياً في مقابل قطع  12ساعة

متواصلة.

وقالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة في بيان ،أمس ،إن عجز الكهرباء وصل إلى 485

ميغاواط من أصل  600ميغاواط يحتاجها القطاع في ظل ارتفاع درجات الح اررة.

وأوضحت الشركة أن الخطوط «اإلسرائيلية» تعمل بقدرة ( )70ميغاواط من أصل  120بعد أن

خفضتها «إسرائيل» بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وكمية الطاقة من محطة الكهرباء بلغت

 43ميغاواط من أصل  80ميغاواط جراء نقص الوقود.

وقدرت الشركة كمية الكهرباء المتوفرة في غزة ب 113ميغاواط تقريباً ،فيما ال تزال الخطوط المصرية

معطلة منذ  44يوماً.

وتعمل شركة توزيع الكهرباء بجدول توزيع طوارئ ،بحيث يتم وصل الكهرباء للمنازل  4ساعات

يومياً ،في مقابل قطع  12ساعة متواصلة.

الخليج ،الشارقة2017/8/20 ،

 .08استدعاءات إسرائيلية ألسرى محررين ..واصابة ثالثة فلسطينيين خالل مواجهات في جنين
جنين  -بيت لحم  -وكالة وفا :أصيب صباح أمس ثالثة شبان برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي

خالل اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية ،في حين استدعت السلطات اإلسرائيلية 3

أسرى محررين في بيت لحم للمراجعة.

وقال شهود إن قوات االحتالل أطلقت خالل مواجهات اندلعت في مخيم جنين ،النار على عدد من

الشبان ،ما أدى إلى إصابة كل من وئام اياد حنون ،ومصطفى اكرم قمبع ،وأبو علي الكستوني،
واعتقال محمد أحمد أبو الهيجا ،ومحمد عرعراوي ،وكمال محمد عواد .كما داهمت قوات االحتالل
منازل عدة وفجرت أبواب بعضها ،ومنها منزل اكرم أبو الهيجا ،ومحمد أبو الهيجا ،وسلمت نجلي

األخير استدعاءين.

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

بالغات لمراجعة مخابراتها .والمحررون الثالثة هم إبراهيم ديرية ،وأحمد سعدة ،وأحمد طقاطقة.

الحياة ،لندن2017/8/20 ،
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 .00مؤسسة القدس تطلق تقريرها "حصاد القدس النصف السنوي لعام "2017
عمان  -كمال زكارنة :أطلقت مؤسسة القدس الدولية تقرير حصاد القدس النصف سنوي لعام 2017

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

وقالت المؤسسة انها كانت بصدد إطالق تقرير حصاد القدس النصف السنوي عن األشهر الستة

األولى من عام  ،2017لكن جاءت هبة األقصى التي سميت بهبة باب األسباط لتغير مسار
المواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي ولتفرض معادلة جديدة بعد أسبوعين من الصمود والمواجهة في

كافة األراضي الفلسطينية ،ونظ ار ألهمية الحدث ونتائجه آثرت المؤسسة أن تطلق تقرير حصاد

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

وأكد التقرير استمرار سلطات االحتالل في تشديد قبضتها األمنية على الوجود الفلسطيني في القدس
من خالل سلسلة من العقوبات التي تنتهك حرية اإلنسان ،وواصلت أجهزة االحتالل اتباع سياسات
تصعيدية تستهدف فيها الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ،السيما االعتقال والقتل واإلعدام

الميداني في بعض الحاالت ،حيث قتلت قوات االحتالل  17مقدسيا واعتقلت نحو  1,458آخرين
خالل األشهر السبعة األولى من عام  ،2017كان العدد األكبر منهم خالل هبة األقصى منتصف

شهر تموز من العام.

وفي سياق المواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي خالل األشهر السبعة األولى من عام  2017وضمن

انتفاضة القدس ونضال المقدسيين ومواجهتهم لالحتالل اإلسرائيلي ومشروعه التهويدي ،قال التقرير»

وصلت نقاط المواجهة مع جنود االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه إلى  719نقطة مواجهة في قرى
وبلدات القدس المحتلة ،أسفرت عن مقتل  8إسرائيليين واصابة  125آخرين».

وأكدت المؤسسة مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي في فرض سياسة األمر الواقع في مدينة

القدس المحتلة من خالل سلسلة من اإلجراءات والمشاريع التهويدية ،السيما االستيطان واالستيالء
والهدم والمصادرة ،بهدف تفريغ المدينة من أهلها المقدسيين ،وجلب المستوطنين مكانهم لتغيير واقع

المدينة وهويتها العربية اإلسالمية.

وأوضحت المؤسسة أن قوات االحتالل هدمت منذ بداية عام  2017حتى  2017/7/31نحو 105

منازل ومنشآت سكنية وتجارية بمختلف قرى وبلدات القدس المحتلة ،وأخطرت بالهدم  214منزال

ومنشأة ،وأجبرت  7مقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم ،فيما استولت مجموعات المستوطنين على 6

منازل في القدس المحتلة خالل المدة نفسها.
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وجاء في تقرير المؤسسة» نشطت حكومة االحتالل والمؤسسات االستيطانية بالمصادقة على بناء
وتنفيذ مئات الوحدات االستيطانية في القدس المحتلة منذ بداية عام  ،2017سعيا لتكريس

استراتيجيتها التهويدية في القدس المحتلة ،حيث وافقت حكومة االحتالل على دراسة وتنفيذ مئات
المشاريع التهويدية في كافة أراضي القدس بهدف تغيير معالم المدينة العربية».

وبينت المؤسسة أن حكومة االحتالل تطمح إلى بناء  10آالف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

و 15ألف وحدة استيطانية فوق أنقاض قرية قلنديا لوحدها ،ووثقت المؤسسة مصادقة سلطات
االحتالل على بناء  6,377وحدة استيطانية خالل األشهر السبعة األولى من عام  2017في العديد
من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة واألحياء العربية المقدسية،

باإلضافة إلى بناء  1,330وحدة فندقية استيطانية في جبل المكبر و 12مصنعا استيطانيا في قلنديا.

عمان2017/8/20 ،
الدستورّ ،

" .02المكتب الوطني"" :جمعية صندوق سيغال إسرائيل" تدعم المستعمرات بماليين الدوالرات سنوياً

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

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

ووفقا للتقرير الصادر ،السبت ،فإن هذه الجمعية ممولة من عائلة فيلك اليهودية في بنما ،وهي من

العائالت اليهودية الثرية في العالم ومن العائالت التي تمول حمالت نتنياهو االنتخابية وغيرها.

ويجري الحديث عن جمعية "كيرن سيغال ليسرائيل" ،والتي قالت لدى تسجيلها رسميا في العام 2007

إن أهدافها هي إقامة وتطوير مشاريع تربوية وثقافية لما يسمى "ميراث إسرائيل" ،وعن االستيطان
اليهودي في القدس وفلسطين.

إال أن فاحص مسجل الجمعيات ،وجد أن هذه الجمعية ال تنشط بأي من األهداف التي وضعتها،

وانما هي مجرد قناة تحويل أموال ألخطر عصابات المستوطنين ،التي تنشط في القدس المحتلة،
وأماكن متعددة في الضفة المحتلة ،منها مشاريعها االقتالعية للفلسطينيين ،واالستيالء على األراضي

بوسائل الغش والخداع.
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 .02مستشفى "المقاصد" بالقدس يفتتح وحدة مجهزة لغسيل الكلى
القدس :افتتحت مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية ،يوم السبت ،وحدة غسيل الكلى ،التي تم
إنشاؤها وتجهيزها بأحدث األجهزة المتخصصة.

وجهزت الوحدة ،التي شيدت ،بتبرع كريم من السيد بدر عبد هللا الكالوتي ،بجهازي غسيل كلى RO
متطورين ،إضافة إلى جهاز تنقية المياه المزودة لجهاز غسيل الكلى.

