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    مهامها بغزة الحمد هللا حكومةاء اللجنة اإلدارية فور استالم مستعدون إلنهحماس:  .1

ـــز الفلســـطيني ل عـــالمقاااا   حركاااة حمااااس، قالاااد ينهاااا  ماااد ياااد ا ، أ  غاااز ، مااا  3/8/2017، المرك
ير السلسااةينية للمصااالحة السلسااةينية ألااى أسااس وامااحة وسااليمة ومعملااة  اساا جابة لصااود الجمااا 
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ً  باًن صاار الاحق حلل اد وحاد  الشاعس السلساةيني فاي معركاة  الثائر  في اللدس وفي ك  مكا ، و سااال
 أبواس األقصى.

وأباادد فااي بيااا  لعمااو مك بهااا السياسااي صاااح البردوياا  صااباح اليااوإل الخماايس، اساا عداد ا  نهااا  
ق لمسائوليا ها كافاة فاي قةااة غاز ، وألاى اللجنة الحكومية لمهم ها الةارئة فاور اسا اإل حكوماة الوفاا

 رأس  حه المهاإل اس يعاس و سكي  ك  الموظسي  اللائمي  ألى رأس أأمالهإل.
كماااا دأاااد لالفاااا  الساااورق لكااا  ا جااارا اد ال اااي فرماااد ألاااى غاااز  بحجاااة  شاااكي  اللجناااة ا دارياااة 

ة، و سعيا  المجلاس الحكومية، والشروة السورق في حوار وةني ومشاوراد ل شكي  حكومة وحد  وةنيا
ال شاااريعي السلساااةيني باااال وافق ألدا  مهاماااد المنوةاااة باااد، وال حماااير ًن خابااااد  شاااريعية ورئاساااية، 

 وان خاباد المجلس الوةني.
البردوي ، أماو  ، أ أشرف الهور، م  غز  أ  مراسلها 3/8/2017القدس العربي، لندن، وجا  في 
فااي ملااف المصااالحة الداخليااة مااع حركااة فاا ح،  "حليلاايحااراك "، أاادإل وجااود أق "اللاادس العربااي"أكااد لااا 

د األخيار  ال اي قاماد بهاا شخصاياد مسا للة ووةنياة، لاإل  انجح فاي  لرياس وجهااد  وقا  ي  المحاًو
النظاار، وحلااك ألااس الزيااار  ال ااي قاااإل بهااا وفااد قيااادق ماا  الحركااة فااي المااسة الفربيااة للاارئيس محمااود 

دي  الشاااأر، أاا  مبااادر  جديااد  للمصااالحة ساا عل  أباااس، وأألاا  ألبهااا رئاايس وفااد حماااس ناصاار الاا
 اليوإل الخميس، مع  ساقإل الخافاد بي  الةرفي .

وقا   عليبا ألى سالا  أ  آخر  ةوراد أملية المصالحة، بعد زيار  وفاد الحركاة فاي الماسة برئاساة 
ابعااا ة"الاادك ور ناصاار الشاااأر للاارئيس أباااس، ي  الزيااار  لااإل  كاا  حاد ةااابع سياسااي، وأنهااا حملااد 

، ما  قبا  الشخصاياد ". وأومح أ   شكي  الوفد الحق زار الرئيس كاند فاي مباادر  شخصاية"ينسانيا
ألاااى صاااحة الااارئيس أبااااس، غيااار أناااد أكاااد فاااي الوقاااد حا اااد أ  حمااااس ً  ماااانع  لاةمئناااا الزائااار ، 

ً  لةااااااع الصاااااااد مااااااع المصااااااالحة ". وأشااااااار يلااااااى أ  حماااااااس "حاد الةااااااابع ا نساااااااني"الزياااااااراد 
،  ساا ند يلااى مااا "مصااالحة شاااملة"، وأنهااا  مااد يااد ا ماا  أجاا  ي ماااإل الوحااد  والوصااو  يلااى "سااةينيةالسل

 ."الشراكة السياسية"جرى اً ساق أليد بخصوص 
البردويااا ، ي  كاناااد  نااااك ا صااااًد أو وسااااةاد أجرياااد ماااالخرا باااي  فااا ح  "اللااادس العرباااي"وسااا لد 

نهاااا  الخافااااد اللائماااة  حاااراك "بينهماااا، ف شاااار يلاااى أناااد ً يوجاااد أق وحمااااس، بهااادف رأس الصااادة واال
، مسا ةردا أ  "حليلي يد  ألى وجود  فير فاي المواقاف ما  قبا  السالةة السلساةينية والارئيس أبااس

د قامااد بهااا شخصااياد مساا للة ووةنيااة ل لريااس وجهاااد النظاار، غياار أنااد قااا  ينهااا  لااإل  صاا  "محاااًو
خ ااراق فااي الواقااع الماااللإل، بعااد العلوباااد ال ااي يلااى بلااور  راليااة معينااة يج مااع أليهااا الجميااع  حاادا  ا

 ."فرمد ألى غز 
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 خطوة جاهز وموجودتلك الالرد على و  هال يملك صالحيات حل   وعباسالتشريعي سيد نفسه المجلس بحر:  .2
أحماااد بحااار أ   .أكاااد النائاااس األو  لااارئيس المجلاااس ال شاااريعي السلساااةيني د: يحياااى اليعلاااوبي -غاااز  

وأ  رئااايس السااالةة محماااود أبااااس ً يملاااك مااا  أماااره شااايئا  فاااي حااا   ،المجلاااس ال شاااريعي سااايد نسساااد
ي د كرئيس ان هد في يناير/ كانو   ، ووصاف المحكماة الدسا ورية ال اي 2009ثاني الالمجلس، أل  ًو

وكشااف بحاار  ال شااريعي. شااكلها أباااس دو  مشاااوراد أو  وافااق فلسااةيني بالباةلااة ًو  ساا ةيع حاا   
"جاااا ز وموجاااود" لااادى  ،ي   ماااد ،بحااا  المجلاااس ال شاااريعي بااااسأالنلااااس أااا  أ  الااارد ألاااى خةاااو  

 المجلس ال شريعي حسس اللانو  األساسي السلسةيني، رافما  ا فصاح أند.
، م  ال اأس باللاانو  واالأةاا  رئايس 1/8/2017الثاثا  ونبد بحر في حوار مع صحيسة "فلسةي "، 

غياباااد، أااااد ا  حلاااك "قماااية يجرامياااة  المحكماااة الدسااا ورية الصااااحية ليناااوس أااا  رئااايس السااالةة حاااا 
ر ابية وغير قانونية ًو أساس لها م  الصحة، باأ بار أ  المحكمة الدس ورية باةلة فما ُبناي ألاى  واال

