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 على مستوطنات الضفة يادةفرض الس سنعمل على: نائب وزير الجيش اإلسرائيلي .1
وكددا: : لددال  يلددي بددا دهدداا ناجدد  وسرددر الجدديش انسددراجيلين أمدد ن  ندد  سدديعم  مددا أجدد   -القددد  

 فرض السيادة على المستوطنا  انسراجيلية بالضفة الغربية.
ش عتصديوا  ونق  مولع القناة العبررة السدابعةن عدا بدا دهداا لولد  يدالل سرارتد   لدى مسدتوطنة  غدو 

 ا اليطددوة التاليددة  سددراجيليا يجدد  أا تلددوا العمدد  مددا أجدد  فددرض السدديادة علددى كافددة المسددتوطنا  
 واألراضي انسراجيلية بالضفة الغربية.

وأشار با دهاا  لى أا وسارة الجيش ستعم  على تعسرس الحمايدة األمنيدة للافدة المسدتوطنا  وياصدة  
 هجما .القرربة ما األحياء العربية لمنع أي 

 1/8/2017األيام، رام هللا، 
 

 للسلطة 1948ات بالقدس مقابل بلدات في عمر المست االحتالل يقترح ضم   :تيسير خالد .2
كشف مسؤول فلسطيني عا مقترح تقدم  ب  حكومة ا:حتالل انسراجيلي : نادية سعد الديا -عّماا 

حتلدددة مقابددد  مدددني بلددددا  فدددي وادي ا  فدددي القدددد  المعمر علدددى اندارة األمرركيدددةن مدددؤيرا ن لضدددم المسدددت
 ن للسلطة الفلسطينيةن وذلك ضما  اتفاق سالم  نهاجي.1948 سنةعارةن باألراضي المحتلة 

وطبقدددا  لعضدددو اللجندددة التنفيذيدددة لمنتمدددة التحرردددر تيسدددير يالدددد  فقدددد عدددرض رجدددي  الدددوسراء انسدددراجيلي 
للعمليددددة السياسدددديةن يددددالل سرارتهمددددا بنيدددداميا نتنيدددداهو هددددذا المقتددددرح علددددى مبعددددوثي اندارة األمرركيددددة  

لدددال يالدددد  ا نتنيددداهو يتبندددى سياسدددة التطهيدددر العرلدددي فدددي اسدددتراتيجيت  للتسدددوية و  لفلسدددطيا المحتلدددة.
وطبقا  لذلكن بحسد  يالددن  يدتم تعددي  للحددود نحددار تغييدرا  ديمغرافيدة  السياسية مع الفلسطينييا.
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تلدة ومحيطهدان مقابد  تقلديد عددد الفلسدطينييان تفضي  لدى سردادة عددد المسدتوطنيان فدي القدد  المح
لامددة  للحددد األدنددىن عبددر ضددم مسددتوطنا   لددى منطقددة نفددوذ مددا يسددمى بلديددة ا:حددتالل فددي القددد ن وا 
سددلطا  محليددة جديدددة ألحيدداء وبلدددا  فلسددطينية بهدددن  يراجهددا مددا منطقددة نفوذهددا وضددماا أغلبيددة 

 يهودية فيها . 
ضدما هددذال ا:سدتراتيجيةن عدا التوجد  بددعم التدراح لدانوا يسددمي   لدى أا نتنيداهو  أعلدان النتدر ولفد 

بسرادة منطقة نفوذ بلدية ا:حتالل في القدد ن بحيدر تشدم  مسدتوطنا  معاليد  أدومديم وبيتدار عيليد  
 غفعا  سجيف وأفرا  واللتلة ا:ستيطانية غوش عتيسوا ن في القد  المحتلة. و 

 1/8/2017 ،الغد، عم ان
 

 إلنجاز المصالحة "سريعة ومتكاملة" خطةيقترح  عباسم": رأي اليو " .3
آيددر عددرض سياسدي طدداسا لدمدد  الددرجي  الفلسدطيني محمددود عبددا  لحركددة  يدداد: - عّمداا نرام هللا

يقتددرح يطددة سددررعة ومتلاملددة ننجدداس المصددالحة  30/7/2017 حمددا  فددي لطددام غددسة مسدداء األحددد
اللجنة اندارردة فدي  ما  ما جانبها ح ّ لمصادر  رأي اليوم  يتضما  عالا ح وبسرعة. العرض وفقا  

القطددام وانعددالا عددا  نهدداء الترتيبددا  التددي جددر  مددع تيددار عضددو المجلدد  التشددررعي محمددد دحددالا 
ليطددوتيا مددا جهتدد  همددا ولددف وتجميددد كدد   جددراءا   بالمقابدد  يعددرض عبددا  المبددادرة وفددورا   .وفددورا  

السدماح بدديول مدادة الدديسل وسدح  لدرار البندك الرجاسة العقابية بما فيهدا التراجدع عدا لطدع اللهربداء و 
 العملة األجنبية لفروم البنوك العاملة في القطام. أوالمركسي الفلسطيني بمنع تحور  الدو:ر 

للمرحلددة التاليددة وهددي العددودة  ا:نتقدداليطددة عبددا  تعتبددر يطوتدداا مددا كدد  جاندد  همددا األسددا  لبدد  
جراء    ثما:نقسام لطاولة المصالحة و  نهاء وفورا   والمبادرة لتشكي   انتيابا ح  المجل  التشررعي وا 

 حكومة وحدة وطنية بالشرالة مع حما .
مباشرة عبر مدير الميابرا  ماجد فرا وبدعم ما مستشار الرجي  عسام  باتصا: تقديم   المقترح تمّ 
 بقادة حما  داعما وبقوة روحي فتوح. واتص األحمد 

 أالطة حسدد  المصددادر هددو الموافقددة مددا حيددر المبدددأ شددررطة الجددوا  الددذي حصدد  عليدد  ثالثددي السدد
: تعلا  أاولب  التفاوض على بقية التفاصي  وشررطة  أو:  يعلا عبا  ولف ك  انجراءا  العقابية 

 طرن. أيحما   سقاط ك  ترتيباتها مع 
  يررددد وعبددا.. تفاوضددا . أيعددا  وبقددرار ذاتددي وبعيددا   أو:  حمدا  تررددد مددا عبددا  ولدف انجددراءا  
 ا سال  عالقة عند هذال النقطة. ممستمرة و  وا:تصا:  ..التفاوض على ما بعد ولف انجراءا .

 31/7/2017 ،رأي اليوم، لندن
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 األقصىفي السيطرة على  "إسرائيل"عدم قدرة  أثبتتفي القدس  األخيرة األحداثالوزير الحسيني:  .4

قد  المحافظ عدناا الحسيني مسرد ما الضغوط تولع وسرر شؤوا ال براهيم: كام   -القد  المحتلة 
 مؤكددا   واأللصدىعلى المقدسييا وتعرضهم لحمدال  اعتقدال علدى يلفيدة األحددار األييدرة فدي القدد  

 األلصدىهذال ا:عتقا:  لا تغير ما توجها  الشباا في حماية مقدساتهم وفي مقددمتها المسدجد  أا
في مقدر الدوسارة بدالرام حملدة ا:عتقدا:   أم صحفييا واعتبر الحسيني في سياق لقاء مع ال المبارك.

طدار العقدا   نهدا تنددرا فدي أهد  القدد  بأ للعدامليا و  األلصدىبعدادا  عدا في صفون المقدسدييا وان
 لدد  سراجي  اند  : يمكدا   لدىيشدير  باأللصىما حدر  أا مؤكدا   انسراجيليةوردة الفع  لفش  الحكومة 

 السيطرة على المسجد.   سراجي  عدم لدرة  أثبت  األييرةالتجربة   الال و  المدينة.  دارةتنجي في  أا
 31/7/2017 ،موقع صحيفة الرأي، عم ان

 
 يخشى سقوط السلطة ويقرر تكثيف دعمها ماليا   األوروبياالتحاد  :يوري سافير .5

بلدورة عبر ا:تحاد األوروبي عا يشيت  مدا أا تفضدي أحددار األلصدى األييدرة  لدى ة: القد  المحتل
ولددددال وكيدددد  وسارة اليارجيددددة  بيجددددة سياسددددية فلسددددطينية جديدددددةن تقلددددد هددددامش المندددداورة أمددددام الغددددر .

 ا األوروبيددديا  األوروبدددينالوثيدددي الصدددلة بمسدددؤوليا فدددي ا:تحددداد ن انسدددراجيلي األسدددبين يدددوري سدددافير
قداء ييشوا ما أا تفضي هذال األحدار في حدال تطدور   لدى اندد:م انتفاضدة ثالثدةن تقلدد فدرد ب

 السلطة الفلسطينية. 
وفددي تحليدد  نشددرال ا:ثندديان مولددع  يسددراجي  بددال  ن نددّوال سددافير  لددى أا مسددؤولة العاللددا  اليارجيددة فددي 
ا:تحاد األوروبي فرردرركا موغيررنين تحافظ على اتصال مباشر مع وسرر اليارجية األمرركدي رركد  

 تيلرسوان للتباحر حول السب  التي تضما بقاء السلطة.
ويعدددسس  قدد  سددافير عدددا مسددؤوليا كبدددار فددي ا:تحددداد األوروبددين لددولهمن  ا مدددا يفددالم األمدددور تعقيدددا  ون

الميددداطر علدددى بقدددداء السدددلطة حقيقددددة أا عبدددا  يواجدددد  معارضدددة لويددددة مدددا حركددددة حمدددا  والقيددددادي 
المفصدول مدا حركددة فدتي محمدد دحددالا  لدى جاند  اعتددراض  أطدران راديكاليدة  دايدد  حركدة فدتي فددي 

بية على سياسدا  عبدا . وأوضدي سدافير أا ا:تحداد األوروبدي لدرر تلثيدف الددعم المدالي الضفة الغر 
 للسلطةن وتعسرس التنسيي مع عبا ن ما أج  تحسيا لدرة  نتام  على البقاء . 

واستدرك سافير بدأا اسدتعداد ا:تحداد األوروبدي لتقدديم دعدم سياسدي للسدلطة محددودن علدى اعتبدار أند  
  األوروبيدوا لطددرح مبدادرا  سياسددية لحد  الصددرامن لبد  التجددام الجلسدة العامددة مدا غيددر الدوارد أا يتجدد

لألمم المتحدةن يشية استفساس  دارة الرجي  ترام . وبحس  المسؤوليا األوروبييان الذيا تحدر  ليهم 
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سددافيرن فددالا ا:تحدداد األوروبددي يجددري اتصددا:  متواصددلة مددع كدد  مددا مصددرن واألردان والسددعوديةن 
لعربيددةن بهدددن التشددديد علددى أهميددة القيددام بيطددوا  مشددتركة لضددماا بقدداء السددلطةن وتعسرددس والجامعددة ا

 مكانة عبا ن  في مواجهة المتطرفيا في ك  ما الضفة وغسة ن وفي تعبيرهم.
ذلددكن أعددر  مسددؤول فددي اليارجيددة انسددراجيلي عددا  اطمجناندد   بددأا أي محاولددة مددا مددا رغم علددى الددو 

رة لحدد  الصددرامن لددا يكتدد  لهددا النجدداح مؤكدددا  ا رجددي  الددوسراء ووسرددر ا:تحدداد األوروبددي لطددرح مبدداد
اليارجيددة بنيدداميا نتنيدداهو  متألددد مددا أا الددرجي  ترامدد  لددي يسددمي لألوروبيدديا بددأي دور فددي الجهددود 

 الهادفة لح  الصرام .
 31/7/2017 ،وكالة سما اإلخبارية

 
 قرارات" ترتقي لمكانة األقصى وحمايته إلى "اتخاذ "اإلسالمي التعاون " كتلة حماس النيابية تدعو .6

دعدد  كتلددة حركددة حمددا  فددي البرلمدداا الفلسددطيني منتمددة التعدداوا انسددالمي  لددى  اتيدداذ : وكددا: ال
ولدال بيداا  لرارا   ترتقي لمكانة المسجد األلصدى فدي شدرق القدد  وحمايتد  مدا انتهالدا    سدراجي  .

ما المقرر أا تجتمع اليوم في  سطنبول التركية  لتلة  ا منتمة التعاوا انسالمي التيالصادر عا 
 لبحر تطورا  األوضام في القد   يج  أا تشك  المتلة اآلمنة للمسجد األلصى . 
 1/8/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 أبو يوسف: مشاورات تجري للحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدةواصل  .7

واصد  أبدو يوسدف  .لمنتمة التحرردر الفلسدطينية دكشف عضو اللجنة التنفيذية  أشرن الهور: -غسة 
عا وجود مشداورا  رسدمية تجررهدا القيدادة الفلسدطينيةن للترتيد  :تيداذ سلسدلة لدرارا  سياسدية مهمدةن 
ما بينهدا طلد  الحصدول علدى  عضدوية كاملدة  فدي منتمدة األمدم المتحددةن فدي شدهر سدبتمبر/ أيلدول 

 للمجل  المركسي الفلسطيني في مدينة رام هللا. المقب ن ولال  ا هناك تحضيرا  لعقد اجتمام
ولددال أبددو يوسددف لددد القد  العربددي   ا القيددادة الفلسددطينية التددي اجتمعدد  ألثددر مددا مددرة يددالل أحدددار 
مدينة القد  والمسجد األلصى األييرةن نالش  عدة ملفا  ولضايا سياسية مهمدةن مدا أجد  الضدغ  

 متثال لقرارا  الشرعية الدولية.على ا:حتالل انسراجيلين الذي يرفض ا:
 1/8/2017 ،القدس العربي، لندن
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 أن العامل الذاتي هو األهم أظهرتمجدالني: جولة القدس  .8
رام هللا: يعتقدددد عضدددو اللجندددة التنفيذيدددة لمنتمدددة التحرردددر الفلسدددطينية أحمدددد مجدددد:ني أا النتددداج  التدددي 

رى مع ا:حتالل انسدراجيلين هدي  نجداس حدث  بعد معركة المسجد األلصى وهي جولة ما معركة كب
اسدددتطاع  القيدددادة الفلسدددطينية أا تبندددي عليددد ن ياصدددة وأا أهدددم هدددذال النتددداج  هدددي أا ا:عتمددداد علدددى 

 العام  الذاتي في المواجهة يمكا القيادة الفلسطينية ما  دارة الصرام بشك  أفض . 
للعدددودة  لدددى لدددرارا  المجلددد   أا الولددد  ربمدددا لدددد حددداا  لدددىوتطدددرق فدددي تصدددرري لددد   القدددد  العربدددي  

التددي تحدددث  عددا  عددادة تقيدديم العاللددة مددع  2015المركددسي الفلسددطيني التددي اتيددذ  فددي مددار / آذار 
ا:حتالل انسراجيلي لي  فق  فدي مدا يتعلدي بالتنسديي األمندين بكد  مدا لد  عاللدة باتفداق أوسدلو الدذي 

ن ولي   لى وكي  لالحدتالل انسدراجيلي. لام على أسا  نق  الفلسطينييا ما ا:حتالل  لى ا:ستقالل
كمددا ارتددأ  القيددادة أنهددا تسدددتطيع اآلا ربدد  هددذال التقييمددا  الجديدددة مدددع األفددي السياسددي الددذي يجدددري 

 الحدير عن  واستيدام ما حدر كورلة ضغ  على ا:حتالل. 
 1/8/2017القدس العربي، لندن 

 
ر األوضاع إذا ما واصلت  .9  سياساتها "إسرائيل"القدوة يحذر من تفج 

رام هللا: حدددذر النددداطي الرسدددمي باسدددم حركدددة فدددتين مفدددوض انعدددالم والثقافدددة والتعبجدددة الفكرردددة فيهدددا د. 
سياسدداتها وتنكرهددا للجهددود    سددراجي  ناصددر القدددوةن مددا تفجددر األوضددام فددي المنطقددةن  ذا مددا واصددل  

لحفدا  علدى الوضدع القدانوني في الول  ذات ن  لى تمسدك القيدادة با المبذولة للتوص   لى سالمن مشيرا  
ولدال القدددوةن يدالل مدؤتمر صدحافي نتمد  فدي مقدر المفوضددية  والتدارريي القداجم فدي المديندة المقدسدة.

بمدينة رام هللان أم :  القد  الشرلية جسء أصي  و: يتجدسأ مدا األرض الفلسدطينية المحتلدةن والشدع  
 الفلسطيني هو صاح  السيادة فيها .

  لى كارثة في المنطقة بألملهان ما لم يحدر تغيير جوهري في العقلية انسراجيلية. وتابع:  ننا ذاهبوا 
وأثنى على دور المقدسييا في الدفام عدا المسدجد األلصدىن والتصددي للمحداو:  انسدراجيلية لفدرض 

ولددال: المعركددة مددع ا:حددتالل ألبددر وأوسددع مددا موالددف هنددا أو هندداكن  بوابددا   للترونيددة وغيرهددا فيدد .
نمدا عربيدة أ فا  مضدي سدالمية القدد ن ليسد  مسدؤولية فلسدطينية فقد ن وا  ا مهمدة الحفدا  علدى عروبدة وا 

سالمية أيضا . وألد المولف الفلسطيني الدرافض لتنفيدذ المبدادرة العربيدة بشدك  مقلدو ن أو تطبيدي مدا  وا 
 يسمى  السالم انلليمين معتبرا  ذلك  فكرة حمقاء .