وأكد المدير الطبي للمستشفى بسام أبو لبدة ،أن الهدف من توفير هذه الوحدة في المستشفى محاولة

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

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/19 ،

 .25موقع عبري :مصر تتعامل " بذكاء " و تمسك العصا الفلسطينية من الوسط
كتب يوني بن مناحيم في موقع نيوز ون العبري :في الوقت الذي ينشغل فيه رئيس السلطة

الفلسطينية أبو مازن بالتجهيز لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام هللا الشهر القادم من أجل

إضفاء شرعية على اإلجراءات التي يتم اتخاذها ضد حماس ومحمد دحالن؛ تتواصل اتصاالت

مؤخر بين دحالن والسنوار،
ًا
مصر ،حماس ،ودحالن لتنفيذ تفاهمات تم التوصل إليها في القاهرة
القائد الجديد في قطاع غزة ،من أجل خلق أمر واقع في المنطقة.
بدأ في قطاع غزة عمل لجنة خاصة بالفعل ،حيث تم التقرير بشأنها خالل التفاهمات في القاهرة،

من أجل تحقيق مصالحة بين عائالت متضرري حركة فتح وحماس الذين قتلوا وأصيبوا خالل

االشتباكات الدامية بينهم عام  2007خالل محاولة حماس السيطرة على قطاع غزة.

وفي نهاية األسبوع الماضي خرج من قطاع غزة وفد فلسطيني مشترك من ممثلي حماس وممثلي

وضم الوفد أعضاء كبار من حماس مثل روحي مشتهى وصالح البردويل ،ومن
تيار دحالن للقاهرة،
ّ
تيار دحالن عضو البرلمان الفلسطيني ماجد أبو شمالة ومسؤول فتح أشرف جمعة .كما تم دعوة
الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية في قطاع غزة للمشاركة واالنضمام للوفد لكن الدعوة قوبلت

بالرفض.

وحسب مسؤولين كبار في فتح ،الوفد من غزة التقى بالقاهرة للمرة األولى مسؤولين كبار من االمارات

العربية المتحدة لمناقشة الوضع اإلنساني الصعب في قطاع غزة .من خطط لهذا اللقاء هو دحالن
الذي يعمل كمستشار لحاكم أبو ظبي ،خالل اللقاء تم االتفاق على ان تقدم االمارات لحماس

مساعدة شهرية تقدر بحوالي  15مليون دوالر من أجل تمويل مشاريع حيوية في قطاع غزة ،وهذا في
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الواقع ُيشكل الخطوة األولى لإلمارات في المشاريع بقطاع غزة ،حتى كانت قطر هي من استثمرت
في مشاريع كبيرة من بناء ٍ
مبان سكنية في القطاع بعد عملية "الجرف الصامد".

مهما ،فقد تحقق رغم ان وزير خارجية
يعتبر التدخل الجديد لإلمارات العربية المتحدة في قطاع غزة ً
االمارات أنور قرقاش ترأس حملة في األسابيع الماضية ضد حركة حماس واالخوان المسلمين
ووصفهم بالتنظيمات اإلرهابية.

عمليا تجاه االمارات ،فهي تدرك ان قطر تعيش اآلن في أزمة
نهجا
ً
وتُظهر حماس من جانبها ً
سياسية واقتصادية في أعقاب أزمتها مع الدول العربية ،ومستعدة لتمهيد الطريق مع مصر ودحالن

خارجا وادخال
من أجل تحسين الوضع اإلنساني في قطاع غزة ،حتى لو كان الثمن إبعاد قطر
ً
االمارات مكانها.
ايضا في تحسين عالقاتها مع إيران ،حيث خرج وفد من
انعكست براغماتية القيادة الجديدة لحماس ً
مؤخر لطهران .حماس تريد من إيران ان تستأنف تحويل األموال للذراع السياسية ،والتي
ًا
حماس
توقفت في  2012في أعقاب الخالف بين خالد مشعل والقيادة اإليرانية على خلفية الحرب األهلية في
سوريا .في المقابل تواصل مصر تنفيذ التفاهمات مع حركة حماس لتخفيف الوضع اإلنساني في

قطاع غزة مقابل محاربة حماس إلرهاب "داعش" شمال سيناء ومساعدة بالحفاظ على األمن

المصري.

وحسب مصادر مصرية ،معبر رفح سيبدأ بالعمل بشكل متنظم بعد عيد األضحى في النصف األول
من الشهر القادم بعد إغالق دام  5شهور .وكانت مصر قد وسعت وجددت في األشهر الماضية

مناسبا لنقل التجارة ،وبذلك فإن فتح المعبر مفترض بأن يخلق تحفيفًا ملموس
المعبر لجعله
ً
بالحصار المفروض على قطاع غزة .وقد أعلنت مصر للوفد الفلسطيني القادم من القطاع أنها

مستعدة لمد خط كهرباء جديد  50كيلو وات من أجل المساعدة بحل أزمة الكهرباء في القطاع.

نوعا من الذكاء ،مصر تدعم التفاهمات مع حماس ودحالن؛ وبذلك يكون
وتحمل اللعبة المصرية ً
دحالن رئيس السلطة الفلسطينية القادم ،لكن في الوقت نفسه تحرص على عدم قطع العالقات مع
رئيس السلطة أبو مازن ،وبذلك فهي تمسك العصا الفلسطينية من الوسط.

وكالة سما اإلخبارية2017/8/19 ،
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 .26بعد عامين ..مصر تنفي وجود مختطفي القسام األربعة في سجونها
تصادف يوم السبت [أمس] ،الذكرى السنوية الثانية الختطاف عناصر القسام األربعة من قطاع غزة
في األراضي المصرية خالل سفرهم عبر معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية ،وكانوا

في طريق سفرهم إلى تركيا من أجل الدراسة والعالج.

ومنذ ذلك الحين لم تعرف عائالت الشبان األربعة :ياسر وزنون ،وحسين الزبدة ،وعبد هللا أبو

الجبين ،وعبد الدايم أبو لبدة ،أية معلومات عن مصيرهم ،في حين أظهرت صورة مسربة العام

الماضي نشرتها قناة الجزيرة القطرية ،اثنين منهم خالل احتجازهم داخل إحدى قاعات االحتجاز في
سجن “الظوغلي” بمدينة القاهرة.

ومنذ ذلك الحين تبذل حركة حماس جهودا كبيرة لدى السلطات المصرية لإلفراج عنهم ،فيما ترفض
السلطات المصرية حتى اللحظة الكشف عن مكان احتجازهم أو مصيرهم ،كما أعلنت كتائب القسام

الذراع العسكري لحركة حماس في أكثر من مناسبة أنها لم توفر أية جهود في سبيل كشف مصير

المختطفين األربعة واطالق سراحهم.

عمان2017/8/19 ،
السبيلّ ،

 .27خبراء" :إسرائيل" تالحق قناة الجزيرة للتفرد بالقدس واألقصى
لــم تكــن مالحقــة الســلطات اإلس ـرائيلية لقنــاة الجزي ـرة وطاقمهــا اإلعالمــي بالقــدس المحتلــة خارجــة عــن
سـ ــياق الهجمـ ــة التـ ــي تشـ ــنها حكومـ ــة بنيـ ــامين نتنيـ ــاهو علـ ــى كـ ــل مـ ــن يعـ ــارض سياسـ ــاتها ويتصـ ــدى

لمخططاتها بالقدس واألقصى ،بل وتنسجم مع دعوات دول الحصار التي تطالب قطر بإغالق شـبكة

الجزيرة بزعم التحريض.

الباحث اإلعالمي عبـد الحكـيم مفيـد يعتقـد أن مالحقـة الجزيـرة "تنسـجم مـع الجـو الفاشـي العـام وتكمـيم

األفـواه ،فمــا حصــل مــن تهديــدات لقنــاة الجزيـرة ال يختلــف بــالعموم عــن التهديــدات اإلسـرائيلية بإســكات
أي صوت معارض لليمين ولنتنياهو الذي أثاره وأغضبه دور الجزيرة بتغطية أحداث األقصى".

وأوضــح مفيــد فــي حديثــه للجزي ـرة نــت أن السياســات اإلس ـرائيلية تتخــذ منحــى خطيــر للغايــة ومالحقــة

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

أحداث القدس واألقصى تعاقب وتحاصر ومهددة باإلغالق.