 باة  فهو باة ".
وبش   المخاوف م  انهيار النظاإل السياسي السلسةيني بعد غياس أباس، وما يثار م  أحاديا  أا  

  المجلااااس الااااوةني السلسااااةيني، أكااااد بحاااار أ  اللااااانو  األساسااااي يمكانيااااة سااااد  ااااحه الثفاااار  ماااا  خااااا
أو مار  ًو يسا ةيع الليااإل بواجباد،  ،أو مااد ،السلسةيني ينص ألى أند يحا  د ورد صحة الرئيس

 يوما   مهيدا   جرا  ان خاباد. 60فإ  رئيس المجلس ال شريعي  و الحق يلوإل ملاإل الرئيس لمد  
ف ح محمد دحاا  فاي جلساة المجلاس ال شاريعي األخيار ، قاا  بحار: وحو  مشاركة النائس أ  حركة 

ي  حمااااس   لااارس مااا  كافاااة أبناااا  الشاااعس السلساااةيني، وألاااى مسااا وى األشاااخاص واألحااازاس والااادو  
 والرالسا ، باأ بار أنها حركة منس حة ألاى العاالإل  ملاك المروناة ماع حساظهاا ألاى ثواب هاا وملاوم هاا.

س  شااريعي ابا نابااةع منااع أحااد ماا  النااواس ال حااد  فااي جلسااا نا"، وأماااف: "ً أساا ةيع كاارئيس مجلاا
يلااى أنااد قاااإل ب وجيااد دأااو  لكافااة نااواس الشااعس السلسااةيني ماا  كافااة الك اا  البرلمانيااة لحمااور  مشاايرا  

 جلسة المجلس األخير  ال ي خصصد بشك  أساسي للحدي  أ  اللدس.
السلساةيني، أشاار بحار يلاى أ   نااك وفي موماوة المصاالحة المج معياة و عاوي  ماحايا اًنلسااإل 

لجانا  مشكلة م  كافة األةراف والسصائ  السلسةينية وم  المجلس ال شريعي، ألدد جلسااد م  الياة 
والمصااالحة المج معيااة  للبااد  فااي  ةبيااق المصااالحة المج معيااة ألااى األر  فااي أقاارس وقااد ممكاا .

 اس و" يار دحا "، كما أماف بحر. ي ن اج ال سا ماد األخير  ال ي حدثد في اللا ر  بي  حم
الماواةني  فاي قةااة غاز   وأكم  بحر فيما ي علق با جرا اد العلابية ال ي ا خح ا رئيس السلةة مد  

بحجااة الماافة ألااى حماااس  نهااا  اًنلساااإل، قااائا : ي  أباااس يريااد  حااري  الناااس ألااى حماااس، 
لايإل والصاحة ما  خاا  يحالاة انًف ما  وا همد بالسعي ل دمير أ إل مرفلي  في قةااة غاز  و ماا ال ع
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و مااإل بحار: "أباااس ً يسكاار يً بعلليااة ان لاميااة يجراميااة، و ااو  المعلماي  واألةبااا  يلااى ال لاأااد البكاار.
 غير مل نع أ  الناس يعرفو  حماس ونزا  ها وحبها للوة  والملاومة".
، باي  أ  نصاوص ال سا ماااد وفيماا ي علاق بن اائل ال سا مااد األخيار  باي  حماااس والمساالولي  فاي مصار

بشااكلها العاااإل  اانص ألااى فاا ح معباار رفااح للبمااائع واألفااراد بشااك  دائااإل، "ال ااي يحا مااا  مااد فإنهااا  نهااي 
كماااا قااادر بان هاااا  المشاااكاد اًق صاااادية "مااا  خاااا   مشاااكلة المعاناااا  ا نساااانية للةااااس والمرماااى".

يلاى  النظارولساد  باي  مصار وغاز ". الدخو  في  باد   جارق أبر ينشا  منةلاة صاناأية ألاى الحادود
ر، معرباا   أ   لديراد ال باد  ال جارق سنويا   أا  أملاد أ   بي  غز  ومصر   راوح بي  مليار ومليارق دًو

 يبدأ  نسيح  لك ال سا ماد في أقرس فرصة ممكنة، األمر الحق ينعكس ييجابا  ألى الشعس السلسةيني.
عبااااس لمصااار وللائاااد باااالرئيس أباااد الس ااااح السيساااي، ألاااى واسااا بعد بحااار أ   اااالثر الزياااار  األخيااار  ل

 ال سا ماد أل  المصريي  فهموا اح ياجاد غز ، وأ  حماس حريصة ألى أم  مصر.
ألى أحدا  اللدس األخير  قائا  ي  قمية اللادس ليساد قماية فلساةينية فلاة با  قماية بحر وأرج 

ساااةي ، وُيبناااى أليهاااا بااا   يراد  الملدسااايي  مركزياااة ليم اااي  العربياااة وا ساااامية مماااا ينبااا  ب حريااار فل
كماا أكاد أ  ان صاار اللادس "كشاف وفماح  ووحد  الشعس السلسةيني  ي ال اي سا حرر السلساةينيي .

ك  الم آمري  ألى اللمية السلسةينية واللدس وألى رأسهإل أباس، وبع  األنظمة العربية ال ي  ريد 
اس بإأاند وقف ال نسيق األمني ماع اًحا ا ، وشكك بحر في مصداقية أب ال ةبيع مع اًح ا ".

أ  الساالةة ً  ساا ةيع وقااف ال نساايق األمنااي دقيلااة واحااد  مااع اًحاا ا ، وأ  أباااس أراد أ   مالكاادا  
اساا نكاره لعمليااة شااهدا  أائلااة جباااري  خااا  ا صااالد ن نيااا و،  يركااس موجااة ان صااار اللاادس، م ناساايا  

 ماجد فرج ل عزية ق لى العملية، بحسس قولد.زيار  رئيس مخابراد السلةة  وم ناسيا  
 2/8/2017 ،فلسطين أون الين

 
 عباس بصحة جيدةو  ...لن يعود إلى سابق عهده إال بشروط "إسرائيل"شعث: التنسيق األمني مع  .3

نبيا  ، أ  راإل هللا قايس أباو سامر ، نلاا  أا  مراسالها فاي 2/8/2017، لألنبـاء األناضـولوكالـة نشرد 
رئيس السلسةيني للشالو  الخارجية والعاقاد الدولية، وصف الموقف األمريكي م  مس شار ال ،شع 

قا  شع ، في ملابلة مع األنامو ، ي  الرئيس محمود أباس ل  و  أحدا  األقصى با"السي  للفاية".
: "لا  ، واسا ةرد قاائا  "يسارائي "يفادر راإل هللا فاي الوقاد الحاالي، بسابس  جمياده كافاة اً صااًد ماع 