 31/7/2017 ،األيام، رام هللا
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 للجنة اإلدارية في قطاع غزة: مصر تفتح معبر رفح نهاية الشهرا .11
السددالم صدديام أا  أعلددا رجددي  اللجنددة انداررددة الحكوميددة فددي لطددام غددسة عبددد: فتحددي صددّباح -غددسة 

مصر ستفتي معبر رفي الحدودي مع القطام منتصف الشهر الجاري. ولال يالل لقاء عقدال مع عدد 
واألجنبيددةن مددا بينهددا  الحيدداة ن فددي غددسة أمدد ن أندد  بددا  فددي حكددم  مددا ممثلددي وسدداج  انعددالم المحليددة

وتولددع  المؤكددد أا مصددر سددتفتي أبددوا  المعبددر أمددام حجدداا بيدد  هللا الحددرام منتصددف الشددهر الجدداري.
صيام أا تفتي مصر المعبدر أمدام حركدة الفلسدطينييا فدي ا:تجداهيا  لبد  نهايدة  الشدهر الجدارين أي 

د األضددحى المبدداركن فددي تأليددد لمددا نشددرت   الحيدداة  لبدد  ألثددر مددا شددهر. لبدد  أيددام لليلددة مددا حلددول عيدد
فددي القطددام يحيددى  حمددا ضددما  التفاهمددا   التددي توصدد   ليهددا رجددي  يددأتي وأوضددي أا فددتي المعبددر 
 يونيو الماضي. /السنوار يالل حسرراا

التي فرضتها األجهسة  وردا  على سؤال لد الحياة ن تعهد صيام  مراجعة ك  القرارا  وانجراءا   والقيود
األمنية على حركة المواطنيا عق  اغتيال القيادي في الحركة مداسا فقهدا لبد  أربعدة أشدهرن وطاولد  

وتنددداول صددديام يدددالل اللقددداء ثدددالر لضدددايا هدددي أسمدددة اللهربددداءن التفاهمدددا  مدددع  حقدددولهم ومصدددالحهم.
 ا.مصرن التفاهما  مع القيادي المفصول ما حركة  فتي  الناج  محمد دحال

 1/8/2017 ،الحياة، لندن
 

 "إسرائيلـ"عريقات ينتظر عملية زراعة رئة ب: يديعوت أحرنوت"" .11
كشف  صحيفة  يديعو  أحرنو   في عدددها الصدادرن اليدوم الثالثداءن النقدا  عدا : تحررر محمد وتد

سراعدة  أا أميا سر اللجنة التنفيذية لمنتمة التحررر الفلسطينية صاج  عررقا ن ينتتدر  جدراء عمليدة
وسعم  الصحيفة أا عررقا  مصا  بمرض يطير فدي الرجدة وبحاجدة  رجة بالمستشفيا  انسراجيلية.

عررقا  يتعال  منذ نحو  أا ألد  الصحيفةو  ماس   جراء عملية جراحية والتي ما شأنها  نقاذ حيات .
جد   يضداع  لعمليدة عام في المستشفيا  انسراجيلية وأن  في فتدرة ا:نتتدار لتدوفر متبدرم مالجدم مدا أ

ن وعليد  جراحية لسراعة الرجة. ويقدر الطالم الطبي أا العالا الذي أيضدع لد  عررقدا  مدا عداد مجدديا  
: بد ما  يضاع  لعملية سراعة رجدة علدى الفدورن وأعربدوا عدا تفداؤلهم بأند  بحدال وجدود متبدرم مالجدم 

 وأجرر  العمليةن فالا عررقا  سيشفى ما المرض.
ا رجدددي  جهددداس الميدددابرا  العامدددة الفلسدددطينية اللدددواء ماجدددد فدددرا مدددا المتولدددع أا وذكدددر  الصدددحيفة أ

أا الرجي  محمدود عبدا  لدرر وفدور معرفدة  يستبدل عررقا  بشك  مؤل  لحيا التماث  للشفاءن علما  
 الوضع الصحي لعررقا  استبدال  بفرا.

 1/8/2017 ،48عرب 
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 عف النظام السياسي وتفككه"الحياة": مرض عباس يثير قلق الفلسطينيين بسبب ض .12

المستشدفى بصدورة مفاججدةن لبد  أيدامن   لدىأثدار ديدول الدرجي  محمدود عبدا  : محمد يون  -رام هللا 
لليميدة ودوليدة عددةن كمدا أللدي الفلسدطينييا بسدب  ضدعف النتدام  اهتماما  واسدعا  لددى أطدران محليدة وا 

وتولددددف عمدددد  المجلدددد  التشددددررعي  السياسددددي الفلسددددطيني وتفككدددد  الندددداجمليا عددددا ا:نقسددددام الددددوطنين
 وا:نتيابا  منذ ألثر ما عشر سنوا .

ورند القانوا األساسي )الدستور( الفلسطيني على أن ن في حال يلو منص  الدرجي ن يتدولى رجدي  
 المجل  التشررعي رجاسة السلطة مدة شهررا تجرى ياللهما انتيابا  رجاسية.

 سيناريوات فلسطينية
التحررر تعيديا رجدي  للسدلطةن فدي حدال مغدادرة الدرجي  المنصد  ألي سدب   ورتولع أا تتولى منتمة

كاا. للا هذا السيناررو يواج  تحديا  كبيرةن منها صدعوبة اتفداق ليدادة فدتي علدى مرشدي واحددن وفدي 
الولددد  نفسددد  رفدددض حمدددا  التدددي تددددير لطدددام غدددسة هدددذا انجدددراءن وتمسدددكها بتدددولي رجدددي  المجلددد  

لحركددةن منصدد  الددرجي  وفددي القددانوا األساسددي. ورسرددد األمددر تعقيدددا  بعددد ا  لددىالتشددررعي الددذي ينتمددي 
التحددالف الددذي عقددد أييددرا  بدديا حمددا  والناجدد  المفصددول مددا فددتي محمددد دحددالا الددذي عدداد مددا بوابددة 
لطددددام غددددسة بعددددد التفاهمددددا  األييددددرة مددددع حمددددا ن علمددددا  أا دحددددالا يطالدددد  بالعددددادة  حيدددداء المجلدددد  

 عضوا ن منسجما  في ذلك مع مطال  حما . 16فة ما التشررعي حير يقود كتلة مؤل
 أما السيناررو الثانين فيتمث  في ولوم يالن داي  فتي في شأا الرجي  المقب .

ثالثددة:   لددىويقتددرح بعددض لددادة الحركددةن فددي اللقدداءا  الياصددةن تقسدديم المناصدد  القياديددة الفلسددطينية 
أا اليددالن   لددىفددتي. للددا التقددديرا  تشددير رجاسددة السددلطةن ورجاسددة منتمددة التحررددرن ورجاسددة حركددة 

سيتركس على ما يتولى منص  رجي  السلطة نترا  ألن  يتحكم ببالي المناص  القيادية فدي المنتمدة 
 والحركة بسب  استحواذال على عناصر القوةن وهي المال والسالح )أجهسة األما(.

ا  مثلمددا كدداا عليد  األمددر لدددى رحيدد  ولدال مسددؤول رفيددع فددي فدتي لددد الحياة :  النتددام السياسددي لدي  لويدد
عرفا ن وهذا ما يجع  ا:تفاق على الرجي  المقب  صعبا  . وأضان:  مدا يجعد  األمدر ألثدر صدعوبة 
هدددو ا:حتماليدددة اللبيدددرة لتددددي  أطدددران عددددة فدددي ا:يتيدددارن يصوصدددا   سدددراجي  . وتدددابع:   ذا تدددديل  

أا هنداك أطرافدا  عربيدة عديددة يتولدع تدديلها   سراجي ن وهذا مرجين سنرى التتا:  على المنص  . كمدا
 في ا:يتيار ما يالل دعم مرشحيا مقربيا منها.

 سينارروا   سراجيلية
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ورسم  وساج   عالم  سراجيلية العديد ما السينارروا  في حال غيا  عبا . ولال  القناة الثانية فدي 
ر في  سراجي  والمنطقة . وأضداف  أا التلفسروا انسراجيلي في تقررر لها أم   ا  رحي  الرجي  سيؤث

المجلدد  الددوساري المصددغر فددي  سددراجي   يسددتعد لألمددر ن و  يجددري مشدداورا  . وتابعدد  أا المؤسسددا  
 األفضد وجود تيداررنان أحددها يدرى أا بقداء عبدا  هدو   لىانسراجيلية منقسة في شأا عبا ن مشيرة 

فيد  التيددار الثداني  شيصدا  سدديجا   نسدراجي . ولالدد  نسدراجي  ألند  يجددري تنسديقا  أمنيددا  معهدان فيمدا يددرى 
 القناة أا الرأي األول هو الساجد في  سراجي ن يصوصا  في ليادة الحكومة واألجهسة األمنية.

ولال   ا  سراجي  وضع  ثالثة سينارروا  لمرحلة ما بعد الرجي ن األول هو اتفاق ليدادة  فدتي  علدى 
فلسددطيني تشددارك فيدد   -القيددادةن والثالددر حدددور التتددال فلسددطيني وررددرن والثدداني لدددوم دحددالا لتددولي 

 شيوم الفوضى.   لىورؤدي  نحما 
 1/8/2017 ،الحياة، لندن

 
 م مكة وال نداء األقصى أقنع حماس بالوحدة الوطنيةس  فتح: ال ق   .13

شدرن لال عضو المجل  الثوري والمتحدر باسم حركدة فدتي أسدامة القواسدمين  ند  كداا لندا ال :رام هللا
أا نكوا جنبا   لى جن  مع أبناء شعبنا الفلسطيني العتيم في ك  أمالا تواجدالن وياصة في القد  
العاصددمةن ومددع أهلنددا وأحبتنددا عمالقددة شددعبنا وعنددواا كرامتنددا المقدسددييا فددي معركددة األلصددى والقددد ن 

 التي هي جوهر لضيتنا وهورتنا الوطنية.
ثنديان أنندا فدي حركدة فدتي وعلدى رأسدنا محمدود عبدا ن وأضان القواسمي في تصرري صحفين يوم ا:

أدركندا ومنددذ اللحتدة األولددى يطددورة انجدراءا  انسددراجيلية العدوانيدة العنصددررة التددي تدم اتياذهددا بحددي 
المسدددجد األلصدددى فدددي الرابدددع عشدددر مدددا شدددهر تمدددوس الحدددالين وأدركندددا أيضدددا  حجدددم التحدددديا  أمامندددا 

  شعبنان فلم نتواال ولدم نتدردد باتيداذ القدرارا  الالسمدة والمناسدبة والمسؤوليا  الملقاة على كاهلنا وكاه
 .والتاررييةن التي ارتق   لى حجم التحديا  والعدواا انسراجيلي

ولال القواسمي  ا حركة حما  سقط  في امتحاا القد  واأللصىن وأا : لسم مكة الدذي ألسدمناال 
األلصدى الدذي صددح مدا حنداجر المقدسدييان ألندع و: نداء  2007جميعا  تح  ستار اللعبة في العام 

نهاء ا:نقسام األسود الذي أضر بالل  الوطني الفلسطيني  .حما  بمد أياديهم للوحدة الوطنية وا 
 31/7/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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 ظبي خالل أيام نقرة وطهران وأبوألقاهرة و لخارجية بزيارة  لةهنية يستعد لجو  "رأي اليوم": .14
لد  مصادر فلسطينية مقربة ما حركة حما  اا السديد  سدماعي  هنيدةن رجدي  أ مها بربار: -لندا 

المكتد  السياسدي الجديدد للحركدةن سديقوم فدي األيددام القليلدة المقبلدة بجولتد  اليارجيدة األولدى مندذ توليدد  
 منصب  الجديد يلفا للسيد يالد مشع .

نيددة يجددري اتصددا:  حاليددا مددع عدددة عواصددم يليجيددة لترتيدد  هددذال ولالدد  هددذال المصددادر اا مكتدد  ه
 السرارة ما بينها الدوحة وأبو تبي.

وألد  اا السيد هنية سيبدأ جولت  التي سيرافق  فيها وفد ليدادي رفيدع المسدتوى بسردارة للقداهرةن ثدم الدى 
 الدوحة وأبو تبين وبعد ذلك سيسور طهراا وانقرةن تلبية لدعوا  رسمية.

 31/7/2017يوم، لندن، رأي ال
 

 ممثل حماس بإيران يسلم رسالة خطية من هنية إلى الرئيس روحاني .15
مسدداعد وسرددر اليارجيددة انيراندددي  نسددلم ممثدد  حركدددة حمددا  فددي طهددراا يالددد القددددومي: سددما –غددسة 

للشددؤوا العربيددة وانفررقيددة حسدديا جددابري أنصدداري رسددالة يطيددة مددا رجددي  المكتدد  السياسددي لحركددة 
عي  هنية الى الرجي  انيراني حسا روحاني حول التطورا  األييرة في القد  والمسجد حما   سما
 األلصى.

جاء ذلك يالل لقاء القددومي بمسداعد وسردر اليارجيدة انيراندي للشدؤوا العربيدة وانفررقيدة حيدر بحدر 
رة فدددي اللقددداء آيدددر التطدددورا  فدددي األراضدددي الفلسدددطينية المحتلدددة والمنطقدددةن فدددي ضدددوء األحددددار األييددد

 القد  المحتلة.
 31/7/2017وكالة سمار اإلخبارية، 

 
 من أحداث القدس وعباس أكبر الخاسرين فلسطينيا   فتحالقناة الثانية العبرية:  .16

لال  القناة العبررة الثانيةن  ا أول الياسدررا مدا أحددار القدد  علدى المسدتوى الفلسدطيني  : الناصرة
ددا علددى الصددعيد رجددي  السددلطة محمددود عبددا  وتنتدديم حركددة فددت ين مؤكدددة:  كدداا هندداك ياسددروا أيض 

دددا عدددا  انسدددراجيلي . وأفددداد  القنددداة العبرردددة يدددوم انثنددديان بدددأا رجدددي  السدددلطة وحركدددة فدددتي ايتفيدددا تمام 
األحدار األييرة التدي شدهدتها القدد  المحتلدةن وحتدى عدا ا:حتفدا:  التدي جدر  بانتصدار األلصدى 

  كاا نضا:  شعبي ا حقيقي دا فاجدأ الجميدعن وهنداك مدا أطلدي وأضاف :  ما جرى في القد والمقدسييا.
 علي  لق  ربيع القد  )في  شارة  لى ا:حتجاجا  التي رافق  الربيع العربي( .
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ددا وبشددك  واضددي عددا األحدددار األييددرة فددي القددد ن وأا يطددا   وادعدد  بددأا  حركددة فددتي غابدد  تمام 
 الموجة . عبا  األيير يوم الجمعةن كان  محاولة ياجسة لركو 

وتابع :  لم يجرؤ أحد أعضاء السلطة الفلسطينية على الديول  لى الشدطر الشدرلي مدا القدد ن ولدم 
يتقدم أي ا منهم للسلطا  انسراجيلية للحصول على تصرري مرور لسرارة المدينة يشية أا يقوم السكاا 

دوا األسددبوم الماضددي رجدد  ولفتدد  النتددر  لددى أا شددبان ا مقدسدديوا كددانوا لددد طددر  المقدسددييا بتددرحيلهم .
 األعمال والملياردير الفلسطينين مني  المصرين وس  الصيحا  والشتاجم ضدال.

وأوضدددح  أا  مسدددؤولي فدددتي والسدددلطة الفلسدددطينية ييشدددوا فدددي حدددال لددددومهم  لدددى القدددد  أا يكدددوا 
 مصيرهم كما حدر مع المصرين ولذلك لم يجرؤ أحد منهم على المجيء .

 31/7/2017قدس برس، 
 

 لتقارب مع دحالنعلى اماس الذي أجبرها حعلى وضع ح: نشعر بالشفقة فت .17
لدددال أسددامة القواسدددمين المتحدددر باسدددم حركددة  فدددتي ن لوكالددة األناضدددولن  ا : نددور أبدددو عيشددة – غددسة

 دحالا . محمد حركت   ُتشفي على وضع حركة حما ن والذي أجبرها للتقار  مع 
مصدالحة الفلسدطينية معدرونن وأند   : يمكدا  نجاسهدا  : وجدد تأليد حركت  علدى أا البدا  ننجداس ال

 مع حركة  فتي . 
وحول عاللة حركة  فتي  مع الدول العربية الداعمدة لدد دحالا ن ياصدة انمدارا ن ومصدر والسدعوديةن 
لال القواسمي:  عاللة الحركة مع تلك الدول جيدةن لاجمة على لاعدة ا:حترام المتبادلن وعدم التدي  

 ا اآليررا . في شؤو 
وتابع:  لم نتدي  بشؤوا أحد و: نررد ألحد أا يتدي  بشؤوننا الدايليةن علديهم احتدرام القدرار الدوطني 

 الفلسطيني المستق  ودعم  . 
 31/7/2017وكالة األناضول لألنباء، 

 
 هاوسيلة إلنقاذ غزة من أزماتكحماس ترى أنها مضطرة للتعاون مع دحالن : محللون سياسيون  .18

لّل  محللوا سياسيوا وكتا  فلسطينيوا ما أهمية مشاركة القيادي المفصول : نور أبو عيشة – غسة
ما حركة  فتي  محمد دحالا في الجلسة التدي عقددها المجلد  التشدررعي الفلسدطيني فدي لطدام غدسةن 

 األربعاء الماضي.
رة للتعدداوا مددع ولددالوا فددي حددوارا  منفصددلة مددع وكالددة األناضددولن  ا حركددة  حمددا   تددرى أنهددا مضددط

دحالان كون  وسيلة ننقاذ لطام غسة ما األسما  التي يعيشهان في حيا يأم  دحالا فدي أا تسدمي 
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لدد  الحركددة بمددوطف لدددم فددي لطددام غددسةن بعددد أا أبعدددال الددرجي  الفلسددطيني محمددود عبددا ن عددا حركددة 
 فتين وعا الحياة السياسية الفلسطينية. 
ميددددي ا:نقسددددام الفلسددددطينين كوندددد  لدددداجم  علددددى لاعدددددة  العددددداء وألدددددوا أا هددددذا التقددددار  سدددديؤدي  لددددى تع

المشترك ن بيا الطرفيان للرجي  الفلسطيني. ورأى اليبدراء أا مصدالي دحدالا وحمدا ن التقد ن علدى 
 عتبة عداء الطرفيا للرجي  الفلسطيني محمود عبا . 

بيرسرددد ن بالضدددفة  بددددورالن يقدددول المحلددد  السياسدددي الددددكتور نشدددأ  األلطدددشن أسدددتاذ انعدددالم بجامعدددة
الغربيدددةن  ا مدددا يجمدددع حركدددة  حمدددا   و دحدددالا ن هدددو العدددداء المشدددترك للدددرجي  الفلسدددطيني محمدددود 
عبددددا . ويضدددديف:  اليددددوم دحددددالا يشددددك  لددددوة التصددددادية فددددي العددددالم العربددددين جعلدددد  حمددددا  تقبدددد  

 بالمصالحة مع  وحما  لوة حقيقة على األرض . 
اسية في جامعة النجاح بالضفة الغربيةن فرأى أا مآ:  الجلسة راجد نعيرا ن أستاذ العلوم السي د.أما 

 البرلمانية المشتركةن ستلوا سلبية على عاللة األييرةن مع حركة فتي التي يتسعمها محمود عبا .
مددا ناحيتدد ن اعتبددر المحلدد  السياسددي يالددد العمددايرةن مشدداركة  دحددالا  فددي جلسددة للمجلدد  التشددررعين 

 هدذا التقدار  لدي  اسدتراتيجيان فهدو   األناضول :لدولال  اسية بيا حما  وفتي.نوعا  ما المنالفة السي
 اتفاق وتالٍق مؤل  للمصالين وياصة وأا عدّوال وعدو حما  واحدن وهو السلطة الفلسطينية . 