وفي الجانـب اإلسـرائيلي ،أعـرب الباحـث والمحاضـر فـي جامعـة "بـار إيـالن" إيـدي كـوهين عـن رفضـه

لمالحق ــة الجزيـ ـرة م ــن قب ــل نتني ــاهو ،مؤك ــدا أن الغالبي ــة العظم ــى م ــن المثقف ــين والب ــاحثين ب ــالمجتمع
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اإلسرائيلي يرفضون إغالق مكتب الجزيرة ومالحقة وسائل اإلعالم ،مبينا أنه ال يوجـد أي مبـرر لمثـل
هذه اإلجراءات غير المجدية ،بحيث ال يمكن لنتنياهو أو غيره حجب شبكة الجزيرة.

وتسـ ــاءل كـ ــوهين فـ ــي حديثـ ــه للجزي ـ ـرة نـ ــت عمـــا يريـ ــد اإلس ـ ـرائيليون حجبـ ــه ع ــن الم ـ ـواطن العربـ ــي أو
اإلسـ ـرائيليا ق ــائال "نح ــن لس ــنا ف ــي مص ــر الت ــي أغلق ــت الجزيـ ـرة وتعتم ــد سياس ــة تكم ــيم األفـ ـواه وقم ــع
الحريــات ،كمــا أننــا لســنا كوريــا الشــمالية التــي هــي أكبــر دكتاتوريــة فــي العــالم ،لطامــا نفتخــر ونتفــاخر

بالديمقراطيــة فــي إس ـرائيل والحريــات وحريــة التعبيــر يجــب منــع إغــالق الجزي ـرة وتــوفير الحريــة لعمــل
وسائل اإلعالم".

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/19 ،

" .01المنظمة العربية"" :إسرائيل" تهدد بتصفية الشيخ رائد صالح
القدس المحتلة  -وكالة سما :قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا إن ما يتعرض له
الشيخ رائد صالح من «اعتقال وحشي واعتداء عليه في محبسه ،يعكس حنق المؤسسة اإلسرائيلية
من أنشطة الشيخ صالح السلمية والمتوافقة مع القانون».

ووفقاً للمنظمة ،فإن ضباطاً بارزين هددوا الشيخ عقب االعتداء عليه بتصفيته بطريقة توحي بأن

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

الحياة ،لندن2017/8/20 ،

 .29قرقاش :دور السعودية مركزي بالمحيط الخليجي ...حل أزمة قطر في الرياض
دبي :قال الدكتور أنور قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية في اإلمارات ،إن مستجدات أزمة قطر

ومأزقها يسلط الضوء على الدور المركزي للسعودية في محيطها الخليجي ،مشي اًر إلى أن «الرياض»
تبقى األساس والرقم الصعب ،عصية ،حليمة وحسابها عسير.

وأضاف قرقاش أمس أن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجامع بين الحزم

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

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

لن ينسى التآمر واإلساءة حين تبجحت بقرب سقوطه».

وأكد قرقاش على أن حزم وحكمة وثبات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤشر

حل األزمة في الرياض
يجب أن يكون مشجعاً لكل عاقل وحكيم ،وقال« :ننصح صادقين بأن ّ
والمنطقة وليس في معارك الطواحين».
الشرق األوسط ،لندن2017/8/20 ،

 .31تقرير" :إسرائيل" تتحول إلى العب مركزي في لعبة "الحسم السوري"
القدس المحتلة  -آمال شحادة :التفاعل اإلسرائيلي مع ملف سورية -إيران« -حزب هللا» ،على مدار
األســبوع األخيــر ،يحمــل أكثــر مــن رســالة ألكثــر مــن جهــة ،لكــن الرســالة المركزيــة واألهــم بالنســبة إلــى
إسرائيل تبقـى ضـمان رسـم مخططـات تحقـق مـا تعتبـره مصـالحها فـي المنطقـة ،وفـي سـورية فـي شـكل
خاص .فإسرائيل التي تعلن ،منذ اندالع الحرب السورية ،أنها ال تتـدخل فـي هـذه الحـرب وال شـأن لهـا

بها ،تلعب في الواقع دو اًر ناشطاً فيها .والجهود التي تبذلها ،هذه األيام ،لرسم مستقبل سـورية وفـق مـا

تريده وتطمح إليه ،تجعلها العباً مركزياً في كل تطور يحصل على الساحة.

وفيمــا يبحــث وفــد إس ـرائيلي فــي واشــنطن يضــم رئــيس جهــاز «موســاد» يوســي كــوهين ،ورئــيس شــعبة
االستخبارات العسكرية الجنرال هرتسي هليفي ،ورئيس القسم السياسي– األمني في و ازرة األمـن زوهـر
بلطــي ،فــي الملــف الســوري ،يجــري اإلس ـرائيليون محادثــات حــول الموضــوع مــع األمــين العــام لألمــم

المتحــدة الــذي يــزور إسـرائيل للمـرة األولــى منــذ تعيينــه ،وأظهــرت التقــارير الــذي عرضــها رئــيس موســاد
عل ــى الحكوم ــة وتصـ ـريحات القائ ــد الس ــابق لس ــالح الج ــو اإلسـ ـرائيلي وتهدي ــدات نتاني ــاهو ،أن المل ــف

السوري هو على رأس انشغاالت اإلسرائيليين.
إيران في سورية
جعل ــت إسـ ـرائيل مـ ـن الت ــدخل اإلي ارن ــي المت ازي ــد ف ــي المنطق ــة عنوانـ ـاً لط ــرح مخططاته ــا ه ــذه .فخوفه ــا
األساسي هو مـن إنشـاء «تواصـل إقليمـي» مـن إيـران حتـى لبنـان ،مـرو اًر بـالعراق وسـورية ،حيـث تـرى

في وضع كهذا تهديداً لها كما هو لدول أخرى في المنطقة ،وهو مضمون ما يطرحه الوفد اإلسرائيلي

في واشنطن حيث يحاول إقناع المسؤولين األميركيين بتعديل أجزاء مـن اتفـاق وقـف النـار فـي جنـوب
سورية ،بحيث يشمل بنداً واضحاً حول إخراج القوات اإليرانية وعناصر «حزب هللا» مـن سـورية .كمـا
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ســيطرح اإلس ـرائيليون أمــام األمــين العــام لألمــم المتحــدة ،أنطونيــو غــوتيريش ،خــالل زيارتــه ،المتوقع ـة
مطلع األسبوع المقبل ،المخاوف من إنشاء «التواصل اإلقليمي» .فعلى رغـم أن زيـارة غـوتيريش تـأتي
ضمن الجهود الدولية المبذولة إلحداث تقدم في الملف الفلسطيني واستئناف المفاوضات بين إسـرائيل

والسـلطة الفلسـطينية ،فـإن إسـرائيل سـتجعل مـن ملـف سـورية -إيـران« -حـزب هللا» األبـرز واألهـم فـي

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

إس ـرائيل التــي تعتبــر االنتشــار اإلي ارنــي فــي ســورية خط ـ اًر عليهــا ،تــرى فــي اســتمرار نشــاطات «حــزب

هللا» ،وفي شكل خاص مواصلة تضخيم قوته العسكرية وتعزيزها بوسائل حربيـة متطـورة ،خالفـاً لقـرار
مجلس األمن ،مشاريع قد تقود إلى تصعيد في المنطقة.

ووف ــق االدع ــاءات اإلسـ ـرائيلية ،ف ــإن «ح ــزب هللا» يت ــابع ك ــل حرك ــة ف ــي الجان ــب اإلســرائيلي ،ويقت ــرب

عناص ـره بــين الفينــة واألخــرى مــن الحــدود ،إلــى حــد يالمســون فيــه الجــدار اإللكترونــي ،لفحــص مــدى
يقظة نقـاط المراقبـة والـدوريات العسـكرية .وأحيانـاً يرسـلون رجـال اسـتخبارات تـابعين لهـم متخفـين علـى

هيئة رعاة أغنام أبرياء أو صيادين يبحرون في البحر المتوسط قريباً من رأس الناقورة.