و   ناااك أق جولااة للاارئيس خااارج المااسة الفربيااة لااحاد الساابس". وقااا  شااع : "الاارئيس قااا   جميااد يكاا
كافة أشكا  اً صااًد وألاى رأساها ال نسايق األمناي، يلاى أجا  غيار مسامى". وأمااف: "نادرس كا  
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األماااور،  اااإل ف حاااوا األباااواس فاااي المساااجد األقصاااى، لكااانهإل كااا  ياااوإل يفللونهاااا ويعيااادو  ف حهاااا كيسماااا 
  ، نح  ل  نسارة في ا خاح قرار بوقف ال جميد". يريدو 
 أ  أباس ي م ع بصحة جيد  ويمارس أملد كالمع اد م  مك بد.  شع وبي  

ياااد الم حااد  األمريكيااة  حيااا  أمليااة الساااإل، أشااار يلااى أنهااا لااإل  لاادإل  وأاا  الجهااود ال ااي  بااحلها الًو
ة ا ساارائيلية ان نيااا وع  الكااد أنااد ً ح ااى ان  أق مبااادر  مهمااة. وأماااف: "ممارساااد رئاايس الحكوماا

يريااد ساااإل". وأباار شااع  أاا  اساا يائد ماا  الموقااف األمريكااي  جاااه مااا يجاارق فااي المسااجد األقصااى، 
يااد الم حاد  موقساا  جااه ماا جارى فاي اللادس". وأمااف: "الموقاف األمريكاي  قائا: "لإل نسمع ما  الًو

   المحية ولإل يلصدوا العنف ا سرائيلي". للفاية، ةالبوا بوقف العنف،  إل يلصدو  نح كا  سيئا  
حمااس يلاى "ال راجاع أا  اًنلسااإل ل حلياق الوحاد   شاع وبش   المصاالحة السلساةينية الداخلياة، دأاا 

السلسةينية". وأ  العاقة بي  حماس ومحمد دحا  قا : "مشكل نا مع حركاة حمااس، و اي  سا ةيع 
 ً أريد  ساصي  أخرى،  ي المسالولة أ  غز  فلة".  اًس جابة لدأو  الرئيس و نهي اًنلساإل، غدا  

بيا  شاع  ، أ  ننائلاة خليا  راإل هللا، نلا  أ  مراسل ها فاي 2/8/2017 ،العربي الجديد، لندنوأماف 
، أ  الرئيس أباس م مساك بوقاف ال نسايق 2/8/2017 في  صريحاد لا"العربي الجديد"، األربعا  ،أك د

سارائيلي، وأ  العاود  أا   احا اللارار سا كو  بشاروة فلساةينية أ مهاا األمني مع حكوماة اًحا ا  ا 
 وقف حكومة اًح ا  اًق حاماد اليومية لمناةق السلةة السلسةينية.

 
 نا بسبب وقف التنسيق األمنيتتخذ إجراءات عقابية ضد   "إسرائيل": فلسطينيونمسؤولون  .4

شارأد فاي  "يسارائي "  ي، 2/8/2017 عاا قا  مسالولو  فاي السالةة السلساةينية، األرب : رجمة خاصة
ونلاا  موقااع صااحيسة  الساالةة الوةنيااة بساابس قاارار وقااف ال نساايق األمنااي. ا خااح يجاارا اد ألابيااة مااد  

 ااآر س العبريااة، أاا  أولئااك المسااالولي  الااحي  لااإل يحاادد  ااوي هإل، أ  الجاايا ا ساارائيلي اقاا حإل صااباح 
 يومااا   20فااي البلااد  اللديمااة ماا  الخلياا  قباا  ملاار مس شااي المحافظااة الااحق اف اا ح  2/8/2017األربعااا  

 بهدف  عزيز األم  في المنةلة الجنوبية م  المدينة والواقع ألى ملربة م  حاجز أبو الريا.
وأشااار الموقااع يلااى أ  الجاايا ا ساارائيلي اح جاازد مااوظسي المك ااس لعااد  ساااأاد، يمااافة يلااى اح جاااز 

 ب  أ   صادر الوثائق الموجود  داخ  الملر و لوإل بإغاقد.ق مدنيا   حراس المبنى الحي  كانوا ير دو  زيا  
رفااع  لرياار كاماا  لللياااد  السلسااةينية بشاا    ساصااي   ااحه الحادثااة  وقااا  مسااالولو  فلسااةينيو ، أنااد  ااإل  

مساد ا أ  وقف ال نسيق األمني سيالدق يلى يجرا اد ألابية  "يسرائي "ويع لد ب   ما جرى رسالة م  
، ي  الجااايا ا سااارائيلي أغلاااق األسااابوة الماماااي حااااجز ابياااد ييااا ع الاااحق الموقاااع وأوماااح مماثلاااة.

يساا خدمد كبااار المسااالولي  فااي الساالةة السلسااةينية دو  ساابس أملااي يساا دأى يغاااق  ااحا الحاااجز، 



 
 
 
 

 

 9 ص             4364 العدد:             8/3/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 وقا  أحاد  ااًل  المساالولي : "سامعنا بوماوح أ   احا جاز  ما  العلااس، وربماا قريباا   حسس مسالولو .
 لابية"، مشيرا يلى أ  السلةة س عم  ألى مواجهة  لك ال دابير.نرى المزيد م  الخةواد الع

 2/8/2017 ،القدس، القدس
 

 النائب الشنطي: حملة االعتقاالت لنواب حماس بالضفة ثمرة للتنسيق األمني .5
د. جميلاة الشانةي حملاة اًأ لااًد ال اي قاماد بهاا  وا صااحأداند النائس أ  ك لاة ال فييار  :غز 

، فااي أنحااا  م سرقااة ماا  مااد  المااسة الفربيااة 2/8/2017األربعااا   ساارائيلي صااباح قااواد اًحاا ا  ا
وال ي ةالد نواس وقاد  م  حركة حماس مالكد   أ  حماس سا بلي قوياة رغاإل اًأ لااًد والماالامراد 

 ال ي  حاك مد ا وأ   حه اًأ لاًد  ي ثمر  لل نسيق األمني مع اًح ا .
أ  شاعبنا صااحس  يلاىلشاعس السلساةيني فاي الماسة الفربياة مشاير   وأشادد النائس الشنةي بصمود ا

 قرار يس ةيع أ  يفير المعادلة الموجود  في المسة وأ  يللس الةاولة ألى اًح ا  وأأواند.
 2/8/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 
 االحتالل ُيفرج عن النائب حسني بوريني :نابلس .6