 31/7/2017وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 

 الجلمة العسكري شمال جنين حاجزعلى مقاومون يلقون قنبلة  .19
أفاد  مصادر  عالمية عبررةن بأا مقاوميا فلسطينيوا ألقوا فجر اليوم انثنيان  لنبلة  باتجاال : جنيا

والضددفة  48حداجس  الجلمددة  العسددكري شدمالي مدينددة جندديا )معبدر رجيسددّي بدديا األراضدي المحتلددة عددام 
س العسدكرين   العبرين  ا القنبلة انفجر  في مولف السيارا  علدى الحداج0404ولال مولع   الغربية(.

 دوا أا تؤدي  لى ولوم  صابا  في صفون جنود ا:حتالل.
وذكددر المولددع العبددري المقددر  مددا جدديش ا:حددتاللن أا حافلددة تقدد  مسددتوطنيا يهددود تعرضدد  نلقدداء 
سجاجددة حارلددة أثندداء مرورهددا لددر  مسددتوطنة  أراجيدد   ) سددراجيلية مقامددة علددى أراٍض فلسددطينية جنددوبي 

 .نابل (ن دوا ولوم  صابا 
 31/7/2017، قدس برس
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 الجزيرة حتى إغالقهاقناة بمالحقة  االتصاالتض وزير نتنياهو يفو    .21
طلدد  رجددي  الحكومددة انسددراجيليةن بنيدداميا نتنيدداهون مددا وسرددر اتصددا:ت  أيددو  القددران بتددرا:  – رام هللا

صدددحيفة  تحضددير مشدددروم لدددانوا بغيددة  غدددالق مكتددد  لنددداة الجسرددرة بالقدددد  المحتلدددةن علددى مدددا أوردتددد 
   سراجي  هيوم ن اليوم ا:ثنيا.

وبحسدد  الصددحيفةن فددالا القددرا بصدددد تحضددير مشددروم لددانوا مددا أجدد   غددالق مكتدد  شددبكة الجسرددرة 
بالسددراجي ن بمددا يتماشددى مددع تصددرري وطلدد  رجددي  الحكومددة نتنيدداهون الددذي سعددم أا توجهدد  هددذا ضددد 

 .الفلسطينيةالجسررة يأتي على يلفية تغطيتها لألحدار في القد  واألراضي 
 31/7/2017، الغد، عم ان

 
 اإلبراهيمي بالخليل المسجداالئتالف الحكومي من اقتحام  رئيساإلسرائيلية تمنع من األوزارة  .21

منعددد  وسارة األمدددا انسدددراجيليةن رجدددي  ا:جدددتالن الحكدددومين دافيددددن بيتددداان مدددا التحدددام : محمدددد وتدددد
 المسجد انبراهيمي باليلي .

انسدراجيلية عدا بيتداا لولد :  وسارة األمدا منعتندي مدا سردارة المسدجد انبراهيمدي  ونقل  وساج  انعالم
في اليلي   مغارة المالفيال ن حير عمد  القيام بالسرارةن يوم انثنيان وا:عتصام  لى جان  العشرا  

الصدقة ما المستوطنيا المتواجديا داي  عمارة سكنية منذ أيام ويطدالبوا بتثبيد  ملليدتهم للعمدارة الم
وأضان بيتاا:  ما حقي كعضو في اللنيس  سرارة اليلي  والديول  لى المسجد انبراهيمين  للحرم .

 مغارة المالفيال ن : يمكنني أا أستوع  أن  يتم منعي ما لب  وسارة األمدا انسدراجيلية سردارة المكداان 
 فهذال فضيحة .

 31/7/2017، 48عرب 
 

ماليين دوالر في صفقة الغواصات  عشرةان سيقبض مستشار نتنياهو ك: اإلعالم العبري  .22
 األلمانية

تدد  أبيدد : يسددتدل مددا التسددرربا  عددا التحقيددي فددي  حدددى ألبددر لضددايا الفسدداد انسددراجيليةن أا انفددادة 
التددي أدلددى بهددا شدداهد الملددكن ميكددي غددانورن أمددام الشددرطةن بددأا المحددامي ديفيددد شددمروان المقددر  مددا 

ماليددديا دو:ر فدددي صدددفقة  10ون كددداا يفتدددرض أا يجندددي ألثدددر مدددا رجدددي  الحكومدددة بنيددداميا نتنيددداه
 الغواصا  الثالر التي ستشتررها  سراجي  ما ألمانيا.

وجدداء فددي تقدداررر نشددرتها وسدداج  انعددالم العبررددةن أمدد ن أا غددانور كشددف للشددرطة أندد  كدداا لددد وافددي 
لعسكررة انسدراجيلية بشدراء على دفع مبلغ عمولة لشمروان مقاب  مساعي  نلنام القيادا  السياسية وا
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ماليدديا دو:رن وأا موافقتدد   10فددي الماجددة مدا عمولتدد  هددون أي مددا يسردد علددى  20الغواصدا ن بنسددبة 
جدداء ن ألا شددمروا أثبدد  جدارتدد  فددي  لنددام المسددؤوليا واسددتيدم العاللددا  الواسددعة التددي يقيمهددا فددي 

ومستشدارالن ومبعوثد  فدي مهمدا  مؤسسا  الحكمن بوصف  ابا يال رجي  الدوسراء ومحاميد  اليدادن 
 عدة. وألد غانور أا شمروا هو الذي حدد هذا المبلغ وطلب  بشك  مباشر وواضي.

 1/8/2017الشرق األوسط، لندن،   
 

 أسير محررفي إصدار النمسا حكما  بالمؤبد على  "إسرائيل"مكتب نتنياهو يكشف عن دور  .23
اميا نتنيداهون يبدرا علدى وسداج  انعدالمن يكشدف ت  أبي : عمم مكت  رجي  الدوسراء انسدراجيلين بنيد

في  تفاصي  حول حكم المؤبد الذي أصدرت  محكمة في النمسان لب  أسبومن بحي فلسطيني كاا أفرا 
ذلددك علددى يلفيددة ليامدد  بالتددآمر وحددر اآليددررا علددى ارتلددا  عمليددا  »عندد  بموجدد  صددفقة شددالي ن و

 «. رهابية في القد 
الشدداباك )جهدداس الميددابرا  انسددراجيلية العددام(ن هددو الددذي وفددر المعلومددا   ورتبدداهى بيدداا نتنيدداهون بددأا

وفددي  طددار التحقيددي الددذي «. نوايدداال فددي يطدد  لتنفيددذ عمليددة  رهابيددة فددي  سددراجي »للنمسددا عددا الرجدد  و
جددرى معدد ن ومحالمتدد  :حقددان وبندداء علددى طلدد  السددلطا  النمسدداويةن لدددم   سددراجي  المسدداعدة  لددى 

نمسددداويةن وشدددمل  انفدددادا  التدددي لددددمها الفلسدددطينيوا األربعدددة. ولدددد جدددرى بدددر تلدددك النيابدددة العامدددة ال
انفددادا ن التددي أدلددي بهددا فددي محكمددة الصددلي بتدد  أبيدد ن عبددر نتددام مددؤتمرا  الفيددديون  لددى القاضددية 
المحققة النمساوية التي تول  القضية. وانته  انجراءا  القانونية في النمسا لب  أسبومن حيا حدوكم 

 طيني وحكم بالمؤبد.الفلس
 1/8/2017الشرق األوسط، لندن،   

 
 زعبي: ليستمر صمود المقدسيين.. وانتقام االحتالل منهم ُمتوقع حنين .24

طالبدد  العضددو العربددي فددي اللنيسدد  انسددراجيلي حندديا سعبددين بتعمدديم تجربددة : يحيددى اليعقددوبي -غددسة 
اءا  ا:حددتالل التددي مددا الممكددا أا القددد  علددى مطالدد  سياسددية بالمدينددة المقدسددة فيمددا يتعلددي بددالجر 

تشهد تراجعا ن بما يضما عدم الرجدوم  لدى حالدة  تددني   المسدجد األلصدى مدا لبد  المتطدرفيا الدذيا 
جاء ذلك في حدير ياد مع  مراس  فلسطيا  عبر الهداتف  عبدر  فيد  عدا  عجابهدا بدددد  يقتحمون .

رة  مشديدة  بالحالدة المعنويدة التدي عاشدتها القدد   الولفة البطولية  الشعبية التي حدث  في األيام األيي
رتها لجميع الفلسطينييا والعر .  وبالتالي صدَّ
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وتولع  سعبي أا ُيصّعد ا:حتالل  جراءات  ضد القد   وأا يباشر بتفعي  لوانيا لديمدة ضدد الندوا  
فدددي سددداحا   العدددر  باللنيسددد ن مطالبدددة  فدددي الولددد  ذاتددد   المرجعيدددا  الدينيدددة  بعددددم الدددديول للصدددالة

األلصدىن واسدتمرار الصدالة الحاشددة فدي شدوارم القدد    ا نفدّذ  سدلطا  ا:حدتالل لرارهدا بمندع مددا 
 هم دوا سا اليمسيا عاما ما الصالة باأللصى.

ولددم تسددتبعد سعبددي أا تددؤثر  ولفددة القددد   علددى السددلوك السياسددي فددي الددداي  المحتدد ن رغددم ايددتالن 
د  والداي  المحتد ن علدى اعتبدار أا كد  منطقدة لهدا اسدتراتيجية طبيعة النضال بيا الضفة وغسة والق

في طدرق النضدالن مردفدة:  العبدرة أا ندؤما بقدوة الشدع  حينمدا ييدرا موحددا   لدى الشدارم وهدذال العبدرة 
 تنتق   لينا في الداي  .

جعيدددا  وأضدداف :  علددى هددذال  الهبَّددة الشددعبية  المقدسددية أا تفددرس ليددادة ميدانيددة وأا تتوحددد كلمددة المر 
الدينيددة مددع كلمددة الشددارم المقدسددين بتفعيدد  الصددمود مددا أجدد  مطالدد  أيددرىن كددرفض تواجددد شددرطة 
ا:حتالل بساحا  األلصىن ورفض التحام المستوطنيا ل ن ورفض التقسيم السمانين ورفدض مندع أي 

 فلسطيني ما ديول األلصى .
ة بالقدد ن لالد :  نحدا أمدام تصدعيد ولدى سؤالها عا تولعاتها فيما يتعلي بدالجراءا  ا:حدتالل القادمد

 سددراجيلي لدددادم مدددا ا:نتقدددام والددردمن وعلدددى ) سدددراجي ( أا تفهدددم أا هددذا التصدددعيد لدددا يقابددد  بالسدددكو  
الفلسطينين فوحدة تلاف  وصمود مقدسين وولون المرجعيا  الدينية يلف كلمة شعبنا  أنموذا راجدع 

 أمام أي سياسة انتقامية  سراجيلية لادمة .
 1/8/2017، أون الين فلسطين

 
 ك" الشابا"و "الموساد"نتنياهو يسعى لتحديد عقوبة ضد من ينشر معلومات عن "معاريف":  .25

ذكددر  صددحيفة  معدداررف  العبررددةن صددباح الثالثدداءن أا رجددي  الددوسراء انسددراجيلي بنيدداميا : تدد  أبيدد 
ر نشدر أي تفاصدي  نتنياهو يسعى للحصول على لرار مدا لجندة األمدا واليارجيدة فدي اللنيسد  بحتد

 ومعلوما  عا جهاسي  الموساد  و الشاباك .
وبحسدد  الصددحيفةن فددالا نتنيدداهو طلدد  مددا اللجنددة ا:جتمددام اليددوم نصدددار لددرار بهددذا الشددأان يشددم  
عدم نشر أية تفاصي  عا موتفي الشاباك والموسداد وعداجالتهمن وعددم تحديدد المرافدي والبندى التحتيدة 

 ها الجهاساا.المستيدمة سرا التي يستيدم
وسدديعتبر القددرار كدد  مددا يحدددد ورجمددع تلددك المعلومددا  ضددما  جررمددة جناجيددة ن وذلددك بموجدد  لددانوا 

 عاما. 15العقوبا  لد تص   لى السجا 
 1/8/2017القدس، القدس، 
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 باحة البراق ويعربدون في القدس يقتحمون آالف المستوطنين  .26

  البراقن ونتموا احتفا:  وصلوا  وشعاجر استباح آ:ن المستوطنيان الليلةن باحة حاج: القد 
تلمودية لمناسبة ما يسمى التاسع ما آ  )وفي التقويم العبري(ن أو ما يسمى ذكرى  يرا  الهيك  ن 

 .الثالثاءوالذي يستمر حتى مساء يوم 
وكاا المستوطنوا شرعوا بالوصول  لى القد  القديمة بمسيرا  متعددةن صاحبها أعمال عربدة 

 وا  ا:حتاللن وصو:  لى باحة البراق.بحماية ل
وكان  منتما  الهيك  المسعوم أعلن  عا تنتيمها مسيرة حاشدة تنطلي ما أحد أبوا  البلدة 
القديمة )البا  الجديد(ن وتطون حول أبوا  القد  القديمة بهذال المناسبةن كما دع  للمشاركة 

 بارك لنف  المناسبة.الواسعة في التحاما  يوم الثالثاء للمسجد األلصى الم
 31/7/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 باألقصى الصهيوني العبث لفحص متخصصة لجان تشكيل: الكسواني .27

أعلا مدير المسجد األلصى الشيخ عمر اللسوانين عا بدء لجاا متيصصةن : القد  المحتلة
لعبر الصهيوني في الميطوطا  والمستندا  شكلتها  دارة األولان انسالمية في القد ن لفحد ا

 والوثاجي في مرافي المسجد األلصىن  باا سيطرت  على المسجد يالل األسبوعيا الماضييا.
ولال اللسواني:   ا عدة لجاا بدأ  العم ن وتدر  األضرار التي لحق  بالمسجد األلصى في 

يطوطا  ومستندا  كان  موجودة في المجا:  كافةن تمهيدا  نعداد تقارررهان ياصة العبر في م
المكات  والمصليا  والمتحفن والمكتبا  ومكات  السدنة والحر ن ومكات  انعمار وانطفاء 

 وغيرها .
وأضان الشيخ اللسواني لد المركس الفلسطيني لإلعالم ن أا عملية الفحد تحتاا ولتان واللجاا 

كات  واآلبارن كاشفا:  جميع أبوا  المكات  ستصدر ألثر ما تقررر حول ما لحي في المكتبا  والم
كسر  ألفالها وسرافيلهان وكذلك اآلبار والقبة النحوية والمحكمة الشرعيةن والمكت  الياد ومكت  

 المفتين والمكات  بشك  عام .
وفي سياق آيرن لال اللسواني  ا تهديد ا:حتالل با:عتقال وانبعاد عا المسجد األلصى لم 

آيرران دوا  بداء  4حرا  أم ن ولب  األحدار األييرة أبعد  الشرطة  4عد يتولفن حير أب
 األسبا .

 31/7/2017المركز الفلسطيني لإلعالم،  
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 االحتالل يزعم اعتقال فلسطينية نقلت أمواال  لالنتقام الغتيال "فقها" .28

والدة أسيررا ما  نشر  وساج   عالم  سراجيليةن بعد تهر يوم ا:ثنيان يبر اعتقال: القد  المحتلة
ن بعد سماح الرلابة العسكررة انسراجيليةن وذلك بتهمة تهرر  48الداي  الفلسطيني المحت  عام 

 األموال.
ولال  القناة العبررة السابعة:  ا الشرطة انسراجيلية اعتقل   حياة فقي ن وهي والدة األسيررا آدم 

ة الغربية المحتلة  لى مدينة جلجوليا في وفرا  فقين بعد عودتها ما مدينة للقيلية شمال الضف
  المثلر ن والتي تعيش فيها.

وسعم  القناة أن   ُعثر بحوستها على مبلغ ما المالن ادع  الشرطة أنها أموال مصدرها تنتيما  
 فلسطينية محتورة .

دي في كما سعم  أا األموال كان  معدة لولديها المعتقليا بتهمة التيطي  لالنتقام :غتيال القيا
كتاج  القسام ماسا فقها بغسةن واللذيا اعتقال بأيار الماضين وجرى اتهامهم بالتيطي  مع شقيقهم 

 بغسة وردعى محمد فقين وهو ناش  بالقسامن لتنفيذ العمليا .
 31/7/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 وسكانها يتمسكون باألرض 116تهدم العراقيب للمرة الـ" إسرائيل" .29

هدم  الجرافا  معسسة بقوا  ما الشرطة انسراجيلية صباح اليوم الثالثاءن لررة العرالي  : دمحمد وت
ن وذلك سعيا ما المؤسسة انسراجيلية لتشررد سكانها ومصادرة أراضي القررة 116بالنق  للمرة الد

 مسلوبة ا:عتران.
  الياصة التابعة لوحدة وحس  المعلوما  المتوفرةن فقد التحم  لوا  كبيرة ما الشرطة والوحدا

'يوآ ' وممثلو ما يسمى 'داجرة أراضي  سراجي 'ن بساعا  الصباح البالرن لررة العرالي ن وهدم  
 مناسلها المكونة ما ألواح الصفيي.

 1/8/2017، 48عرب 
 

 رئيس مجلس المستوطنات بالضفة يتحصن في مبنى الرجبي بالخليل .31
الضفة الغربيةن يوسي دجاان عا عسم  التحصا داي  أعلا رجي  مجل  المستوطنا  ب: رام هللا

الشررف والذي احتل  مجموعا  ما المستوطنيا لب  عدة  انبراهيميمبنى الرجبي المتايم للحرم 
 أيام.
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وأوضي رجي  مجل  المستوطنا ن بأن  سيقومن وبالتساما مع الصيام بذكرى يرا   الهيك   
التحصا مع المستوطنيا في مبنى الرجبين حير طال  و  انبراهيمي المسجدالمسعومن المبي  في 

رجي  الحكومةن بنياميا نتنياهون بولف الغبا الالحي بالمستوطنيا وحقهم بالسكا في العمارة 
انبراهيمين لاجال لنتنياهو:   في الول  الذي نحيي ذكرى يرا  الهيك ن عليك أ:  للمسجدالمتايمة 

 تلوا شرركا ليرا   ضافي .
 31/7/2017نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األ 

 
 حكم إسرائيلي بتثبيت صفقة عقارات بين مستوطنين والكنيسة األرثوذكسية .31

حكم  المحكمة المركسرة انسراجيلية أم ن لمصلحة مستوطنيا في دعوى رفعوها ضد بطررركية 
ملوكة لللنيسة التي رد  الروم األرثوذك  في القد  المحتلةن بهدن تثبي  صفقة بيع عقارا  م

وبي  في منطقة « انمبررال«و« بترا»ن المتعلي بفندلي «الجاجر»بأنها ستطعا في هذا القرار 
 المعتمية في المدينة.