إلى جانب هذا ،يبقى المطلب المركزي إلسرائيل ،سـواء أمـام المسـؤولين فـي واشـنطن أو األمـين العـام
لألمم المتحدة ،إخراج القوات اإليرانية ومقاتلي «حـزب هللا» مـن سـورية كشـرط أساسـي لتوقيـع االتفـاق

بين روسيا والواليات المتحدة.

رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي اختار التركيز على هذا الملف في محاولة إلبعاد األنظار ،ولو

فـي شــكل موقــت ،عــن تهـم الفســاد التــي تحــوم حولـه واحتمــاالت تقــديم الئحــة اتهـام ضــده ،طــرح موقفـاً
واضــحاً ،اعتب ـره حاســماً وال رجعــة عنــه ،فــأعلن معارضــة إس ـرائيل الشــديدة للحشــد العســكري إلي ـران و

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

إلى الحكومة الموسعة.

وليست مصادفة التصريحات التي يطلقها للمرة األولى مسؤول إسرائيلي ،وتتحـدث عـن حجـم عمليـات
القصــف التــي ينفــذها ســالح الجــو خــارج الحــدود فــي مواجهــة قوافــل األســلحة ،وفــي ســورية فــي شــكل
خـاص .فقـد كشـف قائــد سـالح الجـو المنتهيــة واليتـه ،الجنـرال أميـر إيشــل ،أن إسـرائيل هاجمـت خــالل

السـنوات الخمــس األخيـرة ،ق اربـة  100قافلــة ســالح كانـت معــدة ل ـ «حـزب هللا» ولتنظيمــات أخــرى علــى
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حلبات عدة بعيدة من حدودها ،مدعياً أن القـدرة علـى مهاجمـة أهـداف بمسـاعدة االسـتخبارات الدقيقـة،

ارتفعت أربعة أو خمسة أضعاف خالل هذه السنوات.

وف ــي ملخ ــص الموق ــف اإلسـ ـرائيلي ،ف ــإن اإليـ ـرانيين ف ــي س ــورية خ ــط أحمـ ـر .ووف ــق م ــا يق ــول عودي ــد

غ ارن ــوت ،تواج ــه إسـ ـرائيل للمـ ـرة األول ــى من ــذ بداي ــة االض ــطرابات ف ــي الش ــرق األوس ــط ،خط ــر انتش ــار

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

إسرائيل وسورية واألردن في مرتفعات الجوالن الجنوبية.

واقترح على أصحاب القرار في إسرائيل عدم التسليم باألمر الواقع والعمل ،بكل الطرق المتوافرة ،لمنع

نشر قوات إيران و «حزب هللا» ،ليس فقط في لبنان ،إنما في مرتفعات الجوالن أيضاً ،ووصولها إلـى

المنطقة الحدودية .ويقول« :على إسرائيل أن تعلن وتوضح لألطراف كافة أنها ستتصرف بمفردها إذا
لــزم األمــر ،بالتــالي تغييــر نمــط االبتعــاد مــن أي تــدخل عســكري فــي الحــرب الســورية ،المتواصــلة منــذ

أكثر من ست سنوات».
التهديد ال يقتصر على البر
وجاء خطاب األمين العام لـ «حزب هللا» ،حسن نصرهللا في ذكرى مرور  11عاماً على انتهاء حرب
تمــوز (يوليــو) ،فــي ذروة مناقشــة اإلس ـرائيليين خطــر إي ـران« -حــزب هللا» .وخالف ـاً لخطابــات ســابقة،
حــاول اإلسـرائيليون تجاهــل مــا تضــمنه الخطــاب مــن تهديــد ،إال أن التقــارير التــي تحــدثت عــن قــدرات

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

وتسود مخاوف إسـرائيلية مـن أن «حـزب هللا» حصـل علـى أسـلحة اسـتراتيجية مـن شـأنها تغييـر تـوازن

القــوى .فعلــى رغــم الجهــود الكبيـرة المنســوبة إلــى إسـرائيل لمنــع «حــزب هللا» مــن تهريــب أســلحة خــالل
الســنوات الخمــس الماضــية ،إال أن التقــارير اإلس ـرائيلية تشــير إلــى أن «حــزب هللا» تمكــن مــن تهريــب

ص ـواريخ «يــاخنوت» ،وهــي ص ـواريخ بحــر روســية الصــنع ،وتقابــل ص ـواريخ « »S - 300المضــادة
للطـائرات ،وتعتبـر مـن أفضـل الصـواريخ فـي العـالم .ويـتم إطـالق هــذه الصـواريخ مـن الشـاطو وتصــل

إلى مسـافة  300كيلـومتر ،ووفـق اإلسـرائيليين ،ال توجـد منظومـة حـرب إلكترونيـة يمكنهـا مواجهـة هـذه
الصواريخ أو تشويشها.

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

من شأنه أن يهدد في شكل كبير حركة سفن سالح البحرية اإلسرائيلي ،واألسطول السادس األميركـي
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والس ــفن المدني ــة ف ــي البح ــر المتوس ــط ،إض ــافة إل ــى تهدي ــد حق ــول الغ ــاز الطبيع ــي ف ــي ع ــرض البح ــر
األبيض المتوسط.

ومع إعالن القائد السابق لسالح الجـو عـن الحجـم الكبيـر لعمليـات القصـف وبعضـها ،وفـق مـا أشـار،

كانت تتطلب تحضي اًر وتنفيذاً أليام عـدة ،ال يسـتبعد إسـرائيليون أن تكـون عمليـات القصـف بمعظمهـا،
تهدف إلى تشويش وصول صواريخ «ياخنوت» إلى «حزب هللا».

وبه ــذه التق ــارير ،ال يقتص ــر الخ ــوف اإلسـ ـرائيلي عل ــى تعزي ــز ق ــدرات «ح ــزب هللا» بـ ـ اًر وف ــي األ ارض ــي

الســورية ،إلــى جانــب انتشــار الق ـوات اإليرانيــة ،مــا يجعــل الجهــود اإلس ـرائيلية لفــرض مطالبهــا فــي أي

اتفــاق روســي -أميركــي ،مــن جهــة ،واســتمرار التهديــد فــي حــال تجــاوز أي مــن الخطــوط الحمــر ،علــى
رأس أجندة اإلسرائيليين الذين يبقون المنطقة على برميل من بارود قابل لالشتعال في كل لحظة.

الحياة ،لندن2017/8/20 ،

 .31اإلرهاب يضرب غزة
عبد الستار قاسم

اإلرهاب يضرب غزة بتفجير انتحاري أودى بحياة مجاهد فلسطيني من كتائب عز الدين القسام .وهو
إرهاب متطابق مع الكثير مـن العمليـات اإلرهابيـة التـي حصـدت اآلالف المؤلفـة مـن النفـوس العربيـة.
ومن تحليل هذا العمل الخارج عن الدين اإلسالمي واألخالق اإلنسانية ،نستنتج ما يلي:

هذا العمل ليس منعزال ،وانما هو عمل تنظيمي يقف خلفـه تنظـيم أو توجيـه إداري .أي أن هنـاك بنيـة
تحتية خططت لهذا العمل واحتضنته وأمرت بتنفيذه ألغراض خاصة بها .ولهذا األولوية اآلن للبحـث

عن هذه البنية ومن المحتمل أن تضفي االعتقاالت والتحقيقات الجارية إلى فك رموز هذه البنية.

كــان المقصــود بهــذا العمــل باألســاس تخريــب العالقــة بــين مصــر وقطــاع غـزة وبــاألخص مــع المقاومــة
الفلســطينية .الهجــوم علــى المقاومــة وعلــى كــل مــن يــدعمها مــا زال محتــدما فــي المنطقــة العربيــة ،ولــن
يتوقف .عرب وأمريكيون وصهاينة يحقدون على المقاومة ويتمنون القضاء عليها ،وال مانع لديهم من

اقت ـراف كــل الج ـرائم وكــل األعمــال الشــنيعة مــن أجــل الــتخلص مــن المقاومــة .وبالتأكيــد أن اإلرهــابيين

كــانوا يقصــدون القيــام بعمــل أمنــي ضــد مصــر ممــا يــدفعها إلــى اتخــاذ خط ـوات ضــد المقاومــة وضــد
القطاع بصورة عامة ،وتأليب الشعب المصري ضد الشعب الفسطيني.