، أا  النائاس فاي المجلاس 2/8/2017 ا  ا سرائيلي بعد ظهر األربعاا أفرجد سلةاد اًح  :راإل هللا
 ال شريعي السلسةيني أ  حركة حماس حسني البوريني.
ألاااس اق حااااإل منزلاااد فاااي  2/8/2017 األربعاااا  وجاااا  ا فاااراج أااا  النائاااس الباااوريني بعاااد اأ لالاااد فجااار

 .أصير  الشمالية بمدينة نابلس شمالي المسة الفربية ونللد لل حليق
 2/8/2017 ،فلسطين أون الين

 
 عدم تصعيد األوضاع في األقصىبونكث تعهده  عباسخدع  : نتنياهومصادر فلسطينية لـ"الحياة" .7

كشاااسد مصاااادر فلساااةينية موثوقاااة لاااا"الحيا " النلااااس أااا  أ  رئااايس الحكوماااة  :ف حاااي صاااب اح -غاااز  
ده أاادإل  صااعيد األوماااة فااي ا ساارائيلية بنيااامي  ن نيااا و "خاادة" الاارئيس محمااود أباااس، ونكاا   عهاا

وقالد المصادر أ  الرئيس أباس "دا " خا  ا صا   ا سي ماع  المسجد األقصى المبارك و و ير ا.
ن نيااا و العمليااة السدائيااة فااي المسااجد األقصااى بعااد ساااأاد قليلااة ألااى وقوأهااا، فيمااا " عهااد" ن نيااا و 

ة الملدسة لا " هدئة" األوماة و "أدإل "أدإل ا خاح أق يجرا اد  صعيدية" في المسجد األقصى والمدين
 و ير ااا" ملاباا  يدانااة الساالةة السلسااةينية العمليااة ال ااي نسااح ا ثاثااة فلسااةينيي  فااي باحااة المسااجد يااوإل 

 الجمعة الرابع أشر م  الشهر المامي.
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وأماااافد أ  ن نياااا و "لاااإل يعمااا  ألاااى  هدئاااة األومااااة ألاااى األر ، بااا  أماااد يلاااى  اااو ير األجاااوا  
 عد صدور بيا  يدانة العملية، م  بينها  ركيس بواباد يلك رونية ألى مداخلد".و صعيد ا، ب

يلااى أ  أبااااس شااعر بااا   ن نيااا و "كاااحس" أليااد و "خدأاااد" بعاادما " عهاااد" لااد " ةوياااق"  النظااار ولس ااد
األمور وأدإل  صعيد ا، وأدإل ا خاح أق يجرا اد جديد ، وأند "لاإل يكا  أناد كلم اد، و اد ورد األماور 

وأومحد أ  أباس أجرى "ا صاًد مكثسة" مع خادإل الحارمي  الشاريسي  الملاك  أسوأ". م  سي  يلى
هللا الثاني ومحمد السادس، ومنظمة المال مر  العزيز، والعا لي  األردني والمفربي أبد سلما  ب  أبد

ا سااامي ودو  ومنظماااد أربيااة ودوليااة ماا  أجاا  " ةويااق الحاااد "، يً أ  ن نيااا و "ظاا  مصاامما  
وأوماحد المصاادر أ  الليااد  السلساةينية والارئيس أبااس "أدركاوا   صاعيد األومااة و و ير اا".ألى 

أ  اللمااية   خةااى البواباااد ا لك رونيااة يلااى  لساايإل األقصااى زمانيااا  ومكانيااا  ألااى غاارار  لساايإل الحاارإل 
ماار ماار بة وزادد أنهااإل أدركااوا أ  "األ ا برا يمااي فااي مدينااة الخلياا " جنااوس المااسة الفربيااة المح لااة.

 بمشروة كبير ي علق بمدينة اللدس ومس لبلها، وفر  ال لسيإل الزماني والمكاني ك مر واقع".
وأشااارد يلااى أ  أباااس ا صاا   ا سيااا  مااع كبياار مس شااارق الاارئيس األمريكااي دونالااد  رامااس، المكلااف 

يااك ملااف الشاارق األوسااة جاريااد كوشاانير وةلااس منااد أ  "يماافة"  رامااس ألااى ن نيااا و "ماا  أجاا   سك
  أباااااس حااااحر كوشاااانير أيمااااا  ماااا  أ  "ً أحااااد سيساااا ةيع وقااااف  ااااداأياد بلااااا  يوقالااااد  البوابااااد".

وأردفاد أ  كوشانير ةلاس  البواباد"، وأ  "الكر  في ملعس ن نيا و في ظ   حا الومع الخةير جادا ".
 هدئاة"، م  أباس " هدئة األمور واألوماة ألاى األر ، فيماا سا لوإل ا دار  األمريكياة بادور ا فاي ال

وزاد أبااااس  ورد ألياااد الثااااني: "أق  هدئاااة ونحااا  ً نعااارف ماااا يحصااا  داخااا  المساااجد األقصاااى  ".
مخاةبا  كوشنير في لهجة  ححيرياة: "فاي حاا  لاإل  ا إل يزالاة البوابااد ووقاف أق يجارا اد فاي األقصاى 

لايكإل المافة واللدس، سن خح يجرا اد حليلية ماللمة  سرائي ، وكا  دقيلاة  مار لهاا قيم هاا وثمنهاا. أ
و ااابع أنااد قااا  لكوشاانير أ  "األمااور لااإل  عااد ُ ح ماا ، ًو يوجااد لاادينا مااا  ااو أأااز ماا   ألااى ن نيااا و".

اللدس، ًو معنى لسلسةي  م  دو  اللدس، و جس المحافظة ألى الومع ال اريخي واللانوني لمديناة 
 أاصمة لها". اللدس، وليس ومع س ا يكو فلة، ًو دولة فلسةينية م  دو  اللدس الشرقية

 3/8/2017 ،الحياة، لندن
 

 األقصى اختبار لجاهزيتنا وللدعم العربي واإلسالمي : التصعيد ضد  الفلسطينية"الخارجية " .8
جرا ا ااد اللمعيااة  السلسااةينية قالااد وزار  الخارجيااة والمف ااربي  :راإل هللا ي  سياسااة اًحاا ا  ا ساارائيلي واال

كاا  الاادأإل وا سااناد ماا  األشاالا  العاارس والمساالمي  لللاادس  بحااق اللاادس ومواةنيهااا وملدسااا ها،  ساا دأي
د الملبلاااة مااا  ال صاااعيد ا ساااارائيلي  وقماااي ها، وي ةلاااس اسااا مرار و عااااظإل  اااحا الاااادأإل لمواجهاااة الجاااًو
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، أ  شعبنا لا  يلبا  با ق شاك  ما  األشاكا  2/8/2017 وأكدد الوزار  في بيا  لها، األربعا  الم واص .
خي واللانوني اللائإل في المسجد األقصى المبارك، وأ  السياد  ألى اللادس أق  عدي  ألى الومع ال اري