ن وتتعلي بتسرر  عقارا  مملوكة لللنيسة في «صفقة با  اليلي »وكان  هذال الصفقة التي ُتعرن بد 
ن 2004ررا يهودن ُعقد  في عهد البطرررك  يررنيو  عام البلدة القديمة في القد  المحتلة لمستثم

لصاج .  وأد   لى  طاحت  وا 
لرار المحكمةن :فتة  لى أا هذال الصفقة « استهجانها»وأعلن  بطررركية األرثوذك  في بياا أم  

ُأبرم  بغير شرعية مع ما كاا مسؤو:  عا الداجرة المالية لدى البطررركية يالل و:ية البطرررك »
تواص  اتصا:تها مع »ن مشيرة  لى أنها «ستطعا بقرار المحكمة»وألد  أنها «. لمعسول  يررنيو ا

«. اللناج  محليا  وعالميا  وعلى أعلى المستويا  وتنسي مع الجها  الرسمية والدول الصديقة
بررة األمالك واألولان والعقارا  اللنسية األرثوذكسية في القد  عرضة للهجمة البر »واعتبر  أا 

 «.التي تتعرض لها المقدسا  والعقارا  انسالمية في المدينة المقدسة
 1/8/2017الحياة، لندن، 

 
 لجان متخصصة من دائرة األوقاف لفحص أضرار اقتحام األقصى أربع .32

لال  داجرة األولان انسالمية في القد   نها شكل  أربع لجاا : عبد الرؤون أرناؤوط - القد 
ار الناجمة عا التحام الشرطة انسراجيلية للمسجد األلصى في ول  سابي متيصصة لفحد األضر 

 تموس. ما يوليو/
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ولال الشيخ عسام اليطي ن مدير عام أولان القد  وشؤوا المسجد األلصىن في بياا وصل  
نسية من  لألناضولن  لام   دارة األولان انسالميةن بتشكي  أربعة لجاا متيصصةن لفحد 

ضرار الناجمة عا التحام المكات  والمرالس في المسجد األلصى المباركن بجميع وتقييم جميع األ
 مرافق ن ما لب  ا:حتالل انسراجيلي .

وأضان  تؤكد داجرة أولان القد  حرصها التام على بياا ك  الحقاجي وا عالم الرأي العام بها  لى 
وثاجي الموجودة في المسجد األلصى حيا انتهاء عم  اللجاان وتقديم التقاررر الرسمية بشأا ك  ال

 المبارك .
 31/7/2017وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 الفلسطينيون في العراق يطالبون سفير السلطة في بغداد بالتدخل لوقف التحريض ضدهم .33

أعر  فلسطينيوا مقيموا في العراق عا يشيتهم ما وجود حملة تحررض جديدة تستهدن د: بغدا
على يد ا:حتالل  واأللصىاقن بالتساما مع ما يتعرض ل  الفلسطينيوا في القد  وجودهم في العر 

 الصهيوني.
وتهر في بعض موالع التواص  ا:جتماعي في العراقن عدد كبير ما العرالييا يهاجموا 
الفلسطينييا وربدوا تأييدهم لالحتالل الصهيوني ضد الشع  الفلسطيني مبرررا هذا التصرن على 

 بحوادر التفجيرا  انرهابية. أبناجهمالرجيسي :ستشهاد  نهم السب أ
وهمية على  أسماءوحّم  بعض المشاركيا في حملة التحررض هذال المسؤولية للفلسطينييا ونشروا 

 لفلسطينييا. أنها
وجاء  هذال ا:تهاما  نتيجة لما لدمت  وسارة الدايلية العرالية ما  حصاجية حول عدد ا:نتحارريا 

صدمة كبيرة لدى الجالية الفلسطينية في بغداد عا أا عدد  أثاروجنسياتهم مما  في العراق
ن 2013 لى  2007ما بيا  1201ا:نتحارريا الفلسطينييا الذيا فجروا أنفسهم في العراق وص   لى 

 فجروا أنفسهم في بغداد وبالي المحافتا  العرالية.
لد  لد  بر  ن وطلبوا ا:حتفا  باسمهمن عا  وأعر  :ججوا فلسطينيوا مقيموا في العراقن تحدثوا

يشيتهمن ما أعمال انتقامية ما لب  العرالييان وتساءل اللثير منهم عا مولف وسارة الدايلية 
 العرالية ما هذال التهم الباطلة.

حمد أوناشد الالججوا الفلسطينيوا في العراقن الذيا تحدثوا لد  لد  بر  ن سفير السلطة في بغداد 
هذا ا:تهاما  الباطلة وأا ثب  لوسارة الدايلية الحقيقةن  ننهاءا يقوم بيطوا  جادة وحاسمة عق  با
 السفير الفلسطيني لد نفى هذا األمر ألثر ما مناسبة. أارغم 
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:ن فلسطيني يعيشوا بمناطي متفرلة في آعدد الفلسطينييا اليوم يبلغ ثالر  أا لى  انشارةوتجدر 
 . واليد بغدادبغدادن وغالبيتهم ما م

 1/8/2017قدس برس، 
 

 بحق الفلسطينيين جنوبي قلقيلية العسكريةاالحتالل يشدد من إجراءاته  .34
تواص  لوا  ا:حتالل انسراجيلي  غالق لررة  عسوا عتمة  جنوبي للقيليةن ويمنع غير : للقيلية

 المقيميا فيها ما الديول  ليها.
ن عبد اللررم أيو ن أا ا:حتالل صّعد منذ نحو وأوضي سكرتير المجل  القروي في عسوا عتمة

 أسبوعيا بحي أهالي القررةن وشدد ما  جراءات  العسكررة على مديلها.
وأضان أيو ن يالل حدير مع  لد  بر  ن أا جدار العسل يحاصر القررة منذ  لامت  ما ثالر 

 ها الرابع.جها ن فيما ألدم ا:حتالل على نص  بوابة حديدية وحاجس عسكري على مديل
وأشار  لى أا جنود ا:حتالل شرعوا منذ نحو أسبوعيا بالتضييي على المواطنيان وا عالة حركتهمن 
ومنع مما هم ما غير سكاا القررة ما ديولهان بالتساما م  عمليا  ا:ستفساس المستمرة بحي 

 المواطنيا المتنقليا.
في  عالة حركة المواطنيان ومنع   وبّيا سكرتير المجل  القروي أا  جراءا  ا:حتالل ساهم 

 التواص  ا:جتماعي بيا العاجال  التي يسكا أفراد منها يارا القررة.
 1/8/2017قدس برس، 

 
 الدموية" من مشافي غزة الصفائحنفاد عالج "نقص  .35

حذر  وسارة الصحة الفلسطينية في غسةن يوم انثنيان ما أا نفاد عالا نقد الصفاجي : غسة
 افي القطام با  يهدد حياة المرضى.الدموية ما مش

( الذي يستيدم في IVIGولال مدير مشفى محمد الدرة لألطفال في غسةن ماجد حمادةن  ا عالا )
 حا:  نقد الصفاجي الدموية مجهول السب  وبعض أمراض المناعةن لم يعد متوفر ا لدى المشفى.

هذا الدواء في الول  المناس   نقاذ وأضان في حدير لد  لد  بر  ن أن   يمكا ما يالل استيدام 
 حياة المررض ومنع حدور مضاعفا  لد تصاح  المررض مدى الحياة .

وأشار  لى أا مشفى  الدرة لألطفال   الذي ييدم شرق مدينة غسةن عانى منذ فترة ما نقد عالا 
(IVIG. ن  وللن  اآلا غير موجود تمام ان مما يسرد ما صعوبة الوضع) 

 1/8/2017قدس برس، 
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 سر الشهداء للحج موزعين بالتساوي بين غزة والضفةأُ من 1,000  باستضافةسلمان يأمر  .36

بجمهوررة مصر العربية أحمد القطاان أا يادم الحرميا  السعوديألد السفير  أ ش أ: -القاهرة
الضفة  ما 500وما لطام غسة  500ألف ما أسر الشهداء الفلسطينييا  الشررفيا أمر باستضافة

بيةن :فتا  لى أا هذا األمر ل  سنوا  عديدةن وللا هذال السنة أضان الملك ألفا ما أسر شهداء الغر 
 القوا  المسلحة والشرطة المصررة.

 31/7/2017، األهرام، القاهرة
 

 في األقصى اإللكترونيةلنصب البوابات  كانت األكثر تفهما   السعودية: صحيفة عبرية .37
يواا المللي السعودّي يوم اليمي  الماضين في بياٍا رسميٍّ لال الد سهير أندراو : -الناصرة

عممت  وكالة األنباء السعودية )وا (  ّا جهود العاه  السعودي الملك سلماا با عبد العسرس نعادة 
لغاء القيود المفروضة على الديول  لي  تللل  بالنجاح اليوم.  فتي المسجد األلصى وا 

بروايٍة  سراجيلّيٍة مغايرة تمام ان فقد نسف  صحيفة  سراجيلية المساعم بأّا وللّا الرواية السعودّية لوبل  
 تدي  العاه  السعودي سلماا با عبد العسرس هو ما ألنع  سراجي  بالسالة البوابا  انللترونية.

ن المعروفة بتوجهاتها اليمينيةن عا مصادر سياسّية ”مكور ررشوا “وفي هذا السياقن نقل  صحيفة 
ّنها رفيعة الُمستوى لولها  ّا الممللة العربّية السعودية كان  ألثر الدول العربية التي أبد  ُوصف  بأ

تفهم ا لقيام  سراجي  بنص  البوابا  انللترونية على مداي  المسجد األلصىن على اعتبار أّا ذلك 
 تفرض  انجراءا  األمنية في المكاان على حّد تعبير المصادر.

لع الصحيفةن لفت  الصحيفة  لى أّا يتبّيا ما ا:تصا:  غير المباشرة التي وفي تقررر نشرال مو 
جر  بيا ديواا رجي  الوسراء انسراجيلّي بنياميا نتنياهو والسعودييا عبر الو:يا  المتحدة 
األمرركّيةن أّا الرراض التنع  بحجة نتنياهو الذي ذّكر السعودييا بأّا انجراءا  التي اتيذتها 

في األلصى تشب  تلك التي تتيذها السعودية في المسجد الحرام في مكةن كما لال    سراجي 
 المصادر.

ن اللواء أنور عشقي نص  ”ا:ستراتيجيةمركس الشرق األوس  للدراسا  “ما ناحيت ن برر مدير 
للترونية على مداي  المسجد األلصىن بأّن  محاولة لمنع حدود  ا:حتالل انسراجيلّي لبوابا  

 فجيرا  واعتداءا   رهابية داي  المسجد.ت
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بالقول  ّا يطوة تركي  البوابا  تحفت  عليها ” العر  بوس ”واستدرك عشقي في حدير ياد بد
الممللة رغم أهميتها لعدم موافقة الطرن الفلسطيني عليهان وذلك ليشيت  أا تمهد لفرض السيادة 

 انسراجيلية علي .
الفلسطينين الذي يرى وجود يطورة في تركي  البوابا  انللترونية ولال عشقي: نحا نلتسم بالمولف 

ما الناحية السيادية والسياسيةن رغم أا دورها األمني يهدن للحد ما حدور أعمال العنف داي  
 المسجد األلصى.

 31/7/2017، لندن، رأي اليوم
 

 حتية في غزةأصحاب المنازل المدمرة ومشاريع بنى ت لصالحالكويت تقدم دعما  ماليا   .38
صرن مساعدا  بدل  يجارن لعدد « األونروا»ما المقرر أا تشرم وكالة «: القد  العربي»غسة د 

في الول  الذي أعلا في   األييرةنما عواج  لطام غسة التي هدم  مناسلها في الحر  انسراجيلية 
تأهي  البنى التحتية  وسرر األشغال العامة وانسكاان عا اعتماد اللور  مبالغ مالية لصالي  عادة

أنها ستدفع يالل األيام « األونروا»التي تضرر  يالل الحر  في عدة مناطي بالقطام. وذكر  
عاجلة ما ذوي البيو  المهدمة. وأضان أنها  3122لد  2017المقبلة بدل  يجار للربع الثاني ما عام 

ر المبلغ انجمالي لدفعا  بدل ويقد عاجلة لادمة ما فلسطينيي سوررا. 180ستدفع  يجارا  أيرى لد
 مليوا دو:ر. 2.4انيجار التي ستصرن يالل أيام نحو 

 1/8/2017القدس العربي، لندن، 
 

 الجرائم في المغرب إلقناع اليهود بالقدوم إلى فلسطين ارتكبمؤر خ إسرائيلي: الموساد  .39
)ا:ستيبارا  اليارجّية(  ُكشف النقا  عا أّا جهاس الموساد انسراجيليّ  سهير أندراو : - الناصرة

أرس  في أواج  الستينيا  ما القرا الماضي يلية  كبيرة  بأمٍر ما القاجد أيسر هارجي ن لتنفيذ أعماٍل 
 رهابّيٍة ضّد اليهودن واتهام السلطا  المغربّية بذلكن للي تسمي للحركة الصهيونّية باستجالبهم  لى 

ديمّي نشرال المؤرخ انسراجيلّين د. يغآل با نوان ما فلسطيا المحتّلةن هذا ما جاء في بحٍر ألا
 جامعة بار  يالا.

ووفق ا للبحرن فالّا رجي  الموساد لال  ّن  ما أج  تنفيذ العمليةن يتحّتم على الموساد تقديم شهداء 
ان لام  السلطا  المغربّية باعتقال شابيا يهودييا مغربييان ما عمالء  يهودن وبعد فترٍة لصيرٍة جد 

 موسادن ويالل التحقيي معهما توفّيا  ثر التعذي ن كما أّا شاب ا ثالث ا ُلت  في السجا نتيجة التعذي .ال
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ولف  الباحر  لى أّا يطة رجي  الموساد نجح ن ذلك أّا مو  الثالثة في السجا سّبّ  صدمة  
انسرام بالتوليع على كبيرة ن األمر الذي ساهم  لى حٍد كبير في  لنام الملك المغربّي في ذلك الحيا ب

اتفاٍق مع  سراجي  ُيسمي بموجب  لليهود بالهجرة ما المغر   لى الدولة العبرّرة حديثة العهدن على حّد 
لول المؤرخ انسراجيلّين الذي رّكس في بحث  على ليام الموساد انسراجيلّي بترك العمالء المحلييا في 

 المغر  ليقعوا في أيدي النتام الحالم.
ألف ان وكاا السواد األعتم منهم يتبوأ  160 لى أّا عدد اليهود في ذلك الول  كاا حوالي  ُيشار

مناص  رفيعة في النتام الحالمن ووص  أحدهم  لى منص  وسرر لدى الملك المغربّين وعلى الرغم 
ما ذلكن فقد لرر الموسادن بعد أان حص  على الضوء األيضرن ما المؤسسة السياسّيةن القيام 

 عمال غير أياللّية بهدن استجال  اليهود ما المغر   لى  سراجي .بأ
 31/7/2017، لندن، رأي اليوم

 
 في األقصى لقياس ردود أفعال العالم اإلسالمي "إسرائيل"ناشط مقدوني: انتهاكات  .41

لال ياسميا رجبي الناش  المقدوني المتطوم في مجال المساعدا  اننسانيةن : سكوبيا/ بشار آدمي
الدول انسالمية والعربية والمجتمع الدولين مستمروا في صمتهم حيال ا:نتهالا  انسراجيلية  ّا 

عام ا  69بحي المسجد األلصىن ولم يتمكنوا ما تحقيي تقدم على صعيد القضية الفلسطينية منذ 
 احتالل فلسطيا(. 1948)

اء القوا  انسراجيلية أثناء وأضان رجبي أحد ناشطي سفينة مافي مرمرة التركية التي تعرض  :عتد
ن في حدير لألناضولن  ّا السلطا  انسراجيلية مستمرة في انتهاك 2010سرارتها  لى لطام غسة عام 

 كافة القوانيا الدولية منذ عشرا  السنيا.
واعتبر أا الممارسا  انسراجيلية وا:نتهالا  بحي الفلسطينييا والمسجد األلصىن تهدن  لى ليا  

دارات .ردود أفع وأوضي رجبي أّا انتهالا   سراجي  للقوانيا الدولية  تتجّلى في  ال العالم انسالمي وا 
عدم اعترافها بفلسطيا كدولة مستقلةن واحتالل أجساء ما الضفة الغربيةن وا:عتداءا  المتلررة على 

نشاء المستوطنا  غير لط ام غسةن  ضافة  لى رفضها عودة الالججيا الفلسطينييا  لى أراضيهمن وا 
 الشرعيةن وتغيي  المورور الثقافي والديني .

وأشار  لى أن  في الول  الذي يثور في  الشع  الفلسطيني نصرة  لأللصى للمطالبة بحمايت  تواص  
ا:  : يدافع عا الفلسطينييا سوى الرجي   البلداا العربية وانسالمية التسام الصم . ولال  أيض 

التركي رج  طي  أردوغاان فحّكام وملوك العر  منشغليا بصراعاتهم الدايلية ما أج  البقاء في 
 السلطة .
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وفيما يتعلي بأحدار المسجد األلصىن لال الناش  المقدوني  ا منع السلطا  انسراجيلية 
لامة الصالة في ن تعد ما  ألثر ا:نتهالا  انسراجيلية الفلسطينييا ما ديول المسجد األ لصى وا 

 حساسية .
 31/7/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 على أحد محرري صفقة شاليت بالمؤبدمحكمة نمساوية تحكم  .41

النيابة العامة انسراجيليةن ام ن  ا محكمة في النمسا لض  األسبوم  أعلن  األيام :  -القد  
ا المؤبد على فلسطيني ما نشطاء حركة  حما   أفرج  عن   سراجي  في  طار الماضي بالسج

 .2011صفقة شالي  لتبادل لألسرى عام 
ولم توضي النيابة في بياا صحافين اسم الفلسطينين وللنها أشار   لى أن  سكا في لطام غسةن 

 ا الحكم صدر بحي  وعاش يالل السنوا  األييرة في النمسا.  : وساج   عالمية فلسطينية لال 
 عاما(. 27الشا  عبد اللررم أبو حب  )

ولفت  النيابة  لى أا  المحكمة أدان  الفلسطيني على يلفية ليام  بالتآمرن وحر آيررا على 
 ارتلا  عمليا   رهابية في القد  .