وكهدف حاصل مترتب على تنفيذ نواياهم سـيزداد الضـغط علـى قطـاع غـزة ،وبـاألخص علـى جمهـور
المـواطنين .وقــد يشــجع النجــاح بعــض الخاليــا الكامنــة فــي القطــاع علــى العمــل مباشـرة ضــد المقاومــة
بخاصة ضد كتائب القسام مما سيحدث خلال أمنيا كبي ار ينعكس سلبا على حياة النـاس اليوميـة وعلـى
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قدرة المقاومة على مواجهة الكيان الصهيوني .المقصود عمل فوضى في قطاع غزة ،وذلك نحـو هبـة
شعبية تؤدي إلى تغيير الوضع السياسي في غزة .وهذه أعمـال تت ارفـق مـع إجـراءات العقـاب الجمـاعي

التي تقوم بها سلطة رام هللا بحق الناس في غزة.

هذه أعمال إرهابية لن تتوقف عند هذا الحد ،وسـتجد مـن يقـدم لهـا كـل أنـواع الـدعم وعلـى أرسـه الـدعم

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

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

والعديد من المفاهيم الدينية.

رأي اليوم ،لندن2017/8/19 ،

 .32لماذا تفكك موقع "ناحال عوز" اإلسرائيلي؟
د.فايز أبو شمالة

لــم يفكــك الجــيش اإلسـرائيلي موقــع "ناحــال عــوز" العســكري بهــدف شــن حــرب عدوانيــة ضــد غـزة ،كمــا
يظــن الــبعض ،فــالجيش الــذي يقــيم جــدا اًر اســمنتياً إلكتروني ـاً يفصــله عــن قطــاع غ ـزة بتكلفــة  4ماليــين
شيكل ،هو جيش يدير ظهره لغزة ،وينتقل باستراتيجيته العسكرية من الحرب المباغتـة التـي عـرف بهـا

عبر تاريخه ،إلى الحرب الدفاعية التي لم تكن ضمن مخططاته في يوم من األيام.

الجيش اإلسرائيلي لم يعلن عن تفكيك الموقع العسكري الخطير بهـدف إ ازلـة آثـار الهزيمـة التـي لحقـت

بجنـ ــوده الـ ــذين استسـ ــلموا لكتائـ ــب القسـ ــام فـ ــي الحـ ــرب األخي ـ ـرة علـ ــى غ ـ ـزة ،وانمـ ــا أدرك قـ ــادة الجـ ــيش
اإلس ـرائيلي أن الجنــود يفــرون مــن الخدمــة فــي هــذا المكــان ،ويقيمــون داخــل الموقــع وهــم فــي رعــب،
ويتوقعون في كل لحظة أن يخرج علـيهم المقـاومون ،ويدوسـون علـى أعنـاقهم باألحذيـة كمـا ظهـر فـي

لقطــة الفيــديو التــي وثقتهــا كتائــب القســام مــن الموقــع ،تلــك اللقطــة التــي كــان يجــب أن تكــون الزمــة

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

قد يكون تفكيك الموقع العسكري "ناحال عوز" جزًءا من توصيات لجنة التحقيق التي لم تنشر التقريـر
الكامــل عــن أســباب الفشــل اإلسـرائيلي فــي الحــرب علــى غـزة ،ولــم تنشــر كــام االســتنتاجات ،ولــم تنشــر
التوصيات جميعها ،وقد يكون إخالء المستوطنين الصهاينة القاطنين على حدود غزة إحدى توصيات

اللجنة اإلسرائيلية ،وهذا ما لم يتطرق إليه اإلعالم اإلسرائيلي.
التاريخ :األحد 2017/8/20

العدد4381 :

ص

30

إن الــذي أعلــن عــن تفكيــك موقــع "ناحــال عــوز" اإلس ـرائيلي هــم كتائــب القســام ،ليقــدموا بــذلك الــدليل
العملي على سهر الكتائب ،ويقظتها ،ومراقبتها الدقيقة للحدود ،وأنها على أهبة االستعداد لكل طارئ،

وأنهــا فخــورة بهــذا االنجــاز الــذي يتحقــق داخــل حــدود فلســطين المغتصــبة ســنة  ،1948وقــد ســبق وأن
تفــاخرت المقاومــة بإنجــاز مماثــل تحقــق علــى أرض غ ـزة ســنة  ،2005حــين فكــك الجــيش اإلس ـرائيلي
مواقعه العسكرية ،وفر بمستوطنيه بعد أن دمر مستوطناته بيديه.

بقي أن أشير في مقالي هذا إلى أن (إسرائيل) التي فـرت مـن قطـاع غـزة ،وأدارت لـه الظهـر ،وفككـت

مواقعها العسكرية ،لتبتعد عـن غـزة بمسـافة أربعـة آالف مليـار شـيكل ثمـن الجـدار الفاصـل( ،إسـرائيل)
هــذه تقتــرب مــن الضــفة الغربيــة بوحشــية الواثــق مــن تثبيــت أركــان مســتوطناتها ،وتوســيع مــدى الرؤيــة

األمنية لهذه المستوطنات ،بما في ذلك إقامة مئات الحواجز األمنية على الطرقات الفاصلة بـين مـدن

الضفة الغربية ،في الوقت ال يختلف فيه الفلسطيني في غزة عـن أخيـه الفلسـطيني فـي الضـفة الغربيـة
إال بمقــدار االقتـراب أو االبتعــاد عــن المقاومــة ،وهــذا هــو الفيصــل فــي التعامــل مــع اإلسـرائيليين ،فمــن

يحم ــل س ــالحه تف ــر م ــن أمام ــه (إسـ ـرائيل) ،وم ــن يل ــق بس ــالحه تس ــتوطن أرض ــه وتص ــادر ممتلكات ــه

(إسرائيل) ،إنها معادلة بسيطة ،ومقارنة أضاءت تاريخ فلسطين بالشهداء.

فلسطين أون الين2017/8/19 ،

 .33سلفيو قطاع غزة :بين فرص االحتواء وأخطار التهديد
الدكتور أحمد يوسف

إن عملي ــة التفجي ــر اإلره ــابي ألح ــد عناص ــر «الس ــلفية الجهادي ــة» ض ــد مجموع ــة م ــن ش ــباب القس ــام
المرابطين في منطقة رفح الحدودية مع مصر ،قد أثارت الكثير من األسـئلة التـي تبعـث علـى الخـوف

والقلــق ،حــول خطــورة هــذه المجموعــات المتطرفــة علــى حالــة االســتقرار واألمــن العــام ،ومــدى ارتبــاط
عناصـرها بالتنظيمـات العـابرة للحــدودا وهـل هنـاك حــاالت اختـراق لهـذه المجموعــات مـن قبـل الموســاد

اإلس ـرائيلياو وهــل سنشــهد لهــا مواجهــات مفتوحــة مــع قــوى المقاومــة فــي قطــاع غ ـزةا وهــل المن ـاطق

الحدوديـة مـع مصـر سـتكون مسـرحاً لعمليـات إرهابيـة قادمـةا تسـاؤالت مشـروعة يطرحهـا هـذا الحـادث
اإلرهابي ،وتسوقنا لتناول الحديث عن السلفية في قطاع غزة ولو بمشهد مختصر تحتاج معالجته إلى

أكثر من مقال.

التاريخ :األحد 2017/8/20

العدد4381 :

ص

31

سلفية غزة في سطور
سدة الحكم في عام  ،2006لم يكن للسلفية بطابعها الدعوي الهادئ
قبل وصول حركة «حماس» إلى ّ
خصومة مع الحركة ،بل كانت رصيداً ميدانياً لعملها الحركي ،حيث نشطت في األماكن التي لم تكن
ضمن اهتمامات حركة اإلخوان في قطاع غزة ،وجلبت الكثير من الشباب إلى المساجد ،وحثتهم على

التزام األخالق واآلداب اإلسالمية.