 والملدساد واألقصى  ي للشعس السلسةيني مهما كبرد ال حدياد، ومهما بلغ بةا اًح ا .
 2/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ةالمجلس الوطني الفلسطيني ينفي تحديد موعد لعقد دورة جديد .9

رئايس دائار  ا أااإل  ، أ ا أم ا، ما  2/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(نشارد 
في المجلس الوةني السلسةيني أمار حمايا  نساى ماا  داول اد وساائ  ا أااإل حاو   حدياد موأاد لعلاد 

ي  ، 2/8/2017 وقااا  حماياا  فااي  صااريح صااحسي صاادر األربعااا  دور  للمجلااس الااوةني السلسااةيني.
رئاايس المجلااس الااوةني السلسااةيني سااليإل الزأنااو  نسااى  حديااد موأااد لعلااد دور  للمجلااس الااوةني، وأ  

 وأماااف انااد سااي إل ا أااا  رسااميا   المومااوة ً ياازا  قيااد المشاااوراد بااي  فصااائ  العماا  السلسااةيني.
يس أاا  كاا  مااا ي علااق بعلااد دور  المجلااس الااوةني ماا  قباا  الجهاااد الرساامية والمخولااة فااي مك ااس رئاا

 المجلس الوةني السلسةيني. 
أمااو اللجنااة المركزيااة لحركااة فاا ح جمااا  محيساا  ، أ  2/8/2017 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةوجااا  فااي 

. وقااا  2017سااب مبر  /كشااف أاا   حماايراد لعلااد اج ماااة المجلااس الااوةني السلسااةيني بدايااة أيلااو 
للمجلاس الاوةني، ولجناة  ي  اًج ماة سيشهد ان خاس  يئة رئاسة جديد  ،في حدي  يحاأي ،محيس 

يلاااى أ  المنظماااة سااا وجد دأاااواد لحرك اااي حمااااس والجهااااد النظااار ولساااد   نسيحياااة لمنظماااة ال حريااار.
 ا سامي م  أج  حمور جلساد المجلس، مرجحا أ  ي إل ألده في مدينة راإل هللا.

 
 بحث إعادة هيكلة المؤسسةتالحكومة و من أفراد المؤسسة األمنية ضباط  %80 :هللا الحمد .11

كشاااف رئااايس الحكوماااة باااراإل هللا راماااي الحماااد هللا أااا  أااازإل الحكوماااة يأااااد   يكلاااة المالسساااة  :راإل هللا
 األمنية وف ح الباس ل جنيد مئاد العساكر، ليحلوا مكا  انًف م  قواد األم  الحي  أحيلوا لل لاأد.

مااا  من سااابي  %80وقاااا  الحماااد هللا، ألاااى  ااااما ملابلاااة خاصاااة أجرا اااا معاااد  لسزياااو  فلساااةي : ي  
يلى أ   حه النسس لعدد الجنود والمباة  النظر المالسسة األمنية  إل م  المباة والباقي جنود، ًف ا  

وأمااااف "لاااحا كاااا   نااااك قاااانو   فاااي فلساااةي ، دفعاااد الحكوماااة للبحااا  أااا  يأااااد   يكلاااة المالسساااة.
   معا ".ال لاأد المبكر ليجهز  األمنية الحق يس هدف كا  م  المسة الفربية وقةاة غز 

 2/8/2017 ،المركز الفلسطيني ل عالم
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 رواتب القضية  عباس يوجه بحل   :المحررين المقطوعة رواتبهماألسرى المتحدث باسم  .11
ااألنامااو ع: كشااف الم حااد  باسااإل المع للااي  والمحاارري  السلسااةينيي  الملةوأااة روا اابهإل،  - راإل هللا

لاااس مااا  رئااايس مخابرا اااد م ابعاااة قماااية منصاااور شماسااانة أ  الااارئيس السلساااةيني محماااود أبااااس ة
، ي  "مةلس الرئيس 2/8/2017 وقا  شماسنة، لينامو ، األربعا  الروا س الملةوأة، وحلها سريعا .

خا  للائد وفدا  ما  حركاة حمااس، أماس الثاثاا ، فاي مديناة راإل هللا بالماسة الفربياة، حيا  جارى   إل  
 ائيلية الملةوأة روا بهإل".نلاا قمية المحرري  والمع للي  بالسجو  ا سر 

وأشااااار يلااااى أ  أااااددا  ماااا  األساااارى المحاااارري  ال لااااوا اليااااوإل، بممثلااااي  أاااا  جهااااازق األماااا  الوقااااائي 
وقاا  شماساانة  واًسا خباراد العساكرية السلسااةينية و باادلوا وجهاااد النظار حاو  قمااية قةاع روا اابهإل.

 س فاي راإل هللا سي واصا ، وغادا  "ح ى ان  نن ظر أق جديد، واأ صامنا اًح جاجي ألى قةاة الروا
 الخميس، سنعل  خةو  م لدمة في ا مراس أ  الةعاإل".

ألااى  صااريحاد شماساانة، ي  " ناااك نلاشاااد  نائااس رئاايس حركااة فاا ح،  عليبااا   ،وقااا  محمااود العااالو 
اة اأاد ألاى أق جدياد فاي  وحواراد مس مر  لح  قمية روا س المحرري  واألسارى الملةوأاة"، نافياا  

 لملف. حا ا
 3/8/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 عاما   15المؤبد لمتخابر وتأييد حكم على آخر بالسجن  :غزة .12

أيااادد المحكماااة العساااكرية العلياااا ال ابعاااة لهيئاااة اللماااا  العساااكرق فاااي غاااز  حكماااا  صاااادرا  بحاااق  :غاااز 
ع 131نص المااد  اأاما ، بعد يدان د ب همة ال خابر ماع العادو خافاا  لا15الم خابر اة،اع بالسج  لمد  

وشاااددد المحكماااة العساااكرية أ  الحكاااإل بحاااق  إل.1979مااا  قاااانو  العلوبااااد الثاااورق السلساااةيني لعااااإل 
 المدا  اة،اع صدر بالدرجة النهائية وغير قاب  اًس ئناف.