لحكم ويتم  أا  انجراءا  القانونية في النمسا انته  لب  أسبوم حيا حوكم هذا الفلسطيني وتم ا
 علي  بالسجا المؤبد .

 1/8/2017األيام، رام هللا، 
 

 زبائنها الجيش اإلسرائيلي و"بنك هبوعليم" بيناختراق شركة سيبرانية  .42
 ن وحصلوا على Fireyeتمكا لراصنة ما ايتراق الشركة السيبرانية األميركية  : هاشم حمداا

الشركة في  سراجي ن بينهم  بنك  معلوما  دايلية للشركةن بضمنها وثاجي تجاررة تتص  بسباجا
 هبوعليم  و الجيش انسراجيلي .

مليار دو:رن ولد بدأ أسهمها بالتراجع لب   2.7وعلم أا ليمة الشركة في  وول سترر   تقدر بنحو 
 البدء بالتعامال .

    الذي ينشر المستنداpastebinوجاء أا القراصنة نشروا  الغنيمة  التي حصلوا عليها في مولع  
 المجهولةن بما في ذلك رواب  ننسالها.

وبحس  صحيفة  يديعو  أحرونو   فالن  بيا المعلوما  التي تم  سرلتها  أسماء مستيدميا 
 ووثاجي عم  ومراسال  مع سباجان ومعلوما  حساسة أيرى.
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    تعتبر  حدى شركا  السايبر اللبرى في العالمن وتقدم يدما  أما معلوماFireyeيشار  لى أا  
آل:ن المؤسسا  في أنحاء العالم. وتتيصد الشركة في حماية بنى تحتية حيوية وأمنيةن  ضافة 
 لى البنوك والمصانع. وكاا لها دور في اللشف عا عشرا  محاو:  القرصنة والثغرا  في 

 منتوما  الحاسو .
 31/7/2017، 48عرب 

 
 خيارات لتفاديها! وتطرح ثالثةتتوقع حربا  قريبة على غزة " يويورك تايمز"ن .43

با  لطام غسة : يستبعد حرب ا لرربة مع ا:حتالل  انسراجيلي ن مع الضغوطا  : واشنطا / وكا: 
ا كانوا : يرغبونها تفادي ا  المستمرة على نحو مليوني مواطا يعيشوا في ألبر  سجا بشري ن وا 

صادية ما الحرو  الثالثة الماضية للويال  التي ما سال  تلقي بتاللهم على أحوالهم المعيشية وا:لت
 .2014و 2012و 2008أعوام 

ا  صحيفة  نيورورك تايمس  األمرركيةن نشر  تقررر ا يتحدر حول حرٍ  لرربة بيا غسة و  سراجي  ن بعيد 
عا رغبة الطرفيا في جع  ذلك الييار يارا المعادلة في الصرام الداجر في الول  الحالين كاشفة  

 لفلسطينييا و انسراجيلييا  لتفادي الحر  القرربة.ميارا أمام ا 3عا 
ولال  الصحيفة األمرركية  ا ذلك الصدى ما احتجاجا  واسعة ما الفلسطينييا في القد ن 
وحمال  اعتقال ولت  لهم ما لب  جنود ا:حتاللن فضال  عا اعتقا:  لمسؤوليا في حركة حما  

 .2014سبي الحر  األييرة على غسة صيف عام في الضفة الغربيةن هو أمر مشاب  كثير ا لما 
ولف  التقررر  لى تحذيرا  وجهها مستشار األما القومي في عهد رجي  الوسراء السابي أرري  

:تياذ ” حما “شاروان جيورا  يالندن ما أا سياسة السلطة الفلسطينية الجديدة تجاال غسةن تدفع 
 لجذ  انتباال المجتمع الدولي مرة أيرى.الييار الوحيد لديهمن والتصعيد مع   سراجي  ن 

ُسبدة التقرررن أوضحها ايالند بثالر طرقن يمكا فيها للال الطرفيا حما  و  سراجي   بتجن  
التصعيد الوشيكن  ذ أا الح  األول بيد   سراجي   التي ترفض التعام  مع أي حكومة تقودها 

جع التي يربطها بشع  غسةن  ما عا طرري حما ن  ذ بالمكانها أا تنق  عاجدا  الضراج  على البضا
  شران دولي أو باستيدام  يرادا  الضراج  لدفع فاتورة اللهرباء.

أما الح  الثاني فهو بيد مصر التي يمكا أا تعم  على تصدر المسرد ما السلع  لى غسةن مما يقل  
 مباشرة.ما المبلغ الذي يفرض  ا:حتالل ورسرد ما الضراج  التي تفرضها حكومة غسة 



 
 
 
 

 

 28 ص             4362 العدد:             8/1/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

أّما األيير فهو بيد حما  التي يج  أا تعم  على تشكي  هيجة  داررة جديدة في غسةن بقيادة 
والذي يمّكا   سراجي   والمجتمع الدولي ما التعام  معها مباشرة لتحسيا  الحركةنشيصية يارا 

 الحياة في غسة وتوليع اتفاق هدنة طور  األمد.
ا  في غسة يؤدي  لى عوال  وشيكة تشهد احتما:  وجود نسام وأعاد التقررر  لى أا  همال األسم

 جديد بيا غسة و  سراجي  ن غرض  سد الفجوة بيا الضفة الغربية والقطام.
 31/7/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 في واشنطن اإلسرائيليةالسفارة  أماممظاهرة … لألقصىنصرة  .44

في العاصمة  انسراجيليةالسفارة  أمام أللصىاتتاهر المجا  لنصرة المسجد  واشنطا د صادق بالل:
 المقدسةنومحاولتها تهورد المدينة  األلصىللمسجد  انسراجيليةعلى ا:نتهالا   واشنطان احتجاجا

 وفلسطينية. وأمرركية  سالميةوشارك في المتاهرة عدة منتما  ومؤسسا  
ووجه   انسراجيلية:نتهالا  رشيد عا غضب  حيال ا أبو أسامةوعبر اللات  السياسي الفلسطيني 

  األعسل.الذي يمار  ضد الشع  الفلسطيني  انسراجيليلولف دعم التلم  األمرركية اندارة  لىدعوة 
 المتاهرةن وعبرفي  انسراجيليرافضة لالحتالل  أمرركيةولد كاا :فتا مشاركة مؤسسا  يهودية 

  سراجي اليهودية عا رفض  لسياسا   ديفيد فيلماا القيادي البارس في منتمة نيتوري كارتا
اليوم على حي الشع  الفلسطيني في  فلسطيا. والد لرأيودعاها لالنسحا  ما  العنصررةن
الدولية  األعرانما تقوم ب  لوا  ا:حتالل ما جراجم : تقرها  أاومقدسات . مضيفا  أرض استعادت  

على حرص  المشاركة  اليهوديةن والدلدينية والشراجع السماوية كما : تقرها اللثير ما المؤسسا  ا
 انسراجيلي.في ك  الفعاليا  المناهضة لالحتالل 
رفع الحصار عنهان واعتبروال حصار تالم ونددوا   لى ودعواولم ينسى المتتاهروا حصار غسة 

على حياة سكاا القطام  وأثر واألطفالبالصم  الدولي حيال الحصار الذي با  يفتك بالمرضى 
 سلبا.

 31/7/2017، لندن، رأي اليوم
 

 كنيسة أمريكية تقاطع "أتش بي" لتورطها بدعم االستيطان 17بي دي أس": " .45
بسب  تورطها في دعم  HPكنيسة أمرركية على عررضة مقاطعة شاملة لشركة  17ولع  : واشنطا

 .انسراجيليانتهالا  ا:حتالل 
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وفرض العقوبا  عليها المعروفة دولي ا بد  ولال  حركة مقاطعة   سراجي   وسح  ا:ستثمارا  منها
B.D.S كنيسة ولع  على عررضة تند على مقاطعة الشركة المذكورة بسب  دعمها  17 ا الد

واعتبر  الحركة أا هذا  نجاس ُيضان  لى سلسة  .انسراجيليلمنتومة ا:ستيطاا وا:حتالل 
 ل.اننجاسا  العالمية التي تحققها الحركة في مقاطعة ا:حتال

 30/7/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

والحوار هو السبيل إلنقاذ مجلس  تصريحات العتيبة أثبتت حقيقة الحملة على قطر... العطية: .46
 التعاون 

أّلد وسرر الدفام القطرين يالد با محمد العطيةن أا الحوار هو السبي  الوحيد ننقاذ مجل   : لنا 
ا  التصررحا  األييرة لسفير انمارا  في واشنطان يوسف العتيبةن عا التعاوا اليليجين معتبرا  أ

تشكي  حكوما  علمانية في المنطقةن أثبت  حقيقة الحملة على لطرن وما يتدي  في شؤوا الدول 
 األيرى ويعم  على تغيير عقيدة شعوبها .

على الدول الثالر ولال في مقابلٍة مع لناة  الجسررة ن   ا مجل  التعاوا اليليجي : يقتصر 
المحاصرة لدولة لطرن ب  يشم  ك  الدول األعضاء في ن وعلي ن يقع على عاتي الدول الس  في 

 هذا المجل ن مسؤولية  نقاذ ما تبقى ما هذا اللياا الفررد ما نوع  في العالم العربي .
  األسمةن فالا ولف   لى أن   حتى لو تراجع  الدول المحاصرة عا تجاوساتها ضد دولة لطر وانته

الرأي العام لا ينسى أا السب  الرجيسي الذي أشع  فتي  هذال األسمة المصطنعةن هو لرصنة مولع 
 وكالة األنباء القطررةن ونشر تصررحا  مفبركة ألمير البالد الشيخ تميم با حمد آل ثاني . 

لحوار كما أوضي أمير كما أشار العطية  لى أا  السبي  الوحيد ننقاذ مجل  التعاوا اليليجي هو ا
لطر في يطاب  األييرن والذي ألد أا أمير دولة اللور  هو الراعي ألي حوار دبلوماسي ن :فتا  

  لى أا  هذا الحوار مشروط برفع الحصارن وعدم المسا  بالسيادة الوطنية لدولة لطر .
لم تلا  2013لعام  لى ذلكن أوضي وسرر الدفام القطرين أا  أسمة سح  السفراء ما الدوحة في ا

بسب  ولون لطر في وج  الثورا  المضادة للربيع العربين فسح  السفراء ولع بعد ول  وجيس ما 
 تسلم األمير الحكمن والذي لم ُيع ل فرصة لللشف عا نواياال . 

وفي اليتام أشار  لى أا  مجل  التعاوا اليليجي سيشهد تعديال  في نتام  األساسين الذي يج  
يا ا:عتبار تشابك العاللا  الدولية التي تستدعي تحديدا  واضحة في آليا  فض أا يأيذ بع

 المناسعا  وتعررفا  دليقة للي  الفاص  بيا ما يم  دول المجل ن وبيا ما هو سيادي لل  دولة .
 1/8/2017، العربي الجديد، لندن
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 اللوبي السعودي في الواليات المتحدة يقود حملة لتشويه قطر .47

والعاللا  العامةن والتي تتيذ  لالستشارا كشف  معلوما  أاَّ شركة   لسيو   : الشرق  –الدوحة 
 ما دولة انمارا  العربية مقر ا  لليمي ا لهان تقود حملة دولية مدفوعة الثما لتشوي  صورة لطر.

ونشر حسا   مارك العربي  على تورتر أا   لسيو   بدأ  الحملة الممولة ضد لطر مستعينة 
يا   سراجيليةن كاشفا أاَّ ممول حملة تشوي  لطر هو رجي  اللوبي السعودي ومؤسس  في بشيص

أمرركا سلماا األنصارين الذي يتولى تنتيم حمال  العاللا  العامة لصالي الرراض في العاصمة 
األمرركية واشنطان وألثر الشيصيا  الداعمة لولي العهد السعودي األمير محمد با سلماان ولفكرة 

 تطبيع السعودي مع  سراجي .ال
وبينما يسعى األنصارين الذي يتقاضى المالييا ما الرراض لترور  السياسة الدسعدوديةن  لى  لامة 
سراجي ن فالا صحيفة  ذا ناشيونال  انماراتية الصادرة باننجليسرة كشف  في  عاللا  بيا الممللة وا 

الو:يا  المتحدة حديثا  نما أيذ بها اللوبي تقررر لها أا  الحملة التي تعرض  لها دولة لطر في 
انسراجيلي في واشنطا ن األمر الذي يفتي البا  واسعا حول ما  ذا كاا ثمة تعاوا أصال بيا اللوبي 

 السعودي واللوبي الصهيوني في واشنطا.
ة أطلي ونق  تقررر لقناة  الجسررة  على مولعها انللتروني أا اللوبي السعودي في الو:يا  المتحد

حملة  عالنية تلفسرونية مدفوعة ضد لطرن :فتا التقررر  لى أاَّ لجنة العاللا  العامة الدسعدودية 
مقاطع  عالنية مدتها ثالثوا ثانية في  7ألف دو:ر مقاب   138دفع  مبلغ  SAPRACاألمرركية 
 القنوا .

 1/8/2017، الدوحة، الشرق 
 

 العالميةقطر تشكو دول المقاطعة لمنظمة التجارة  .48
أعلن  لطرن اليوم انثنيان أنها  تقدم  بشكوى رسمية  لى جهاس تسوية النساعا  : أحمد المصري 

التابع لمنتمة التجارة العالمية ضّد الدول التي فرض  حصار ا عليهان وذلك  ليرلها القوانيا 
 وا:تفاليا  .

علي  األناضولن  ا  دول الحصار ولال  وسارة ا:لتصاد والتجارة القطررة في بياا اليومن اطلع  
لام   بيرق القوانيا وا:تفاليا  األساسية في منتمة التجارة العالميةن وياصة القوانيا المتعلقة 

 بتجارة السلع واليدما ن بانضافة  لى جوان  المللية الفكررة ذا  الصلة بالتجارة .
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وفقا  للماّدة الرابعة ما التفاهم المعني ولام مكت  دولة لطر لدى منتمة التجارة العالمية في جنيف و 
بتسوية النساعا  في المنتمةن  بطل  المشاورا  الرسمية مع ك  ما السعودية وانمارا  والبحرران 
وذلك ما يالل مياطبتهم برساج  تضمن  جميع الميالفا  التي ارتلبتها تلك الدول بحي لطر ن 

 بحس  البياا.
اليليجية الثالر  لد اتيذ  مؤيرا  لرارا  لم تقتصر على لطع  ولال  وسارة ا:لتصاد  ا الدول

عاللاتها الدبلوماسية مع الدوحة فق ن ب  عمل  أيضا  على فرض حصار بري عليها وا غالق 
نما  مجا:تها الجوية والبحررة أمامهان بشك  ينتهك الحقوق التجاررة لي  لدولة لطر وحدهان وا 

 لشركاجها التجارريا أيضا  .
الشيخ أحمد با جاسم با محمد آل ثاني وسرر ا:لتصاد والتجارة القطري  ا  انجراءا   ولال

ا لألحكام وا:تفاليا  واألعران الدولية وتعتبر  التعسفية التي اتيذتها دول الحصار تعد انتهالا  صررح 
 سابقة تحدر ألول مرة في  طار التلتال  ا:لتصادية .

ارة ستتيذ ك  اليطوا  الالسمة على صعيد المنتما  انلليمية الدولية وألد أا  وسارة ا:لتصاد والتج
 للدفام عا مصالحها ا:لتصادية والتجاررة وعا شركاجها في تلك المجا:  .

 31/7/2017،لألنباء األناضولوكالة 
 

 لقطر لضمان استقرار المنطقة والعالم 13مجلس الوزراء السعودي: المطالب الـ .49
دد مجل  الوسراء السعودي على أا مطال  الممللة العربية السعودية ومصر ش : الحياة  –جدة 

لقطر هي مطال  عادلة تضما السلم وا:ستقرار في المنطقة والعالمن منوها   13وانمارا  والبحررا الد
يالل جلست  في جدة أم ن برجاسة ناج  يادم الحرميا الشررفيا األمير محمد با سلماا با 

صدر عا اجتمام وسراء يارجية الدول الداعية لمكافحة انرها  في المنامة حول  عبدالعسرسن بما
أسمة لطر ما تأليد على المبادئ التي تم انعالا عنها في اجتمام القاهرةن والتي تمث  انجمام 
الدولي حيال مكافحة انرها  والتطرن وتمورل ن وما أبدت  الدول األربع ما استعداد للحوار مع 

ررطة  عالا األييرة رغبتها الصادلة والعملية في ولف دعمها وتمورلها انرها  والتطرن لطرن ش
 ونشر يطا  اللراهية والتحررضن والتسام عدم التدي  في شؤوا الدول األيرى.

وألد المجل  أهمية ما عبر عن  البياا ما استنكار الدول األربع لقيام السلطا  القطررة المتعمد 
شادة بالتسهيال  المتواصلة التي تقدمها الممللة بعرللة أداء منا سك الح  للمواطنيا القطرريان وا 

 :ستقبال حجاا بي  هللا الحرام.



 
 
 
 

 

 32 ص             4362 العدد:             8/1/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

وفي بداية الجلسةن رفع ناج  يادم الحرميا الشررفيا الشكر والعرفاا  لى يادم الحرميا الشررفيا 
ما سعماء دول العالم التي تللل  الملك سلماا با عبدالعسرسن على ما لام ب  ما اتصا:  بالعديد 

لغاء القيود المفروضة على الديول  لى المسجدن وأسهم   وهلل الحمد بالعادة فتي المسجد األلصى وا 
في  عادة ا:ستقرار والطمأنينة للمصليا والحفا  على كرامتهم وأمنهمن انطاللا  ما حرد الممللة 

م في  بك  يسر واطمجناا وضرورة احترام على حي المسلميا في المسجد األلصى وأداء عباداته
 لدسية المكاا.