بعـد عـام  ،2007تربعــت حركــة حمــاس بمفردهــا علــى مسـرح الحكــم والسياســة فــي قطــاع غـزة ،وبــدأت
تتعــالى النــداءات لتطبيــق الش ـريعة اإلســالمية ،حيــث أخــذ ه ـؤالء اإلخــوة فــي الحركــة الســلفية يوجهــون

االتهامــات لحركــة حمــاس بتعطيــل تحكــيم الش ـريعة ،ممــا أثــار الكثيــر مــن اللغــط والتــوتر فــي العالقــة،

والتي تصدعت وتصاعدت بعد أحداث مسجد

ابن تيمية عام  ،2009ومقتل الشيخ عبد اللطيـف موسـي (رحمـه هللا) ،الـذي أظهـر التمـرد ،واإلعـالن
عن إمارته اإلسالميةوو

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

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

السلفية الجهادية :الظاهرة واإلشكالية
إن واحـدة مـن الظـواهر التـي تفاجئــك عنـدما تقـ أر عـن السـلفية الجهاديــة كظـاهرة عالميــة أن الكثيـر مــن
أعالمهــا ومــن بــرزوا علــى ســاحتها؛ س ـواء فــي العــالم العربــي أو اإلســالمي ،تعــود أصــولهم إلــى أرض

فلسطين ،حتى من أقام منهم في مصر واألردن كاألستاذ صالح ِّّ
سرية ،واألسـتاذ محمـد سـالم الرحـال،
والشيخ أبو محمد المقدسي وأبو قتادة ،والعنوان الشيخ عبد هللا عزام (رحمه هللا).

إن هؤالء الرجال الذين بادروا بالتأسيس للفكر الجهادي على شكل مجموعات مقاتلة ظهر تأثيرها أوالً

في مصر ،ثم في أفغانستان ،لتنتشر بعد ذلك في طول العـالم العربـي وعرضـه ،وتشـكل صـدعاً مقلقـاً

لألنظمة العربية الملكية والثورية ،وصراعاً دامياً لم تتوقف مخاطره منذ أن وضعت الحرب أوزارها في
أفغانســتان ،وانتهــت المواجهــات المســلحة والداميــة م ــع الســوفييت فــي نهايــة الثمانينيــات ،حيــث ع ــاد
اآلالف مــن ه ـؤالء المجاهــدين (األفغــان العــرب) إلــى بلــدانهم الســتكمال مشــروعهم الجهــادي بتحريــر

أوطــانهم مــن حكــم البغــاة والطواغيــت ،فخاض ـوا مواجهــات ضــارية تعــددت ســنوات المواجهــة فيهــا مــن
مكان آلخر.
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ففي الجزائر ،استمرت المعارك الطاحنة عشرية كاملة ،في محنة وطنية غير مسبوقة منذ االسـتقالل،
حيث راح ضحيتها أكثر من  200ألف قتيل ،وفقا لإلحصائيات شبه الرسـمية ..وفـي العـراق وسـوريا،

مـا تـزال رحــى تلـك المواجهـات قائمـة ،بــالرغم مـن كـل مــا أهلكتـه مــن الحـرث والنســل والتشـريد لماليــين
البشر داخل الوطن وخارج حدوده.

إن م ــن الج ــدير ذكـ ـره الق ــول :إن الظ ــاهرة الس ــلفية الجهادي ــة ه ــي نت ــاج للثقاف ــة الس ــلفية الهادئ ــة وغي ــر

المنضــبطة فكري ـاً ،وتــم تغــذيتها بالمظــالم التــي لحقــت بالمجاهــدين العــرب وحــاالت الظلــم واالســتبداد
والقهــر الت ــي عليهــا معظ ــم أنظمتنــا العربي ــة .ل ــذلك ،فالســلفية الجهادي ــة هــي نت ــاج لكــل ه ــذه الظـ ـواهر
المشــوهة مــن التعــامالت الالإنســانية والسياســات الظالمــة واألفكــار المتطرفــة ،فهــي حالــة متطــورة منــذ
أكثر من أربعة عقود ،وكان لها العديد من الدوافع واألسباب ،فهي حقيقة لم تكن نبتاً شيطانياً عارضاً

تفاجئنا به.

إن واحــداً م ــن ب ــين أه ــم الكت ــب الت ــي صــدرت باللغ ــة العربي ــة ع ــام  ،2011وتناول ــت الظ ــاهرة بالش ــرح
والتفصيل كتاب "السلفي اليتيم :الوجه الفلسـطيني للجهـاد العـالمي والقاعـدة" ،لإلعالمـي حـازم األمـين،

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

ومــع اســتمرار عمليــات النــزف والوجــع الفلســطيني علــى مــدار أكثــر مــن ســتين عام ـاً ،أصــبح بعــض

رجاالت هذا التيار السلفي الجهادي رؤوساً في اإلفتاء أو قادة وجنوداً له.

واإلصدار الثاني الذي تناول الظاهرة السلفية بالبحـث والتحليـل فـي أشـكالها ومدارسـها وبعـض رموزهـا

وشخصياتها في العالم العربي هو كتاب "أنا سلفي" ،للدكتور محمد أبو رمـان ،والصـادر عـن مؤسسـة
"فريــدريش ايبــرت" األلمانيــة عــام  ،2014وهــو عبــارة عــن بحــث فــي الهويــة الواقعيــة والمتخيلــة لــدى

السلفيين ،وخلص بدراسته تلك إلى أن السلفية ليست أم اًر مستحدثاً ،وال غزواً دينياً لمجتمعاتنا وثقافتنـا
العربيــة ،فهــي تيــار ع ـريض لــه ت ارثــه الفقهــي والفكــري والــدعوي ،ومعــه ترســانة مــن الكتــب والفتــاوى

والتنظيــر الــديني غيــر المنقطــع عبــر القــرون والعصــور اإلســالمية ،وهــي ليســت فقــط اتجاه ـاً فكري ـاً -

فقهياً ،وقبل ذلك عقائدياً ،حقق انتصا اًر كبيـ اًر علـى االتجاهـات اإلسـالمية األخـرى ،وانتشـر فـي أرجـاء
العالم العربي فقط ،فزيادة على ذلك  ،تمثل السلفية حالة معاصرة لهـا حضـورها الملحـوظ فـي مختلـف

مناحي الحياة العربية ،وخاصة بعد ما سمي بــ"الربيع العربـي" ،حيـث إن تحـوالً كبيـ اًر طـ أر فـي المنطقـة
وأدى إلى مشاركتهم في الشئون السياسية ،ودفعهم بالتالي إلى إعالن أجنداتهم السياسية.
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المظلومية الفلسطينية :الدافع والمحرك للتطرف
ال شـك بــأن إسـرائيل بشــكلها االســتعماري اإلحاللـي وعــدوانها المســتمر علـى الفلســطينيين ،والمظلوميــة
التي لحقت بشـعبنا مـن ناحيـة ،واالضـطهاد واالسـتبداد فـي الـدول العربيـة مـن ناحيـة ثانيـة ،هـي البيئـة

األكثــر مالئمــة لتفـريخ الغلــو والتطــرف ،خاصــة مــع اســتهداف تيــارات االعتــدال والوســطية ،التــي يمثــل
اإلخوان المسلمون أحد أعمدتها في العالم العربي.