فااي حاد السااياق، قبلااد المحكمااة اساا ئناف الحكااإل الصااادر بحااق الماادا  اإل، اع با أااداإل شاانلا  ح ااى 
علوبااة ليصاابح الحكااإل ألااى المساا  ن ف باألشاافا  الشاااقة المالبااد  سااندا  لاانص الماااد  المااود، و عاادي  ال

 .1979قانو  العلوباد الثورق لعاإل 
 2/8/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 
 طر الفلسطينيةاالنقسام تضم كل األ إلنهاءعالن عن مبادرة حقيقية اإل الشاعر: .13

ـــة، قالاااد  ـــة ســـما اإلخباري الااادك ور ناصااار الشااااأر الاااوزير الساااابق والنائاااس فاااي أ   ،2/8/2017وكال
كشاااف أااا  اناااد ساااي إل الخمااايس اًأاااا  أااا  مباااادر  حليلياااة للوحاااد  ، المجلاااس ال شاااريعي السلساااةيني
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الوةنية  مإل ك  اًةر السلساةينية والليااداد ما  كا  السصاائ  واأماا  المجلاس ال شاريعي ما  كا  
 جاح وي إل   ويجها بشك  م  اج  انها  اًنلساإل.بالن المبادر اًةياف، اما ا    كل   حه 

وقا  الشاأر في  صاريحاد خاصاة لوكالاة" ساما"، اناد "فاي حادود معلوماا ي  نااك ا صااًد و وافاق 
 ".بي  الجانبي  ون م  أ   حد  انسراجاد قادمة ألى الساحة السلسةينية بما ي علق بالمصالحة

يس أبااس قاا  " ن مناى ا  يكاو  لللاا  اثارا ايجابياا ألاى وحو  الللاا  الاحق  اإل باي  وفاد برئاسا د والارئ
المصااالحة الوةنياااة" موماااحا "  اااإل خاااا  الللاااا  ال ةاارق لللماااايا الوةنياااة، واحااادا  اللااادس األخيااار ، 

 امافة الى مناقشة ملف المصالحة".
واشااار يلااى أ  الاارئيس بااادر بالحااادي  أاا  أااد  ملساااد داخليااة فلساااةينية بمااا فيهااا ملااف المصاااالحة 

اصااة بعااد األحاادا  ال ااي جاارد فااي اللاادس، وأاا  ماارور  الوحااد ، مالكاادا أنااد  ااإل اً ساااق ألااى أ  وخ
 الللا  الحق جرى يمك  البنا  أليد مس لبا  لما فيد خير ووحد  الشعس السلسةيني وانها  اًنلساإل.

ـــدن وأماااافد صاااحيسة ـــد، لن ـــي الجدي   ، أنائلاااة خليااا ، مراسااال ها مااا  راإل هللا أااا ، 2/8/2017 ،العرب
شخصااااياد ونااااواس فااااي المجلااااس ال شااااريعي أاااا  ك لااااة "ال فيياااار وا صاااااح" المحسااااوبة ألااااى حركااااة 
"حماااس"، أكاادد أ  للااا  إل بااالرئيس محمااود أباااس، مسااا  الثاثااا ، لااإل يكاا  بنااا  ألااى  كليااف ماا  
"حماس"، وأ   ناك "جهودا  بح  م  أجا  ينهاا  اًنلسااإل، مسا سيد  ما  أجاوا  ان صاار اللادس وحالاة 

 الوةني الحق ن ل أند". الصعود
وقاا  أيماا  دارغمااة، النائااس فااي المجلااس ال شاريعي أاا  ك لااة "ال فيياار وا صاااح"، لااا"العربي الجديااد": 
"لساانا مكلسااي  ماا  أق حركااة سياسااية، و ناااك جهااود  بااح  ماا  شخصااياد وةنيااة فااي راإل هللا ماا  أجاا  

 ةرح موقف أو مبادر   لرس وجهاد النظر بي  حرك ي حماس وف ح".
قاا  دراغمااة فااي  عليااس ألاى زيااار  الاارئيس محمااود أباااس: "كناا مجموأااة ماا  نااواس ووزرا  سااابلي ، و 

 قمنا بزيار  الرئيس أباس لاةمئنا  ألى صح د، وخا  حلك  إل ال ةرق لموموة اًنلساإل".
نما نمثا  المجلاس ال شاريعي السلساةيني، والمصالحة الوةنياة  و ابع دراغمة: "ً نمث  حركة حماس، واال

 ي ما يهمنا"، مبينا  أند " إل اً ساق ألى للا  مع نائس رئيس حركة ف ح محمود العالو  قريبا". 
وحاو  األفكاار ال اي ةرحااد، قاا  دراغماة: "ما  المبكاار الحادي  أا  أفكاار م بلااور ، و اإل ال  كياد ألااى 

نمااا النلاااا، وكا نااد  ناااك ماارور  ال واصاا  والللااا اد المساا مر ، ولااإل يكاا   اادف الزيااار  ال ساااو  واال
 أفكار بحاجة يلى مزيد م  ال واص ، وسنكم  الللا اد  يجاد صيفة  حلح  األمور".

بدوره، قا  نائس رئيس الوزرا  السلسةيني األسابق ناصار الادي  الشااأر، لاا"العربي الجدياد": "ً يمكا  
أ  "الوقااد  أ  نةلااق ألااى  ااحه الجهااود والللااا اد كلمااة مبااادر ، أل  كلمااة مبااادر  كبياار  جاادا"، مالكاادا

 الحالي يشهد حراكا ًف ا  نها  اًنلساإل".
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و ابع الشااأر بااللو  " نااك للاا اد  ماد ماع ناواس وبرلماانيي   نهاا  اًنلسااإل، و احه الللاا اد  ا  ي 
ماام  حااراك يهاادف لاساا ساد  ممااا  ااإل فااي اللاادس ماا  حالااة نصاار، وأ  العماا  المشاا رك ياا  ي بن يجااة 

نااد "صااحيح أ   اادف الللااا   ااو اًةمئنااا  ألااى صااحة الاارئيس أبااو وأشااار الشاااأر يلااى أ ييجابيااة".
ماز ، لك   إل الحدي  أ  مرور  ينها  اًنلساإل و وفير األجوا  ا يجابية، وأم  ما يمك  م  أج  

وحو  ما قالد أباس خا  الللا ، أومح الشاأر أ  "الرئيس أبو ماز  كا  ييجابيا،  ينها  اًنلساإل".
 ي إل  حريك األمور، والبنا  ألى  حا الللا  ب واص  وللا اد أخرى قادمة". و إل اً ساق ألى أ 

 
  مبادرة إلنهاء االنقسام :"وطنيون إلنهاء االنقسام" .14

أك د  جمع "وةنيو   نهاا  اًنلسااإل"، أ  أبارز بناود المباادر  ال اي سايعل  أنهاا : نائلة خلي  -راإل هللا 
 داريااة لحركااة "حماااس" فااي قةاااة غااز  و راجااع الاارئيس يااوإل الخماايس،  ااو ال اازام  بااي  حاا  اللجنااة ا

محماااود أبااااس أااا  كااا  ا جااارا اد ال اااي ا خاااح ا بحاااق قةااااة غاااز ، بماااا يشااام  الماااوظسي  والكهرباااا  
 والصحة. 