 1/8/2017، ، لندنالحياة
 

 قرقاش: العزلة ليست خيارا  راشدا   .51
ألد الدكتور أنور لرلاش وسرر الدولة للشؤوا اليارجية أا طول األسمة سينعك  على العديد ما 

 اآلراء المتحمسة وأا العسلة : يمكا أا تلوا ييارا  راشدا .
مشاهداتي انعالمية في األسمة تشير  لى سرادة أهمية التواص  «: تورتر»لرلاش عبر  ولال

 ا:جتماعي بالصحافة التقليدية والفضاجيا ن األييرة تقلص  لدرتها على الحشد والتأثير. 
وأضانن برغم أا انثارة لد تجذ  لوهلة  : أا الرأي المدرو  والعال  يبقى ألثر تأثيرا ن وأرى أا 

 لغة المحترمة الرصينة هي التي تقود الحوار الجدي وتحرك .ال
وأوضي أان التيندق المتولع في الموالف لا يستمرن فطول األسمة سينعك  على العديد ما اآلراء 

 المتحمسة وسرعاا ما ستدرك أا العسلة : يمكا أا تلوا ييارا  راشدا .
 1/8/2017، الخليج، الشارقة

 
 ساطتها لحل األزمة مع قطرالكويت تؤكد استمرار و  .51

رح  مجل  الوسراء اللورتي بما ورد في بياا الدول الداعية  الحسيني البجالتين وكا: : - اللور 
لمكافحة انرها ن في المنامة األحدن ما  شادة بجهود أمير اللور  الشيخ صباح األحمد ودورال 

الصادق على وحدة الصف اليليجي  اليّير في التوس ن بما تعكس  هذال المساعي انيجابية وحرص 
والعربي لرأ  الصدم بيا األشقاءن فيما ألد ناج  وسرر اليارجية يالد الجارهللان استمرار اللور  في 
وساطتها بيا األشقاء في السعودية وانمارا  والبحررا ومصر ما جهة ولطر ما جهة أيرى 

 نيجاد ح  لالسمة اليليجية.
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ي عقد  أم  ا:ثنيا برجاسة رجي  مجل  الوسراء الشيخ جابر وأعر  المجل  في جلست  الت
مباركن عا أمل  في أا تسهم هذال المساعي في احتواء اليالن وتأليد لحمة دول مجل  التعاوا 

 اليليجي وشعوب .
ما جهة أيرىن ألد ناج  وسرر اليارجية يالد الجارهللان استمرار اللور  في وساطتها بيا األشقاء 

وانمارا  والبحررا ومصر ما جهة ولطر ما جهة أيرى نيجاد ح  لألسمة  في السعودية
 اليليجية.

 1/8/2017، الخليج، الشارقة
 

 "داعش"فتوى تحرم إيواء أو دعم عناصر  .52
ن «تنتيم داعش»في  طار مساعي فصاج  المعارضة السوررة النأي بنفسها عا عناصر : لندا

الذيا يفروا يالل « داعش» يواء عناصر  فتوى حول« المجل  انسالمي السوري »أصدر 
المواجها  ما مناطي سيطرة التنتيمن ويحاولوا اللجوء  لى مناطي سيطرة بقية فصاج  المعارضة 

 السوررة.
: يجوس  يواء أفراد تنتيما  الغالةن كتنتيم الدولة )داعش( »ولال المجل  في بياا ل  أم  أن  
ما وُجد منهم  لى الجها  القضاجية والشرعية الثوررة للتعام  ونحوهمن و: التعاوا معهمن ب  ُيسلم 

 «.معهم
هذال التنتيما  ليس  فجا  باغية لها تأورلها الساجغن و: جماعا  منحرفة »وأضان المجل  أا 

لا  يستيدم   تتصف بصفا  اليوارا وحس ن ب  تجاوس  ذلك كلَّ  حتى أصبح  كيانا  ميتللقا  ميترل
: تجوس »ن مطالب ا الحذر في التعام  معهم. وألد البياا أن  «ر  أه  السّنةأعداء انسالم في ض

 «. عانة الفاررا ما المعارك و:  يواؤهم و: نصرتهم
باستثناء المرأة البالغة »وحول النساء واألطفالن أفاد  الفتوى بأن  : يجوس لتلهم و: ا:عتداء عليهم 

 «.ب  في لت  المسلميا أو أسرهمن فيجوس لتالها ولتلهاالتي شارك  في القتال أو باشر  أو تسب
أعلا التوبة ما فكر اليوارا لب  أا نقدر علي ن ولب  أا يقع علي  ما »وايتتم البياا الفتوى أن  ما 

 «.يضطرال لليروا ِما أرضهمن فيجوس استقبال  واللف عن ن للا مع أيذ الحيطة والحذر
في الداي  « أه  السّنة والجماعة»جة ورابطة  سالمية ما هي 40لرابة « المجل  انسالمي»ويضم 

والياران وما ضمنها الهيجا  الشرعية أللبر الفصاج  انسالمية في سوررةن ورترأس  الشيخ أسامة 
 الرفاعي.
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تجمع الهيجا  « مرجعية سّنية»بغرض تلورا  2014عام « المجل  انسالمي السوري »وتأس  
 ة السوررة.الشرعية والمنتما  انسالمي

الثورة السوررة ويسعوا  لى توحيد المولف »عالم ديا وداعية  سالميا  يدعموا  128ورتلوا ما 
الصادر عا العلماء في الفتاوى والقضايا ذا  الشأا السوري العام وأمام الدول والمنتما  والهيجا  

 «.انلليمية والدولية
  يضم أي فصي  عسكري.وألد المجل  عند تأسيس  أن  لي  هيجة سياسيةن و:

 1/8/2017الحياة، لندن، 
 

 هل يمكن البناء على انتصار القدس؟ .53
 هاني المصري 
: يوجد يالن يذكر بيا الفلسطينييا حول أا ما حدر في النصف الثاني ما شهر تموس انتصار 
 . ملمو  على ا:حتالل. أما اليالن فهو حول حجم ا:نتصارن وأسباب ن وما ل  الفض  في تحقيق

فهناك ما يعتبرال انتصار ا ألبر ما حجم ن وآير يقل  ما شأن . وهناك ما يعطي الفض  ألصحاب  
 ما أه  القد ن وآير يعطي  لغيرهم.

ما تحقي انتصار صغيرن وللن  ذو مغسى كبيرن وهو معركة واحدة ضما حر  طورلةن لذلك : 
الوالع بك  مياطرال وتعقيدات ن : سيما يج  أا تأيذ الفلسطينييا نشوة ا:نتصار وتمنعهم ما رؤية 

المحاو:  والميططا  انسراجيلية الرامية  لى يطف ا:نتصارن التي :حتنا تجسيداتها حتى 
اللحتة األييرة ما يالل محاولة انبقاء على  غالق  با  حطة ن وتحديد أعمار ما يحي لهم 

نصرن للتأليد بأا  سراجي  رغم ديول األلصىن  ضافة  لى مهاجمة المصليا والمحتفليا بال
 اضطرارها للتراجع : تسال هي صاحبة السيادة.

ذا  في هذا المقال سأحاول التركيس على انجابة عا سؤال: ه  يمكا البناء على هذا ا:نتصارن وا 
 كاا ممكن ا كيف يمكا تحقيي ذلك؟

أا القضية الفلسطينية : تسال لنبدأ بالتأليد على أا أهم الدرو  المستفادة ما  انتفاضة القد   هو 
لضية مركسرة في المنطقةن كما يدل حجم ا:هتمام السياسي وانعالمين وحجم التحركا  الشعبية 
ا في األردا الذي شهد حالة ما الغلياا الشعبي  في المنطقة العربية وعلى امتدادا العالمن ويصوص 

 نسراجيلية.ما لب  وبعد اغتيال األردنيينا على يد حار  السفارة ا
لقد تألد بالملمو  اآلا أا القضية الفلسطينية : تسال حية وعام  عدم استقرار في المنطقةن تتراجع 
حين ا وتتقدم حين ا آيرن وللنها تحتفظ داجم ا بمولع متقدم في سلم األولويا . وستترك هذال الحقيقة 
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العربية انسالمية(ن  لى يطة  بصماتها على ك  ما يجري تيطيط  ما بعد لمة الرراض )األميركية
 دارة ترام  نحياء ما يسمى عملية السالمن ومحاولة فرض الح  انسراجيلي بللنة أميركية للقضية 

 الفلسطينية.
تتضي أبعاد ما سبي بعرض أسبا  ا:نتصار التي يمكا تلييصها بمبادرة المقدسييا بقيادة رجال 

ما دوا يضوعهم  48ين وياصة ما داي  أراضي الديا والنشطاءن وبدعم ما الشع  الفلسطين
:لتساما  وحسابا  القيادة السياسيةن والتحاق القيادة والقوى بالتحرك الشعبين وتوفير الغطاء 
السياسي ل ن لدرجة انعالا عا ولف جميع ا:تصا:  السياسيةن بما فيها التنسيي األمنين مما 

ا:نقسام األسود حتى يومنا هذان  لى جان  يشية وفر حالة  جمام وطني لّ  نتيرها منذ ولوم 
سراجي  ما عودة القضية الفلسطينية  لى مكانها السابي في سلم األولويا  العربيةن وما  أميركا وا 
تحول التحرك الشعبي  لى انتفاضة عابرة للحدود والقارا ن بما يؤدي  لى  حباط يطة ت  أبي  

واأللصى وبقية أنحاء الضفة الغربيةن ولتطبيع العاللا  وواشنطا :ستلمال تهورد وأسرلة القد  
العربية انسراجيلية تح  غطاء الح  انلليمين وتمررر  صفقة القرا  لتصفية القضية الفلسطينيةن 
ان على أسا  أن  : يمكا أا تيوض  وترك احتمال العدواا انسراجيلي على لبناا وغسة مفتوح 

 عدة في ول  واحد. سراجي  معارك عديدة على جبها  
 ا ما يجع   مكانية اند:م هبا  وموجا  انتفاضية تح  عناورا ميتلفة واردة بقوة أا نقاط 
ا في القد  ويارجها وألبر ما مسألة بوابا  وكاميرا ن  ومواضيع ا:حتلاك مع ا:حتالل كثيرة جد 

بالتدرر ن وا:ستعداد وسيعم  نتنياهو على يطف ا:نتصار بأشكال عدةن منها: تشديد انجراءا  
يراا مناطي فلسطينية منهان وتبني فكرة  تبادل   وادي عارة  مع اللت   لضم مستوطنا  للقد ن وا 

 ا:ستيطانيةن ومحاولة  يقام الفتنة بيا الفلسطينييا وبينهم وبيا العر .
  ا:نتصار في هذا السياق يج  أا نعترن بصعوبة البناء على ما تحقي  ذا لم يتم ا:حتفا  بأسبا

المذكورة وغيرهان والمرالمة عليها. وهنا تلتس  مسألة تشكي  ليادة موحدة في القد  ما رجال الديا 
والفعاليا  والقوى المتواجدة أهمية كبيرةن شرط أا تحتفظ بحررة حركة نسبية عا القيادةن ألا 

ضغوطن ومرشحة يضوعها باللام  للقوى الفلسطينية المتحكمة وللقيادة سيجعلها معرضة لل
لالستجابة لها بحكم المسؤوليا  وا:لتساما  والمصالين : سيما بعد تاررخ طور  : يسال ماثال  ما 
األوهام والرهانا  على نجاح مسار أوسلو رغم ما انتهى  لي  ما وضع كارثين وعلى  مكانية بناء 

و في لطام غسة الذي دولة تح  ا:حتاللن سواء في الضفة التي تيضع لالحتالل المباشرن أ
 ييضع :حتالل غير مباشر عبر الحصار والعدواا.
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كما أن  لي  ما السه  البناء على ما تحقي ما لم يتم  دراك أهمية الوحدة وانجمام الوطنين وما 
يتطلب  ذلك ما  نهاء لالنقسامن وهذا صع ن ألا جماعا  مصالي ا:نقسام الذي تعمي أفقي ا 

ماعا  مصالي ا:حتالل في  يجاد بنية سياسية التصادية ثقافية أمنيةن وشبكة وعمودي ان تلتقي مع ج
ما العاللا  والقوانيا والتشابكا  وا:لتساما  التي : يمكا تفكيكها وضربها بضربة واحدة وبسرعةن 
مع انشارة  لى أا تأثير ا:نقسام على القد  التي تيضع لالحتالل انسراجيلي المباشر دوا تأثير 

 تواجد للسلطتيا المتناسعتيا أل  بشك  ملمو ن ما يعطي فرصة لتقديم نموذا وحدوي هناك.و 
 ا تحقيي  نموذا القد  الوحدوي  يساعد على  نهاء ا:نقسام الذي يتطل   نهاؤال جذرر ا بلورة رؤية 

الوطنية  شاملة تدرك أا  نجاس الوحدة : يمكا أا يتم  : في سياق اللفاح لتحقيي األهدان والحقوق 
ضما عملية ترالمية تدرجيةن يج  أا يكوا هدفها النهاجي )تجاوس اتفالا  أوسلو وليود الوالع 

 الراها بصورة جذررة( معروف ا منذ البداية.
 ا البناء على ما تحقي ممكا رغم صعوبت ن ألن  يستجي  للحاجة الفلسطينية العامة والملحة التي 

الحفا  على ما تبقى ما وجود فلسطيني على أرض فلسطيان  تتطل  البناء على ما تحقي ما أج 
وحماية القضية والحفا  على المكاس  واننجاسا  المعرضة للضيام  ذا لم يتم شي المسار الجديد. 
ورتعسس ذلك  ذا واص  الرجي  محمود عبا  مولف   باا  ا:نتفاضة ن الذي يرجع  لى أسبا  عدةن 

دارة ترام  وحكومة نتنياهون بحير يكوا  منها ما يتعلي بسيمهان وبييبة أمل  ما لمة الرراض وا 
نما بداية عهد جديد وسياسة جديدة يمكا أا تبدأ بح  حركة حما   لي  مجرد مولف تلتيكين وا 
للجنة انداررة بالتساما مع ولف انجراءا  العقابية ضد لطام غسةن وفتي حوار وطني لوضع الرؤية 

لسياسية والنضالية المناسبة لمواجهة المياطر والمستجدا  وتوتيف الفردن ا وا:ستراتيجيةالشاملةن 
 وا:تفاق على أس  الشرالة المطلوبة.

فالسراجي  تعتقد أنها في سباق مع السمان وتحاول أا تستلم  تحقيي أهدافها لب  أا تنتهي الفرصة 
تمسق وحرو  دايليةن وتناف  التارريية المتاحة جراء ما تعاني  األوضام الفلسطينية والعربية ما 

 بيا المحاور الميتلفة.
وما يسرد الوضع صعوبة أا القيادة أعلن  أا لرارها بولف ا:تصا:  مؤل  ومرهوا بالعادة األمور 
ا   لى الوضع السابي لب  الرابع عشر ما تموسن وكأن  وضع مثالي أو جيدن ب  هو وضع سيف جد 

التي اعتمد ن سواء فيما  ا:ستراتيجيا لم تتوفر القناعة بأا  ورتدهور باستمرارن و: يمكا ولف   ذا
يتعلي باعتبار المفاوضا  أو المقاومة كييار وحيدن لد وصل   لى طرري مسدود : يمكا فتح  ما 

 دوا امتالك الجرأة لتغييرها بشك  جوهري.



 
 
 
 

 

 37 ص             4362 العدد:             8/1/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

جاوسنا األحدار بتعّمي  ا مالمي بدء مرحلة جديدة تتلاثرن ورج  ا:ستعداد لها وموالبتها حتى : تت
الوالع الحالين عبر تلرر  الحكم الذاتي ضما معاسل منفصلة عا بعضها البعض في الضفة 
الغربية مع استمرار السيطرة انسراجيلية ما النهر  لى البحرن وكياا منفص  محاصر وعلى حافة 

ا  لى لاعدة ارتلاس لم  واصلة التحررر.الهاوية في لطام غسة : يرتقي  لى دولةن و: طبع 
ا داجم ا على الشع  الذي حمى القضية الفلسطينية منذ بداية الغسوة الصهيونية  الرهاا يبقى معقود 
رغم األهوال والمياطرن وكما تألد ما يالل تسطير ملحمة القد  التي ألد  أا ما يراها على 

 الشع  يربي وما يراها على الغير ييسر.
 1/8/2017، القدس، القدس

 
 امة الرئيس عباس: مستشاروك لن يقولوا لك إنهم مزقوا صورتك بالقدسيا فخ .54

 نادية عصام حرحش
بعد انتهاء أسمة األلصى بموضوم  غالق البوابا  ووضع البوابا  الحديديةن وذلك بعد التنكي  
المستمر بأبناء القد  ألسبوعيا متواصليان وبعد تديللم بالموضوم بعد أسبوم ما تفالم ن وكاا 

 يحس  للمن فمع األسفن نحا : نسمع منكم  : ما ندر. هذا 
وللا مولفكم بهذال األسمة بعد أسبوم ما اند:عها كاا أفض  ما غيا  واضي وصارخ للسلطة بهذال 
األسمة وغيرها.  : أنني : أيفيك أننا في القد  يجسنا ما طل  المساعدة ما رام هللا أو ما 

 اليلي .
فالقد  لم يبي بها عاجلة  : وطالها  هللا. منذ علمنا أا : حسي  لنا  : فلقد احتسبنا أمرنا  لى هللا

تنكي  ا:حتالل ما هدم بي  أو تهديد بهدم بي ن وما اعتقالن وما لت . فالحمد هلل ك  أسالي  
ا ما يومنا في هذا البلد منذ أوسلو.  التنكي  المباحة والمستباحة صار  جسء 

   عليها مستباح ما فرق المستعمررا المتطرفيا بك  فرصة متاحة.واأللصى منذ تشديد الهجما
والحقيقة لا أرجع لما نس   ليكم ما  دانة لعمليا  ونعتها بانرهابيةن وللحقيقة طيلة عشر سنوا  
ما حكمكم : يجعلني أستغر . وللا ما حص  ما مولفكم األيير جعلني استبشر ببعض الييرن 

ارم أثر في ن لعللم فهمتم أا القد  واأللصى كياا واحدن وأبناء هذال ولل  في نفسين لع  نبض الش
 المدينة بالفع  يستميتوا ما أج  نصرة هذا المكاان فوجودال ما وجودهمن واغتصاب  هو اغتصابهم.