فــي فلســطين ،وخاصــة فــي قطــاع غـزة ،نشــأ تيــار ســلفي معتــدل ،لــم يعــرف الغلــو والتطــرف طريقـاً إلــى
قلبه ولسانه ،وكل ما تحرك من أجله في البداية – كما ذكرنا  -هو العمل على حث الشباب للصـالة

فــي المســاجد ،والمشــاركة فــي الحلقــات الدينيــة التــي تنعقــد هنــاك ،بهــدف تنقيــة الــروح وتقيــيم الســلوك،
ولكــن تعقيــدات الحالــة السياســية علــى الســاحة الفلســطينية ،والصــدمة التــي عاشــها ه ـؤالء الشــباب فــي
غيــاب تحقيــق حلمهــم برؤيــة مالمــح الدولــة اإلســالمية علــى أرض الواقــع ،دفــع بعضــهم إلــى التطــرف،

وتجنيــد بعضــهم اآلخــر للعمــل مــن حيــث ال يعل ــم مــع أجه ـزة المخــابرات اإلس ـرائيلية ،إللبــاس الحال ــة

اإلســالمية ف ــي قط ــاع غـ ـزة ثــوب الش ــيطان ،ووص ــم حرك ــة «حمــاس» وأص ــحاب المش ــروع اإلس ــالمي
بالتطرف واإلرهابوو لذلك ،شاهدنا بعض هؤالء يغادر القطاع ،ويتخذ سبيله لبيئات بعيـدة عـن أرض

الوطن ،ليمـارس مـا يعتقـده مـن فريضـة الجهـاد ،فكـان أن شـد بعضـهم الرحـال إلـى العـراق وسـوريا ،أو
إلى ليبيا وسيناء ،فيما العدو الحقيقي لألمة هو على ُبعد مرمى حجر منهموو
نعم؛ هنـاك تيـار سـلفي وجـد طريقـه وأخـذ مكانتـه فـي مسـاجد قطـاع غـزة ،وذلـك بعـد أن انشـغل الكثيـر
من الدعاة بمسائل السياسة وشئون الحكم ،وهذا الفراغ وجـد مـن يمـأله ،فتنامـت أعـداد الكـوادر السـلفية

وأعمدتها ،وصار لهم مساجد ينشطون بها وأجندات يعملون على خدمتها.

كانــت حركــة حمــاس ولعشــر ســنوات مشــغولة بأوضــاع السياســة ،وغفــت عيونهــا عمــا يحــدث داخــل مــا
كــان يعتبــر مســرح عملياتهــا األســاس وهــو المســاجد ،ولكــن بعــد أن أعــادت التفاتهــا لتلــك الســاحة التــي

تعتبر األهم واألساس لها ميدانياً ،كانت السلفية قد تجذرت وتوسـعت ،وصـار لهـا عنـاوين ومؤسسـات
ورجال أعالم يصعب محاصرتها أو شطبها من الخريطة اإلسالمية.

ومــع اكتشــاف األجه ـزة األمنيــة فــي قطــاع غ ـزة لعــدد مــن ه ـؤالء الشــباب المشــبوهين ،والــذين نجحــت

المخابرات اإلسرائيلية في تجنيدهم ،بهدف خلق حالة من الفتنة الدينية والفوضى األمنيـة فـي القطـاع،
وتكــاثر تحــذيرات الدولــة المص ـرية مــن وجــود عناصــر مــن بــين ه ـؤالء تقاتــل إلــى جانــب تنظــيم بيــت

المقدس التابع لتنظيم الدولة فـي سـيناء ،قامـت و ازرة الداخليـة فـي قطـاع غـزة وأجهزتهـا األمنيـة بتعزيـز

أمن الحدود مع مصر ،والقيام بحملة اعتقاالت واسعة ضد هـذه العناصـر للتحقيـق معهـا؛ ألنهـا غـدت
تشكل خط اًر على األمن القومي للقطاع ،وتهديداً للعالقة مع الشقيقة مصر.
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ال شــك أن التحقيقــات أخــذت مســارات عــدة ،لتجنيــب وقــوع الظلــم علــى ه ـؤالء الشــباب ،وعــدم خلــط
األوراق بـ ــين الـ ــديني واألمنـ ــي ،فكـ ــان أن قامـ ــت و ازرة الداخليـ ــة بـ ــإطالق س ـ ـراح الكثي ـ ـرين مـ ــنهم ،بعـ ــد

محاكمات عادلة أجريت لهم.

بقي البعض رهن االعتقال ،حتى تتضح طبيعة ارتباطاتهم األمنية ،ويجري العمل على توعية البعض

دينياً؛ ألنهم كانوا ضحية التضليل والتجهيل واالنحراف الفكري.

في الحقيقة ،حاولت حركة حماس التعامل بهدوء مع الحالة السلفية ،ولكن تكاثر الشكوى مـن الجانـب
المص ــري بقي ــام عناص ــر م ــن ه ــذا التي ــار باخت ارق ــات أمني ــة ،اس ــتفز األجهـ ـزة األمني ــة فقام ــت بوض ــع
الخطرين والمشبوهين منهم في دائرة الرصد والمراقبة؛ ألنهم كما شاهدنا في قصة العميـل "أشـرف أبـو

ليله" ،الذي قـام باغتيـال القيـادي فـي القسـام مـازن فقهـاء ،حيـث أصـبحوا خطـ اًر حتـى علـى أمـن قطـاع
غزة ،وعلى المقاومة الفلسطينية.

إن الحادث األخير للتفجير اإلرهابي في مدينة رفح ،هو في الحقيقة مؤشر على خطورة ما هـو قـادم؛

ألن أمثــال ه ـؤالء المتط ـرفين والغــالة إن لــم يــتم معــالجتهم فكري ـاً وأمني ـاً ومجتمعي ـاً سيشــكلون للمقاومــة
الفلسطينية طعنة فـي الخاصـرة الوطنيـة ،وربمـا يـدفعون السـاحة لمواجهـات عسـكرية مـع االحـتالل فـي
غير توقيتاتها الزمنية ،وتوتير العالقات األمنية مع مصر ،وتشويه صورة المشروع الفلسطيني للجهاد

والمقاومة.

ٍ
ـرد علــى مــا
إن البيــان الــذي أصــدره تنظــيم الدولــة (داعــش) فــي نعــي االنتحــاري مصــطفى كــالب ،وكـ ّ
جـري ،يعكـس طبيعــة الحقـد والعــداء الـذي يغـذي هــذه المجموعـات المتطرفــة ،ومـدى مـا هــي عليـه مــن
ضالل مبين ،األمر يدفعنا للقول :إن لم يتم تصحيح مالمح الرؤية عند هذه المجموعات مـن السـلفية

الجهادي ــة ،وتص ــويب بوص ــلتها ثقافيـ ـاً ووطنيـ ـاً ،ف ــإن المقاوم ــة س ــوف تص ــطدم به ــم وبمناصـ ـريهم ف ــي

المنــاطق الحدوديــة ،وبــدل أن يكون ـوا ركي ـزة وطنيــة فــي مشــروع التحريــر والعــودة ،فــإنهم – لألســف -

ســيتحولون إلــى صــناع فتنــة وش ــرور ،وهــذا ســيؤدي – شــئنا أم أبين ــا  -إلــى حــرف بوصــلة النض ــال
الفلسطيني.

لق ــد انتهيـ ــت م ــؤخ اًر مـ ــن إع ــداد كتـ ــاب (التي ــارات الســـلفية ف ــي قطـ ــاع غـ ـزة :ب ــين االعت ــدال والتطـ ــرف
والحســابات الوطنيــة) ،حيــث حاولــت فيــه إلقــاء الضــوء علــى هــذه الحركــة الســلفية بمختلــف رجاالتهــا

وتياراتهــا ،وتوضــيح الحقيقــة حــول أهــم مؤسســاتها فــي القطــاع ،واظهــار براءتهــا ممــا تــروج لــه إس ـرائيل

وعمالؤه ــا ف ــي المنطق ــة م ــن اتهام ــات لهـ ـؤالء الس ــلفيين ،بادع ــاء أن القط ــاع غ ــدا حاض ــنة للتط ــرف
واإلرهـاب ،ودحـض ذلـك وتفنيــده مـن خـالل التأكيـد علــى طهـارة هـذا التيـار بشــكل عـام ،بـرغم انحـراف
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بعــض ك ـوادره عــن الجــادة ،ووقــوع عــدد مــنهم بأيــدي أجه ـزة المخــابرات اإلس ـرائيلية كخاليــا نائمــة يــتم
إيقاظها من حين آلخر ،لغرض إثارة الفتنة وتحريك الفوضى األمنية والخالف مع الجوار الجغرافي.
وبغ ــرض اس ــتكمال مش ــهد الحقيق ــة والتع ــرف عل ــى خلفي ــة المنحـ ـرفين م ــنهم ،قم ــت ب ــإجراء ع ـ ٍ
ـدد م ــن
المقابالت مع شخصيات قضائية وأمنية ودينية وأكاديمية لتجلية كل جوانب القضية المتعلقة بالتيارات