وأكد أمو سكر ارية "وةنيو   نها  اًنلساإل"  يسير الزبرق، لا"العربي الجدياد"، أ  المباادر  "سا دأو 
، وا ساق الشاة ، وقاد 2011الوةنية  نها  اًنلساإل، وأبرز ا ا ساق اللا ر  يلى  ةبيق ك  اً ساقياد 

ألااد أخياار ا اج ماااة فااي العاصاامة اللبنانيااة بياارود، مةلااع العاااإل الجااارق، وشاااركد فيااد جميااع اللااوى 
السلسااةينية،  حااد أنااوا  ااج ماااة اللجنااة ال حماايريةع برئاسااة سااليإل الزأنااو ، وصاادرد أنااد قااراراد 

 لإل يسبق أ  ال سد لها الرئيس محمود أباس منح  إل ا أا  أنها".  امة جدًّا،
وحساااس الزبااارق، فاااإ  أ اااإل "قاااراراد اج مااااة بيااارود ال اااي ي بنا اااا اوةنياااو   نهاااا  اًنلسااااإلع،  شاااكي  
نهاا  اًنلسااإل  جارا  ان خابااد شااملة، واال حكومة وحد  وةنية، وليس حكومة الوفاق الاوةني اللائماة، واال

 ".وك  ما  ر س أليد
وأكد أ  "ا خاو  فاي حمااس فاي الماسة الفربياة مل نعاو  بإلفاا  اللجناة ا دارياة، باال زام  ماع ال راجاع 

 أ  يجرا اد الرئيس أبو ماز  مد قةاة غز ".
وفااي سااالا  حااو  ماادى ال نساايق بااي  مبااادر  "وةنيااو   نهااا  اًنلساااإل" والللااا اد ال ااي يلااوإل بهااا نااواس 

"، وكااا  آخر ااا الللااا  مااع الاارئيس أبااو ماااز ، مسااا  أمااس وشخصااياد محسااوبة ألااى حركااة "حماااس
الثاثا ، قا  الم حد   حا د: "ال لينا مع بع   اًل  النواس والشخصياد قب  للا  الرئيس أبو مااز ، 
وأمااس الثاثااا ، ال لينااا بجااز  ماا  الشخصااياد والنااواس الااحي  ال لااوا الاارئيس أبااو ماااز ، وماانهإل محمااود 

  ما نائبا  م  ك لة ال فيير وا صاح في المجلس ال شريعي السلسةيني".الرمحي وأيم  دراغمة، و 
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وقا : "حساس ماا ألمناا مانهإل، فلاد  بناوا أمااإل الارئيس أباو مااز   لاك اللاراراد الماحكور  أأااه، وأبرز اا 
ح  اللجنة وال راجع أ  ا جرا اد بال زام ، واج معوا معنا، و إل موافلو  ألى كا  ماا جاا  فاي بياا  

 ادر ، وسيحمرو  اًج ماة معنا غد ا، حسس ما أكدوا".المب
 2/8/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 اإلدارية بغزة على وجوب حل اللجنة  أكدوفد حماس الذي التقى عباس محيسن:  .15

قا  أمو اللجنة المركزية لحركة ف ح جماا  محيسا  ا  وفاد حركاة حمااس الاحق ال لاى الارئيس غز : 
ألى وجوس ح  اللجنة اًدارية ال ي شكل ها حركة حماس في  أكدالثاثا   أمسمحمود أباس مسا  

للوفااد انااد فااي حااا   ااإل  أكاادواماااف محيساا  فااي  صااريحاد لااد يااوإل اًربعااا  ا  الاارئيس  قةاااة غااز .
 مكي  حكومة الوفاق م  العم  في قةاة غاز  فاناد ساي إل ال راجاع أا  كافاة اًجارا اد ال اي ا خاح ها 

 اللياد  في اللةاة.
واومح محيس  ا   مكاي  حكوماة الوفااق فاي قةااة غاز  سايمهد ًن خابااد شااملة رئاساية و شاريعية 

واشار محيسا  الاى ا  اج مااة المجلاس الاوةني الم وقاع ألاده فاي راإل هللا فاي ايلاو   ومجلس وةني.
يااا فااي اللااادإل سااين ل أنااد ان خاااس الهيئاااد الرئيسااية لمنظمااة ال حرياار وا مهااا لجنااة  نسيحيااة جديااد  داأ

 .الوقد حا د حركة حماس للمشاركة ل حليق الوحد  واًندماج بالك  السلسةيني
 2/8/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 الزهار يربط حل اللجنة اإلدارية في غزة بإلغاء عقوبات السلطة .16

أبدى محمود الز ار رئيس ك لة حماس في المجلس ال شريعي في غز ، اس عداد  أشرف الهور: -غز  
 د ل جمياد أما  اللجناة ا دارياة ال اي  ع باره حركاة فا ح بمثاباة حكوماة بديلاة، فاي غاز ، بشارة أ  حرك

يكاااو  حلاااك مربوةاااا ب راجاااع حكوماااة الوفااااق الاااوةني أااا  كااا  العلوبااااد ال اااي ا خاااح ها ماااالخرا  ماااد 
 الموظسي  والمرمى.

كوماة الوفااق ما  وألس رفع العلوباد، يلو  الز ار، فإ  حماس مس عد  للجلاوس ماع فا ح و مكاي  ح
العم  بفز  ومراقبة و لييإل أدا  وزرا  الحكومة ألى أر  الواقع م  خاا  ماا يلدموناد، خاا   جمياد 

 أم  اللجنة ا دارية.
 3/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
 



 
 
 
 

 

 16 ص             4364 العدد:             8/3/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 في بيروت إيرانيا   حماس تلتقي وفدا   .17
س برئاساة أماو المك اس ما  حركاة حماا ا  قياديا ا  وفاد، أ  2/8/2017، غـزة ،موقع حركـة حمـاسقا  

ألد للا   في ملر السسار  ا يرانية في ، السياسي صالح العارورق واللياديي  أسامة حمدا  وألي بركة
بيااارود ماااع المس شاااار السياساااي لااارئيس مجلاااس الشاااورى ا يراناااي أميااار حساااي  أباااد اللهياااا  والساااسير 

 ا يراني في بيرود محمد ف ح ألي.
حااو  األوماااة فااي فلسااةي  المح لااة وخصوصااا  فااي اللاادس والمسااجد  وقاادإل وفااد الحركااة شاارحا  وافيااا  