وبما أن  وبالفع  تبيا أنكم كنتم مهتميا وترردوا معرفة ما يجري على األرض ما يالل مهاتفتلم 
فلسطيان والذي هو التلفسروا الرسمي لسلطتلمن الحقيقة وألول مرة وبك  صدق لمراسلة تلفسروا 

 ألتشف وأتألد أن  يتم تضليلك ما انعالمييا.
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في السابي كن  أعتقد جاسمة أن  : بد أا تلوا المشكلة بفرري المستشاررا. وللا بعد سماعي 
ك  النا  اللي أيذتهم عالهواء  باألم  لمراسلة تلفسروا فلسطيا وهي تقول لك بالحرن الواحد:  

الشارم ما كاا … مشهد البكاء والدعاء على عتبا  األلصى تحول لفرح بدعمك… أشادوا بمولفك 
مفص   : بدعمك  : بمولفك اللي حرن المسار تماما. الفلسطينيوا بأسبوعيا ما كانوش بقدروا 

 … يحققوا هدا النصر لو: دعمكن لو: مولفك
 السيد الرجي ن

عد سمام هذال الللما  تألد  أا ما يجري هو عملية تضلي  لسيادتلم. فما الطبيعي أنكم  ذا ما ب
ذا ما كان  مراسلة صغيرة لال  للم هذا اللالمن فما  سمعتم هذا اللالم ستصدلون  وستفرحوان وا 

 الذي يقول  للم رجيسها وطوالم انعالمييا الذيا تدفع يسرنة السلطة رواتبهم.
القول بما  أتمنى أا تصللم كلماتي هذالن ولا أستغر   ا لم تصللم أبدان وللا عليّ  وللا وبصدق
 ضميري اننساني أو:. يملي  عليّ 

 السيد الرجي ن
أبناء القد  ولفوا ولفة أسود بنساجهم ورجالهم وأطفالهم طيلة أسابيعن بال نصرة  : ما ر  دّ  

نشعر بأا هناك ليادة وسيادة وراءنا كمقدسييا  انيماا بحقهم في للوبهم فنصرهم. كن  أتمنى أا
 تتقاذفهم سلطا  ا:حتالل تنكيال ولتال على مرأى ومسمع سلطتلم وما ما مجي  وما ما سميع.

 السيد الرجي ن
أنا كمعتم الشع ن باستثناء أولجك الذيا تسمع منهم مباشرةن يجسنا منذ سما وفقدنا األم  بح  لادم 

 ما السلطة.
 د  كاا يال ما ك  ما للسلطة يد ب .ما جرى بالق
 السيد الرجي ن

 عندما حاول أحدهم رفع صورتكن تم سل  وتمسري الصورة لب  التفكير برفعها.
 لم يرفع غير علم فلسطيا يا سيدي.

 ولم يطل  أبناء القد  المساعدة  : ما أنفسهم.
 ال كل  و: عناء.تناو  المقدسيوا على السهر وتقديم الطعام والشرا  طيلة أسبوعيا ب

شعر المقدسيوا أنهم أيتامن فتلافلوا وتلفلوا ببعضهمن وعرفوا أا تهرهم لا يحمي   : سواعدهم 
 وجدراا مدينتهم.

وهللا يا سيدي الرجي  أا ما يقول لك  ا المقدسييا شالررا لك فهو كاذ  مضل . لقد غاب  في 
بناء حارا  القد  الميتلفة بولفتهم بسجادة تلك األسابيع ك   شارة سيادية سلطوية  : ما  صرار أ
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صالتهم أمام الجنود المدججيا بالسالح والهراوا . لقد م  الشع  يا سيدي ما اليذ:ا وا:تلال 
األلصى على ما يأتي ننقاذنان حتى ولو كاا ذاك الذي نستجدي  ولي أمرنان فلي  للقد  لل  بال 

 با هذال المدينة.: يعي   : ما يعرن معنى أا يكوا ا وهذا
لقد غب  يا سيدي الرجي ن كما تغيب  داجمان فالقد  لم يبي ما تهوردها  : سيطرتهم على المسجد 
األلصىن ونحا في القد  نعيش تح  بساطير الذل انسراجيلي متمسكيا بنبض هذا المكاان 

ضربوا ويعتقلوا متناسليا عا ك  ما يربطنا بالعيش اللررمن أبناؤنا يهانوا ورذلوان يسحلوا وي
أمامنا و: نستطيع التفوال حتى بكلمةن تفجع األمها  بأبناجها عنوةن ونضمد جروحنا بدموعنان وللا 

 األلصى يبقى نبضنان فلم نكا لننتتر المغير.
لقد يدعوك أيها الرجي  أا لالوا  ننا لم نكا لنصمد بدونكن ويدعوك عندما لالوا  ننا نحار  

 بهمتك.
 ذ افتقدناك في ك  أسمة.لقد افتقدناك من

وللني اليوم أعي تمامان أن  يتم تضليلكن وما سمعناال ما مكالمة هاتفية بينك وبيا انعالميةن كاا 
 محاولة لتضليلنا نحا حتى معك.

الشع  فقد ثقت  بالسلطة منذ مدة طورلة. وما جرى بالقد  كاا ولفة … فألج  كلمة حي أييرة 
نتفض ألنني كما لل  سابقان  ا األلصى لل  القد ن وبدوا هذا شع  عاش الذل حتى تم دوس ن فا

 القل  يعي المقدسيوا أا القد  يرا . ويكفينا ما نعيش  ما يرا  يأل  فينا منذ عقود.
ذا ما لرأتم كلماتي هذالن أتمنى أا تصللم لضية نيفيا عواودة التي لتل  ألنها فضح  سلسلة  وا 

فقتلوها ليسكتوها … ولم يسمع لها أحد… سا  السلطة ووساراتها فساد لم تترك بابا  : دلت  ما مؤس
  لى األبد.

فقضية نيفيا كقضية القد ن لضية حي أضاع  اليذ:ا ولتل  الفساد. وللا للقد  أه  استيقتوا 
 لب  فوا  األواان فنصروا مدينتهمن فنصرهم هللا.

 31/7/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ب ة الشعبية الفلسطينيةقراءة سياسية في اله .55
 ماجد كيالي 

(ن التي 1996« )هبة النفي»شهد  مدينة القد  هّبة شعبية جديدة هي الثانية ما نوعهان بعد 
(ن 1999 -1996حصل  أيضا  في عهد بنياميا نتانياهو األول في رجاسة الحكومة انسراجيلية )

وللتذكير فقد استيدم  في األولىن بسب  ليام سلطا  ا:حتالل بحفر نفي تح  المسجد األلصى. 
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التي استمر  لثالثة أيامن األسلحة الناررةن بحكم مشاركة رجال األما الفلسطينييان ما نجم عن  
(ن غل  7/ 28-14 سراجيليا ن فالا الثانيةن التي استمر  ألسبوعيا ) 17فلسطينيا  مقاب   67مصرم 

 ما الفلسطينييا ويمسة  سراجيلييا. 15عليها طابع المواجهة الشعبية السلميةن رغم مصرم 
في القراءة السياسية ما الجهة الفلسطينيةن لع  أهم ما يمكا مالحتت  في هذال الهّبةن أو: ن أا 

الذاتيةن أي لوة انيماا والتصميم لديهمن : سيما   مكاناتهمالفلسطينييان هذال المّرةن اعتمدوا على 
ي ا:عتصاما  والتتاهرا  وأداء الصلوا ن على امتداد أيام القدرة على تحشيد كت  شعبية كبيرةن ف

ن وفي ميتلف األمالا التي أمكا الوصول  ليهان في المدينة القديمة في القد  أو في 14الهّبة الد 
الطرري  ليها. ولع  هذا الوضع هو الذي أربك  سراجي ن ولّيد جبروتهان وحّيد لدرتها على استيدام 

مواجهة المنتفضيا السلمييا المحتشديا في الشوارم كاسررا هيبة الجيش لواتها العسكررة في 
انسراجيلي. ثانيا ن لم ترفع في هذال الهّبة أية أعالم فصاجليةن فق  العلم الفلسطيني كاا هو الراية التي 
جمع  ك  الفلسطينييان ما أعطى لهذال الهبة ليمة وطنية عالية. ثالثا ن جّسد  هذال الهّبة وحدة 

ع  الفلسطيني في أمالا وجودال كافةن أي أا فلسطينيي القد  لم يتركوا لوحدهم في هذال الش
كانوا في مقدم  48المعركةن  ذ كاا فلسطينيو ك  مدا ولرى الضفة معهمن وكذلك فلسطينيو 

المشاركيا في الدفام عا القد  وتحدي سلطا  ا:حتاللن ما دوا فرق بيا مسلم أو مسيحي. 
ال المرة أيضا ن نوم ما ا:نسجام بيا مولف القيادة الفلسطينية )وهي هنا ليادة رابعا ن حص ن هذ

والشارم الفلسددطينين وتمددث  ذلك في مسارعة هذال القيادة  لى رفض «( فتددي»المنتدمة والسددلددطددة و
شهار يوم ا لجمعة انجراءا  انسراجيلية رفضا  مطلقا ن وا عالا ولف التنسيي األمني مع  سراجي ن وا 

يوم غض  فلسطينين وهذا كل  ساهم في  نجاح الهّبةن واستنهاض الروح اللفاحية عند الفلسطينييان 
وتفور  األهدان انسراجيلية. يامسا ن على الصعيد العربي والدولي كاا ثمة تعاطف كبير مع هبة 

تهارها مجددا  عل ى حقيقتها كدولة الفلسطينييان الشعبية والسلميةن ما أدى  لى عسل  سراجي ن وا 
استعماررة واستيطانية وعنصررة ودينيةن األمر الذي أربك مولفهان وجعلها في ما بعد تتراجع عا ك  
 جراءاتها التعسفية وا:حتالليةن فيما اعتبر انتصارا  نرادة الفلسطينييا في هذال الجولة. سابعا ن ربما 

فعها  لى مراجعة تجربتها ويياراتهان فهي المسؤولة أا هذال الهّبة تعطي درسا  للقيادة الفلسطينيةن أو تد
(ن الذي مّكا  سراجي  ما التالع  بحقوق الفلسطينييا في أرضهمن 1993عا عقد اتفاق أوسلو )

بالغفال أو تأجي  البّ  في القضايا األساسية )القد  والالججيا والمستوطنا  والحدود(ن وهي التي 
وضا ن ما دوا اعتماد ييارا  بديلة أو مواسرةن ورضي  حصر  يياراتها منذ ربع لرا في المفا

لعاللا  التنسيي األمني والتبعية ا:لتصاديةن وليد  لدرة الفلسطينييا على اللفاح حتى باألشكال 
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الشعبيةن فضال  عا استمراجها الوالع وحؤولها دوا تطورر وتفعي  وا عادة تأهي  كيانا  المنتمة 
 والسلطة والفصاج .

(ن كان  اندلع  2004 - 2000لمراجعة النقدية لد يجدر التذكير أا ا:نتفاضة الثانية )وما با  ا
بسب  انتهاك آرري  شاروا حرمة المسجد األلصى بحماية لوا  ا:حتاللن والتي سرعاا ما تحول  

لى  ما انسراجيلييان  1040ما الفلسطينييا مقاب   5000مواجها  مسلحةن ما نجم عن  مصرم حوا 
ام  سراجي  باستيدام لواتها العسكررةن ومعاودة احتالل مدا الضفةن والشروم ببناء الجدار مع لي

الفاص ن وتعسرس بناء المستوطنا ن والحد ما وصول الفلسطينييا  لى القد ن وا غالق المؤسسا  
 الفلسطينية فيها.

 - 1987ألولى )في المقاب ن فالا أعلى تجليا  اللفاح الفلسطيني كان  تجّل  في ا:نتفاضة ا
(ن وفيها كان  القد  بمثابة عاصمة فعلية للفلسطينييا ومركسا  لياديا  :نتفاضتهمن : سيما مع 1993

وجود القيادة الرسمية في اليارا )ولتها(ن ومع بروس شيصيا  مقدسية ذا  صدليةن كاا على 
طلعا بدور كبير في تلك رأسها المرحوم فيص  الحسيني. وبرس في تلك الفترة مركساا فلسطينياا اض

ا:نتفاضةن األولن هو المسجد األلصىن  ذ بات  صالة الجمعةن التي كاا يحتشد فيها مجا  ألون 
الفلسطينييان بمثابة واحدة ما أهم متاهر ا:نتفاضة ورفض الفلسطينييا لالحتاللن والتحررض على 

لالنتفاضةن وكمعّبر عا  ن الذي كاا بمثابة مركس توجي «بي  الشرق »المقاومة. والثانين 
الفلسطينييا في األرض المحتلةن  ذ با  مقرا  يسورال وسراء أجان  وسفراء ولناص  ومراسلو وساج  

  عالمية.
والقصد ما هذال المقارنة أا الهّبة الشعبية الحاصلة في القد  مؤّيرا  تشب  كثيرا  ا:نتفاضة األولىن 

ما يؤكد أا هذا الشك  هو األلثر تناسبا  مع  مكانا   في حيا  نها تفترق عا ا:نتفاضة الثانيةن
الفلسطينييان وتروفهم الصعبةن والشك  األجدىن والطور  النف ن الذي يمكنهم ما تحقيي مكاس  
بالتدرر  على  سراجي ن وضما ذلك ا:ستثمار في تنالضاتها السياسية وا:جتماعية والثقافيةن 

لعادلةن وهو أمر ضروري لهم للتعويض عا اليل  في مواسرا واستدرار تعاطف العالم مع لضيتهم ا
القوى. ونجم عا ك  ذلك أا ا:نتفاضة األولى حّيد  التفوق العسكري نسراجي  وكشفتها على 
حقيقتها كدولة استعماررة وعنصررةن وحرمتها ما تبجحها بكونها دولة حداثية وديمولراطية وما 

الذي لم يحص  في ا:نتفاضة الثانيةن التي أتهر  فيها احتلارها مكانة الضحيةن وهو األمر 
الفصاج  الفلسطينييا وكأنهم يمللوا لوةن وكأنهم في دولة مستقلةن ب  وريوضوا حربا ن كجيش في 

 مقاب  جيش.
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أما ما جهة  سراجي ن فقد كان  في هذال المواجهةن وكالعادةن هي الجهة المعتديةن والمسؤولة عا 
(ن 14/7على رغم العملية التي أود  بحياة جندييا في الجيش انسراجيلي ) المواجها  الحاصلةن

الذيا صدن أنهم ما الفلسطينييا )الدروس( ما الذيا ييدموا في الجيش. فبغض النتر عا رأينا 
في تلك العمليةن وجدواهان : سيما في الترون الراهنةن فالا مسؤولية  سراجي  تنبعن أو: ن ما اعتبارها 

ستعماررة واستيطانية وعنصررةن وهذا كل ن مع السياسا  الناجمة عن ن يشك  عدوانا  على دولة ا
حقوق الفلسطينييا وأراضيهم ومواردهمن وعلى هورتهم وحاضرهم ومستقبلهم. وثانيا ن ألا الذيا تم 

أي  استهدافهم في العملية المذكورة استهدفوا فق  ألنهم جنود في جيشهان أو في أجهستها األمنيةن
جنود احتاللن وليسوا مدنييان ولي  ألي سب  آير. وثالثا ن ألا الجنود المستهدفيا وجدوا في 
المكاا الذي : ينبغي أا يكونوا في ن أي في باحا  المسجد األلصىن ولي  يارج ن وفي ذلك 
 انتهاك لمقدسا  الفلسطينييا واستفساس واضي ومتعّمد لهمن : سيما أا  سراجي  ومستوطنيها
المتطرفيان الدينييا والقومييان يتحدثوا صراحة عا نيتهم السيطرة على المدينة القديمة )داي  

لامة ما يسمون    «.الهيك  الثالر»السور( وهدم المسجد األلصى وا 
بيد أا  سراجي ن التي تتمللها روح الغطرسة والعصبية والقوةن تتنكر لهذا الوالعن ألنها تتنكر أصال  

ياصتهان التي وعد بها « أرض الميعاد»الفلسطينين باعتبارها أا فلسطيا/ سراجي  لحقوق الشع  
 شعب  الميتارن وهي التي تّدعي الحداثة وأنها واحة العلمانية في صحراء الشرق األوس !« الر »

طبعا  : تنحصر المعركة داي  المدينة القديمة )داي  السور( التي يجري الصرام فيها على ك  
ن ما يشم  تغيير طابع القد  الشرلية بمجملهان وضم المستعمرا  المجاورةن : سيما معالي  شبرن وا 

أدوميمن كبرى مستعمرا  الضفةن بحير تصبي القد  ممتدة ما جهة الشرق  لى البحر المي  وما 
جهة الشمال  لى رام هللان ما يقطع الضفة الغربية  لى لسميان شمالي وجنوبين ناهيك عا مصادرة 

اضي المدا المجاورة مث  بي  جا: وبي  ساحور وبي  لحمن التي يقضم الجدار الفاص  والطرن أر 
 ا:لتفافية مساحا  واسعة منها.

الفكرة هنا أا  سراجي ن في هذال المعركةن لم تستطع أا تفرض  رادتها السياسية على الفلسطينييان 
ثمار في هذال الترون الدولية وانلليمية على رغم لوتها العسكررة العاتيةن وأنها لم تستطع ا:ست

والعربية المواتية لهان للمضي في ميططاتها  ضعان الفلسطينييان وتهورد القد ن وفرض سيادتها 
 على المدينة القديمةن على نحو ما تتمنى أو تفترض.

وبايتصار هذال معركة نجي الفلسطينيوا فيهان بفض  وحدتهمن ويقتتهم السياسيةن واحتلامهم 
قدراتهم الياصةن ما دوا مبالغا  أو توهما ن ولنأم  بأا يتم ا:ستثمار في ذلكن لمواجهة ميتلف ل
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التحديا  انسراجيليةن فما سال  القد  واألراضي الفلسطينية تح  ا:حتاللن وما سال الفلسطينيوا 
 في مواجهة  سراجي  كدولة استعماررة واستيطانية وعنصررة ودينية.

 1/8/2017الحياة، لندن، 
 

 انتفاضة القدس: الصور والرموز والتداعيات .56
 عبد هللا السناوي 

سيناررو محتم  لمستقب  القد ن أحد المفاتيي اللبرى  أيللصور والرموس تأثيراتها العميقة على 
 للقضية الفلسطينية.

مع ياضها المقدسيوا للدفام عا حرمة المسجد األلصى  التيأفض  النتاج  المباشرة للمواجها ن 
نفس  ولضيت   في العادي الفلسطينين  لى رفع منسو  ثقة المواطا انسراجيليلوا  ا:حتالل 

ومستقبل ن فالنصر ممكا  ذا ما توافر  انرادة العامة والجدارة اننسانية بالتحررر رهنا با:ستعداد 
 لبذل التضحيا .