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

حروبها العدوانية المستمرة على القطاع بذريعة محاربة اإلرهاب.وو

ولعلي أطـرح هنـا مـا ذكـره د .محمـد أبـو رمـان حـول السـلفية بشـكل عـام ،حيـث أشـار إلـى أن "السـلفية
ِّ
ّ
ليســت أمـ اًر مســتحدثاً ،وال غــزواً دينيـاً لمجتمعاتنــا وثقافتنــا العربيــة ،فهــي تيــار عـريض لــه ت ارثــه الفقهــي
والفكــري والــدعوي ،ومع ــه ترســانة مــن الكت ــب والفتــاوي والتنظي ــر الــديني غيــر المنقط ــع عبــر الق ــرون

اإلسالمية ،وهي ليست فقط اتجاهاً فكرياً – فقهياً ،وقبل ذلك عقائدياً ،فزيادة على ذلـك ،تمثـل السـلفية
حالة معاصرة لها حضورها الملحوظ

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

بكل ما سبق.

ختامـ ـاً :إلخـ ـواني ف ــي حرك ــة حم ــاس وق ــوى المقاوم ــة الفلس ــطينية ،والك ــل ال ــوطني واإلس ــالمي ،خ ــذوا
حذركم ،فالمعالجة لهذه الظاهرة من االنحراف الفكري تحتاج إلى جهد الجميع ،وعقل وحكمة الجميع،

منـا جميعـاً األخـذ علـى يـد هـؤالء الغـالة
حتى ال يخرق السفينة قلة من المتطرفين ،حيث إن المطلوب ّ
المنحرفين ،ولكن بتوافقات وطنية يكون الكل فيها صاحب رأي وقرار.
القدس ،القدس2017/8/19 ،

 .34نـتـنـيـاهـو سـيـذهـب ..إسـرائـيـل لـن تـتـغـيـر
جدعون ليفي

لم تسد حالة من هذا الفرح هنا منذ زمن :بنيامين نتنياهو سيسقط .في الوسط – يسار يحتفلون ،وفي
رمات شارون يقومون بفـتح زجاجـات الشـمبانيا ،وهنـاك احتفـاالت فـي قاعـات البليـاردو ،وأحـدهم كتـب

«لقد سقط الديكتاتور» ،وهناك من أجرى حفل شواء بمناسبة العيـد ،وللحظـة يبـدو أن ايالنـا ونيكـوالي
تشاوتشيسكو قد أُعدما ،وأن معمر القذافي قد قُتل ،وأن صدام حسين تم القاء القبض عليه ،وأن سـور
ب ـرلين ســقط ،وأن نلســون مانــديال أصــبح ح ـرا ،وأن االتحــاد الســوفييتي انهــار ،وأن اس ـرائيل تخــرج مــن

التاريخ :األحد 2017/8/20

العدد4381 :

ص

36

الظــالم الــى النــور ،مــن العبوديــة الــى الحريــة .نتنيــاهو ســيذهب الــى البيــت أو الــى الســجن ،واس ـرائيل
ستتحرر.

يمكننا تفهم فرحة الشماتة بنتنياهو وعائلته ،فهـم يسـتحقون ذلـك .وايضـا الفرحـة مـن اجـل نهايـة واليتـه

جديرة .يمكن أن نتفهم احساس الذين توقعوا االنهيار ،لكن مـن السـهل القـاء كـل شـيء علـى نتنيـاهو.
كم من المريح التفكير بأنه هو وليس نحن من يتحمل المسـؤولية .وأن كـل شـيء بسـبب الـزعيم ولـيس

بسبب ناخبيه ،اغلبية الشعب ،وأن نتنياهو كـان ديكتـاتو ار وأن سـقوطه يبشـر بالحريـة .كـم مـن المغـري
التفكير بأنه هو وحده الذي سيتغير وأن اسـرائيل ستصـبح دولـة اخـرى ،مثلمـا حلمنـا .وأن اليـوم التـالي
لنتنياهو سيكون فجر يوم جديدا ،تختفي فيه كل االمور السيئة.

كــم مــن الممتــع التفكيــر بــأن مــن ســيأتي بعــد نتنيــاهو ســيكون أفضــل منــه ،وأن رئــيس الحكومــة القــادم

سيبشــر باألمــل ،وأن ســنوات حكــم اليمــين الــديني قــد انتهــت ،وأن كــل مــن ســيأتي ،حتــى لــو كــان مــن
اليمــين ،ســيكون أفضــل ،وأن المرشــحين ســيكونون أفضــل ،وأنــه ال يمكــن أن يــأتي مــن هــو أس ـوأ مــن
نتنياهو ،المهم أن ننتهي من بيبـي وعائلتـه القيصـرية فتصـبح اسـرائيل مكانـا أكثـر عـدال ،وأن اسـرائيل

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

االنجرار بعيد عن الواقع.

يتحمــل نتنيــاهو جــزءا كبي ـ ار مــن المســؤولية عــن وضــع اس ـرائيل ،ال ســيما فــي الــداخل .كانــت ســنواته

ســنوات صــعبة علــى العــدل والمســاواة والحريــة والســالم والديمقراطيــة واالنســانية واالقليــات والضــعفاء.
وكانت سنواته جيدة للتعالي والقـوة والقوميـة المتطرفـة والعنـف والمسـتوطنات .ولكـن بغـض النظـر عـن

قوته ،فان نتنياهو ال يتحمل وحده المسؤولية .فقد كان من حوله من ائتالف واسع ومعارضـة ضـعيفة

محسـن .نتنيـاهو لـم يقـم بتشـكيل روح الشـعب ،بـل عكسـها .ولـم يختـرع اسـرائيل
وشعب يؤيده كشعبوي ّ
الحالية ،بل الجمهور هو الذي اخترعها.
إن هــذا الفــرح مبــالغ فيــه وســابق ألوانــه ،لــيس ألن نتنيــاهو لــن يغــادر ،بــل ألن مغادرتــه تبشــر بالقليــل

جــدا .خطــوة اولــى فــي طريــق طويلــة ،وال يبــدو بــاقي الطريــق واضــحا فــي الوقــت الحــالي .هــذه خطــوة
ضــرورية لكنهــا ليســت كافيــة ،ذهــاب نتنيــاهو لــيس مصــيريا ،فقــط لــيس نتنيــاهو هــو موضــة لحظيــة
ضعيفة لمن يريدون االنتقام والشماتة ،والذين يمكن تفهمهم .ولكن دون الموافقة على استنتاجاتهم .إن

طرد نتنياهو لن يحررنا من أي شيء ،باستثناء التخلص من زوجته وابنه.

سيذهب نتنياهو وسيأتي بدال منه جدعون سـاعر أو يـائير لبيـد ،وكالهمـا أسـوأ منـه .سـيذهب نتنيـاهو

وس ــيبقى نفت ــالي بيني ــت واييل ــت ش ــكيد وافيغ ــدور ليبرم ــان .س ــيذهب نتني ــاهو وس ــتبقى كراهي ــة الع ــرب.
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س ــيذهب نتني ــاهو وس ــتبقى القناع ــة بأنن ــا الش ــعب المخت ــار .واالم ــر المؤك ــد ه ــو أن نتني ــاهو س ــيذهب
واالحتالل االسرائيلي سيبقى حتى لو حدثت معجزة وتم انتخاب آفي غباي.

بانتظارنا يوم كبير :نتنياهو سيذهب ،والقليل مـن االسـرائيليين سـيذرفون الـدموع علـى ذهابـه .ولكـن ال

يجب المبالغة بالفرح .فنتنياهو سيذهب واسرائيل ستبقى مثلما كانت دائما.

هآرتس

عمان2017/8/20 ،
الدستورّ ،
 .35كاريكاتير:

فلسطين اون الين2017/8/19 ،
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