أننا لسنا ضعفاء  لى حد استباحة أثب  المقدسيوا  العربيالعالم  في السياسيعلى عك  تيار الرري 
الحرما  والمقدسا  والحقوق دوا رادمن وأا  سراجي  ليس  لوة يارلة للطبيعة تهب   جراءاتها 

 كعواصف : راد لها.
صرام انرادا  على مستقب  المدينة المقدسةن  فيلحق  بالسراجي  هسرمة موجعة  سيأسىمعنى  بأي

 للنها ليس  المواجهة األييرة.
ن يضع «القد  الموحدة»بالقراءة األولى على مشروم لانوا « اللنيس »  التولي  صادق نف في

 حال التوص   لى اتفاق تسوية بشأنها. فيانسحا  منها  أيشروطا تعجيسرة على 
تراجع عا يططها بتهورد المدينة  أليالمعنى يشا وصررين فالسراجي  غير مستعدة و: مهيأة 

 ول.المقدسة والمواجها  سون تط
يلحي  الذيأهميت  التارريية ما  ثبا  حجم الضرر « انتفاضة القد »ما هنا يكتس  انتصار 
 .العنصري سياسا  التهورد والتنكي   فيبالسراجي ن  ذا ما تماد  

مقايضة على القد ن أو تناسل عنهان  أيالهواءن يمنع  فيفضال عا أنها وضع  يطا أحمر عربيا 
: فالا الثما سون يكوا دم  ويا. وا 

لليمية عديدة أا تمتد  لى كام  فلسطيان تدفي  التيا:نتفاضة الجديدةن  في يشي  أطران دولية وا 
الشوارم المواسرة دوا يشية اعتداءا  لوا  ا:حتالل  فيمجا  األلون  لى محي  األلصى وصلوا 

 المكاا وأسقط  شهداء. فيدو   التيوجماعا  المستوطنيا و: أصوا  الرصاد 
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 «.يا أهلل»اهد الصلوا  منقولة  لى العالم على الهواء مباشرة مهيبة واألصوا  ترتفع بنداء بد  مش
جر ن فهناك لوة غاشمة تغلي المسجد األلصى ألول مرة  التيالمواجهة  فيكان  تلك الصورة األهم 

حقوق منذ يمسيا سنةن وتنتهك حرمت  ببوابا   للترونية وكاميرا  ذكيةن وهذا اعتداء صرري على 
 المواثيي الدولية. فيالعبادة المنصود عليها 

ليمة  نسانية وأياللية لم يكا ممكنا ألحد أا يبرر نسراجي   أيا:عتداء على  فيبقدر انمعاا 
 فعلتها.

لليمية بدرجا  ميتلفة ننقاذ  سراجي  ما  وبقدر يسارة حر  الصورة تحرك  أطران دولية وا 
 ورطتها.

أتهرها المقدسيوان سوى  التيمام حساسية لضية األلصى ولوة الغض ن لم يكا هناك ح  ممكا أ
كاا متولعا أا تتبعها  التينلغاء ك  انجراءا  األمنيةن « بنياميا نتانياهو»أا تضطر حكومة 

  جراءا  أيرى أشد وأيطر.
 مناسعا  أفض   لى ممارسة لدر ألبر في« نتنياهو»ديل  حكومة  ا:ضطراري بعد ذلك انلغاء 

المسادا  العنصررة الدايلية دد أنها لد  فيما العنف ضد المقدسييا المصليا العسل حتى : يقال دد 
 هسم .

 الحقاجي لال  كلمتها وانتهى األمر.
الحقيقة األولىن أا انتفاضة القد  أعاد  تعررف القضية الفلسطينية على الوج  الصحيين لوا  

 احتالل تبطش وشع  أعسل يقاوم.
ة أررد طمسها بكالم مراوغ عا  حياء عملية التسوية دوا أا تلوا هناك عملية و: تسويةن تلك مسأل

 واستيباراتي واستراتيجي التصادي :  ذا كاا المقصود انذعاا اللام  لما تطلب   سراجي  ما تطبيع 
حقوق فلسطينية  بأي(ن أو ا:عتران 1967أرض احتل  عام ) أيدوا عودة  العربيمع العالم 

 لرارا  دولية. فيمنصود عليها 
 «.صفقة القرا »هذا هو جوهر ما يطلي عليها 

ن وعاد ما الصع  الفقري ضربة هاجلة على عمودها « صفقة القرا »تلق   سيأسىتقدير  بأي
 انطو  عليها. التيتسويغها بالتناس:  المجانية 

  تهورد القد  وفرض مشروعا فياندفام كبير  أيدد ولو بصورة مؤلتة دد  لى ولف  يفضيذلك 
 تراجع. أيأوهام عا  أيالو:ية على المسجد األلصى دوا 

كما لم يعد ممكنا اللالم عا نق  السفارة األمرركية  لى القد  المحتلة بذا  درجة ا:ستهتار السابين 
 حملت  ا:نتيابية. في« دونالد ترام » األمرركيأبداال الرجي   الذي
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 م كل  مرشي لنوبة صم   لى أج  غير مسمى.بتداعيا  انتفاضة القد  اللال
انلليم  فيالسياسا  العربية ما أا األولوية اآلا  فيالحقيقة الثانيةن تقويض فكرة أررد لها أا تشيع 

ن وأا ذلك موضوم تفاهم ممكا مع  سراجي ن دوا اعتبار أنها نفسها انسالميللحر  على انرها  
عا  التطرن بسياساتها العنصررةن فضال عما تمارس  ما أحد أسبا  عدم ا:ستقرار وتسكية نس 
  رها  دولة مداا بالقوانيا الدولية.

انلليم كأحد مرالسال الرجيسية بعد  فيبصياغة أيرى فقد تلق  ضربة : يستهاا بها لمشروم دمجها 
بية لد تقسم بعض الدول العر  التيووفي الحقاجي واليراج  الجديدةن « داعش»انتهاء الحر  على 

 بمقتضاها.
دولة عربية ولع  معها معاهدة  ثانيانشارة  لى تعقيدا  طرأ  على عاللاتها مع األردا دد  تلفي

 سالم دد بعد أا ألدم ضاب  أما بالسفارة انسراجيلية على لت  مواطنيا أردنييا.
 مكتب  كبط . في« نتنياهو»طالب  عماا بمحالمت  كمجرم واستقبل  

القضيةن بما استدعى بيانا رسميا لال  فيطرفا أساسيا  األردنيالعام  الرأيل  الصور المتنالضة جع
  ن  : عودة للبعثة الدبلوماسية انسراجيلية لب  محالمة الضاب  القات .

« صفقة القرا »أحادير  فيمدى منتور  بأيالتعقيدا  المستجدة : سبي  لتجاهلهان أو القفس فولهان 
 المراوغة.

بداياتهان فقد نشأ   فيالفلسطينية المحتلة تفاعالت   باألراضيةن أا هناك وضعا جديدا الحقيقة الثالث
مجا  األلون يارا عباءا  الفصاج  الرجيسيةن كأن   عالا « انتفاضة القد »واشتد  واستقطب  

بالحاجة  لى أطر سياسية جديدة جامعة ألثر أهلية للتحدر باسم القضية الفلسطينية فى لحتة تقررر 
 مصاجر.

 البنية السياسية الفلسطينية. فيذلك مؤشر على تحو:  محتملة 
العام والشعور الفادح باليطرن دوا  والتناديسيمها ما عفوية رد الفع  « انتفاضة القد »التسب  

أعلنت  السلطة الفلسطينيةن وهو  الذي األمنيدور كبير للفصاج  السياسيةن باستثناء ولف التنسيي 
غسة لم يكا لها لسومن فقد  فيهوا باللغاء انجراءا  انسراجيليةن واستعراضا  عسكررة لرار مؤل  مر 

 ألهم  تعاطفا  نسانيا. التيشوش  على انتفاضة الصدور المفتوحة 
 التيعمي التفاعال  الفلسطينية لم يتضي حتى اآلا مداال و: الصورة  فيما عميي يحدر  شيء

 سون يأيذها.
بيا رام  الفلسطينيحجم السي  العام على ا:نقسام « انتفاضة القد »س  بترجمة سياسية أيرى عك

 هللا وغسة.
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 بيا المسيحييا والمسلميان فقضية عروبة القد  واحدة. الوطنيبالول  نفس  عكس  مدى التلاتف 
محي  األلصىن وبدا التالحم  فيارتفع  الذيتدايل  أجرا  كنيسة القيامة مع أصوا  األذاا 

 كامال.
 مسألة مصير. القوميلوة والمشترك  الدينين فالتنوم العربيرسالة يحتاجها العالم  هذال

أنصار بي  »تطلي على نفسها  التيمسررا للجماعة  والعقيدي األيالليولد كاا ا:نكشان 
 «.و:ية سيناء»باسم « داعش»ن لب  أا تبايع «المقد 

األلصى المبارك بد  ك  لضيتهم ترويع بينما كاا يدافع المسيحيوان الذيا يستحلوا دمهمن عا 
 مجتمعهم واستهدان ضباط  وجنودال.

 نحو. أيايتبار القد ن للن  لم يكا مفاججا على  في نهاجيهذا سقوط 
 ا:يتبار نفس . فيولد سقط  أطران سياسية عديدة ونتم حكم ميتلفة بدرجا  متباينة 

 30/7/2017الشروق، القاهرة، 
 

 ؟«ةالجزير »لماذا يستهدفون  .57
 وليد العمري 

في القد ن « الجسررة»هدد رجي  الوسراء انسراجيلي بنياميا نتنياهون هذا األسبوم بالغالق مكت  
ن  لى أا بعض القيود القانونية هي ما «فيسبوك»مشيرا  في تصرري نشرال على صفحت  الياصة في 

 «.المسع »يمنع  ما تنفيذ وعيدالن والتسم بتغيير هذال القيود نسكا  صو  الجسررة 
لد يبدو هذا التصرري مألوفا   ا صدر عا مسؤول في أحد أنتمة المنطقةن التي طالب  صراحة 

ومنعتها ما العم  في هذال الدولن ب  وص  األمر  لى  غالق موالعها « الجسررة»بالغالق 
ا انللترونيةن للا المستغر  أا يصدر هذا التصرري عا ألبر مسؤول في الدولةن التي تصف نفسه

ن وأا تسعى نسكا  المؤسسة انعالمية التي عبر «الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة«بد
 انسراجيليوا ما ياللها عا رأيهم.

ن مثَّ   طالق لناة الجسررة بداية عصر  عالمي وسياسي جديد في منطقة 1996في األول ما نوفمبر 
 لى أي مسؤول  سراجيلي يتحدر  لي  مباشرة. الشرق األوس ن التي لم يكا أغل  سكانها لد استمع 

لقد غير  الجسررة بشك  كام  طبيعة تعام  العر  وجيرانهم مع انعالمن وعرض  اآلراء الميتلفة 
ووجها  النتر المتباينةن سواء كاا أصحا  هذال اآلراء عربا أو  سراجيلييان أو ما أي دولة أيرى 

في المنطقةن بعد أا لدم  الجسررة األيبار بطررقة لم  في العالم. ومّث  هذا األمر صدمة مسلسلة
يعتدها سكاا المنطقةن وأصبح  لناة راجدة في مجال تقديم اليبر المستق  في منطقة تل  رهينة 
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لعقود متواصلة للدعاية الرسمية وتمجيد األنتمةن ب   ا البعض تا أنها لناة مدعومة ما  سراجي ن 
 جيلييا.ألنها تستضيف المتحدثيا انسرا

مبنية على أا المواطا المطلع على حقيقة ما يجري حول  ما أحدارن لادر ألثر « الجسررة»رسالة 
ما غيرال على فهم أصول العم  الديمقراطين ومهيأ ليصبي عنصرا فاعال في التنمية والتقدم. ولم 

اآلراء تيش عرض اآلراء الميتلفة ووجها  النتر بشأا أي لضية تطرحهان حتى  ا كان  هذال 
ن ب  هي انعكا  لحقيقة ما «الجسررة»مسعجة وحدية أحيانا ن ألنها في النهاية : تمث  وجهة نتر 

 يحدر في الوالع.
أول مؤسسة  عالمية في الشرق األوس  تنت  أعما: استقصاجية وتحقيقا  صحافية « الجسررة«و

كشف الفساد في المنطقة  ن وركس  على« يمي»مهنيةن فاس  بجواجس عالمية مرمولة منها جاجسة 
 والعالم.

للهجوم واستهدان صحافييها ومراسليها لي  أمرا  جديدا ن فقد دفع  ثمنا باهتا « الجسررة»وتعُرض 
مقاب  حرصها على ا:لتسام بنق  اليبر الصادق والموثوقن واستشهد عدد ما موتفيهان وتعرض 

ولرصن  موالعها انللترونية وحساباتها  بعضهم للسجا والتعذي ن ولصف  مكاتبها في بغداد وكاب ن
على وساج  التواص  ا:جتماعي. واليومن تعالبها دول عربية على بر وجها  نتر تتعارض مع 

« الجسررة»رؤرتها الرسمية ويطابها السياسي. وكاا ما بيا مطالبها أا تقوم دولة لطر باليقان بر 
الم والصحافة الحرةن وللمالييا ما المهمشيا وا غاللهان وهو ما سيمث   ا حدر يسارة كارثية لإلع

المنسييا في المنطقةن وسيمث  غيا  الجسررة فراغا هاجال سيكوا عبجا على ك  سكاا المنطقة.  ا 
تواطؤ نتنياهو مع أنتمة عربية يثير الرربة في أا التعدي على الصحافة الحرة يمكا أا يعتبر 

رن فما الفرق  ذا بيا الديمقراطية انسراجيلية وهذال موضوعا لابال للنقاش للوصول  لى أهدان ألب
 الديكتاتوررا ؟

 ا السعي وراء كشف الحقيقة لي  أمرا محببا ما لب  البعضن للن  عنصر محوري في حياة 
« الجسررة»الشعو  الحرة المستنيرةن التي تعلم أا ما يملك الحقيقة : ييان. وعدد مشاهدي 

والعالمن دلي  يثب  سعي الشعو   لى  يصال أصواتهم وآراجهم عبرهان  ومتابعيها اللبيرن في المنطقة
ويسعوا نطفاء « دعاة التالم»ورتابعونها ألنهم يعلموا أنها نال  صادق لليبرن وربما لهذا يحاربها 

 الشمعة الوحيدة التي تنير عتمة المنطقة.
 1/8/2017القدس العربي، لندن، 
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 إسرائيل؟كيف تتخذ القرارات األمنية في  .58
 غيورا آيلند
ذا استمر  األمور على هذا النحو سيكوا ما الصاج   يبدو أا التوتر حول الحرم آيذ في التبدد. وا 

مسألة كيفية اتياذ القرارا    لى أوسعحرن النقاش عا مسألة البوابا  انللترونية والنتر بشك  
يم: افتراضا ن مصالين وبداج . عندنا. ك  لرار في موضوم عام يستوج  مشاورا  بيا ثالثة مفاه

تصف الوالعن  أانفعلها عندما نبحر في مسألة ما. ويفترض با:فتراضا   أمورا:فتراضا  هي 
ومنها يجدر بدء البحر. بالنسبة  لى القد  بشك  عام والحرم بشك  ياد توجد فرضية واحدة 

ن وبالتالي الناشفم هش للوالع ب  تسلي انسالميطورلة السنيا: الوضع الراها : يعبر عا التطلع 
اليروا للتتاهر. وهم بالطبع سيتهموا  سراجي  بأنها  انسالميةفي ك  مناسبة تلوح سيسر الجها  

يغيروان وربحثوا فق  عا  أاتررد تغيير الوضع الراهان وللا الحقيقة هي العك : هم الذيا يرردوا 
باا فتي  نفي المبكى  :  1996ادعينا في ندعي مثلما  أاالذررعة لعم  ذلك. وعلي ن فال يكفي 

. ما 2000 أيلولالحرم في   لىيشك  تغييرا في الوضع الراهان مثلما هو أيضا  حجي  ارجي  شاروا 
ن في حين  أيضا  وما يالل  ديال البوابا  انللترونيةن اآلان يرلنا الوضع اآليرناحية الطرن 

 مما يدلوا طبول الشقاق والنسام. أليوفر ذررعة الراها. الحقيقة غير مهمة. المهم هو أ: ن
موضوم اهم هو تعررف المصالي. فالمصلحة الوطنية ليس  أمنية أو شعارا . المصلحة هي امر مهم 
ما اج  تحقيق  يج  أا نكوا مستعديا أيضا  لندفع ثمنا. ك  بحر في ك  موضوم يج  أا يبدأ 

ذافي محاولة ا:تفاق على ما هي مصالحنان  كان  تتضار  هذال الواحدة مع تلكن فما هي  وا 
المصلحة األهمن  ذا . لنأيذ غسة مثال. برأيي لي  نسراجي  مصلحة حيال غسة باستثناء المصلحة 

ن ولي  لنا مصلحة  لليميةاألمنية الصرفة. لي  لنا مصلحة التصادية هناكن لي  لنا مصلحة 
أ:  أي  بان  توجد لنا مصلحة سياسية. سياسية. هناك ما يفكروا بيالن ذلكن وردعوا بالذا

حكم السلطة الفلسطينية. وبال صلة بمسألة ما هو المحين ما   لىتحكم  حما  ن وأا تعود غسة 
اتفاق في موضوم   لىنص   أاأي نقاش عملي بالنسبة لغسة لب    جراءالواضي أن  : يمكا 

 المصالي.
للتناسل عا هذال المرحلة التي تبدو تاهرا متعبة الثالر هو فحد البداج . يوجد لدينا مي   األمر

ما عم  شيء آير يغيرال.  أحدوالع غير جيد فيقترح  أحياناالقرار على الفور. ورنشأ   لىوالوصول 
: استمرا الوضع القاجم مقاب  ا:لتراح لتغييرال. ما لال  مكانيتياوبالتالي ينشأ عندها وضع لطبي بيا 

سنة حول يطة فك  13 ؟ وضع كهذان مثالن كاا لب  نحو هذا هو ك  مجال انمكانيا  ا
 هاتيا كانتا ك  البداج  الممكنة؟  اا:رتباط. فقد انقسم الشع  بيا مؤرد ومعارض. فما لال 
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 سالتها؟ لعل  كان   أوكاا  ما البوابا   أسبوعيامجال انمكانيا  لب    اوعودة  لى الحرم. ما لال 
رسالساعة ما  غالق الحرمن  48ل الد أيضا ن مث  استغال أيرى بداج     لىمبعور في هذا الول   وا 
 مليار مسلم ضدنا. 1.3يعود مع صيغة متفي عليهان وهكذا كنا سنمتنع عا وضع يكوا في   األردا

المصالين  أويكوا  لى جان  صاح  القرار جسم ناجع عديم اللبرراء  أابحر في البداج  يستدعي 
ضيع مهمة للبحر ما يالل عرض موضوم لل  مجال انمكانيا . حيا يعد موا أا األسا مهمت  

: يكوا هناك لسنة ونصف السنة عمليا رجي  مجل  اما لومين فان  تنقد الوتيفة التي مهمتها 
 القرارا  الفضلى.  لىيؤدي  أايلي النقاش النوعي الذي يفترض ب  

 "يديعوت"
 31/7/2017، األيام، رام هللا
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