 األقصى المبارك، وأكد أ  الشعس السلسةيني ل  ي خلى أ  ملدسا د وسيدافع أنها بك  ما يملك.
وناقا الةرفا  الحصار المسرو  ألى قةاة غز  منح أشر سنواد و داأيا د، واةلع الوفد ا يراني 

 حركة مع جمهورية مصر العربية م  أج  ف ح معبر رفح.ألى الجهود ال ي بحل ها ال
بدوره رحس أبد اللهياا  بوفاد حركاة حمااس، وقادإل ال هااني للشاعس السلساةيني بشاك  أااإل والملدسايي  

وجاادد دأااإل يياارا  للشااعس السلسااةيني وملاوم ااد ، بشااك  خاااص ألااى ا نجاااز الااحق  حلااق فااي اللاادس
 .عبيا  جاه اللمية السلسةينيةوان سام د، وأكد أ   حا ال زاما رسميا وش

أشااد ، "يرناا"وفلا لما أورد د وكالاة األنباا  ا يرانياة، ، أند 3/8/2017الشرق األوسط، لندن، وأمافد 
ي  اللااادس  اااي أولاااى اللبل اااي ، واال  النماااا  "العاااارورق بالااادأإل ا يراناااي لللماااية السلساااةينية. وقاااا : 

أكد حسي  أبد اللهيا ، خا  الللا ، بدوره . "يخيةسيس مر ح ى ال حرير الكام  ألر  فلسةي  ال ار 
أ  جز ا  اما م  األم  ا قليمي ومكافحة ا ر ااس، ي علاق ب عزياز وحاد  محاور الممانعاة والملاوماة. 

ي  ةهاارا   اادأإل حاازس هللا وحماااس والجهاااد ا سااامي، باسااإل وحااد  المساالمي  فااي محاربااة "وأماااف: 
ي  جهود بع  الدو  العربية ل ةبيع العاقاد مع يسرائي  في "لا  . و ابع أثنا  الل"الكيا  الصهيوني

 ."ظ  يلظة وان باه الرأق العاإل با د بالسش 
ي  ألى الدو  ا ساامية أادإل الساماح بوماع  االدق فياد  ةاوراد األومااة فاي "ورد العارورق بلولد 

ال مر دولااااي لاااادأإل . كمااااا أأااارس أاااا   لااااديره لمباااادر  ةهاااارا  بعلااااد مااا"المنةلاااة يلااااى مصااالحة يساااارائي 
 اًن سامة السلسةينية.

 

 قليمي والقيادة البديلة تبدد بفعل صمود شعبنا وقيادتنافتح: وهم السالم اإل .18
أكااد أمااو المجلااس الثااورق لحركااة فاا ح والم حااد  باساامها أسااامد اللواساامي، أ  و ااإل الساااإل  :راإل هللا

دو  فااي العااالإل، قااد  باادد  حااد وةاا   اًقليماي واللياااد  البديلااة الااحق  خةااة لهمااا اساارائي  مااع بعاا  الاا
صاامود شااعبنا ورباةااد ودفاأااد أاا  قدساانا وأقصااانا، وأخااح قياد نااا وألااى رأسااها الاارئيس محمااود أباااس 
موقسااا حاسااما و اريخيااا، أفهااإل العااالإل كلااد أ  للشااعس السلسااةيني العظاايإل اراد  وقياااد  وةنيااة ً يمكاا  
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اد اااد وقياد ناااا الوةنياااة، وقرار اااا السلساااةيني و اااابع أ  الحااا  يمااار فلاااة مااا  خاااا  شاااعبنا وار   جاوز اااا.
المس ل ، وأ  ً ح  ًو اس لرار دو  اللدس الشرقية أاصمة لدولة فلساةي  المسا للة، وأ  ً سااما 
اقليميااا يماار اً أباار اأاااد  الحلااوق كاملااة لشااعبنا كمااا نصااد مبااادر  الساااإل العربيااة دو   حريااف أو 

 ي .  وي  أو محاولة ال ساف م  قب  اسرائ
وقااا : اساارائي   لاارأ مبااادر  الساااإل العربيااة بااالمللوس، و ااي  سااعى ل نسيااح ساااإل اقليمااي م جاااوز  بااحلك 
حلااوق شااعبنا بشااك  كاماا ،  حااد حجاال كاحبااة، أ  الساااإل اًقليمااي سيساااأد فااي اقامااة الساااإل مااع 

 .السلسةينيي ، بينما  ي ً  ريد ابدا اأاد  الحلوق للشعس السلسةيني
 2/8/2017والمعلومات الفلسطينية، وفا،  وكالة األنباء

 
 واعتقال المنفذ جنوب تل أبيبإصابة إسرائيلي بعملية طعن  .19

أصاايس يساارائيلي ظهاار األربعااا ، بجااراح خةياار ، جاارا  ةعنااد داخاا  :  رجمااة صااسا -اللاادس المح لااة 
لااى يااد ، أ1948سااوبر ماركااد بمدينااة يبنااا المح لااة جنااوبي " اا  أبيااس" بمركااز األرامااي المح لااة أاااإل 

 فلسةيني م  المسة الفربية المح لة.
وحكر موقع "واً" العبرق أند جارى اأ لاا  المهااجإل بعاد اًأ ادا  ألياد ما  قبا  الماار ، فاي حاي  نلا  
المصاااس يلااى المس شااسى ل للااي العاااج، و شااير  لااديراد الشاارةة يلااى أ  العمليااة نسااحد ألااى خلسياااد 

 قومية.
أاما، واأ لد في البداية أ  الحاد  ألى خلسياة جنائياة،  43عمر وقا  الموقع ي  المصاس يبلغ م  ال

 وحلك قب  أ    راجع الشرةة و لو  ي  الوقائع  شير يلى أنها أملية مدبر .
 2/8/2017، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 رام هللاببعقد الدورة القادمة للمجلس الوطني كدورة عادية بالقرار التفرد " تحذر من الشعبية" .21

أاااد "الجبهاااة الشاااعبية ل حريااار فلساااةي " يلاااى ألاااد الااادور  اللادماااة للمجلاااس الاااوةني كااادور   وحيدياااة د
 بعموية جديد  وفل ا ًن خاباد ديملراةية أو بال وافق وفلا لما نصد أليد ا ساقاد المصالحة.

ود اًح ا  كما  إل وشد دد الجبهة في بيا  لها، ألى مرور  أ   علد الدور  في الخارج بعيد ا أ  قي
بحثااد، وال وافااق أليااد خااا  اج ماأاااد اللجنااة ال حماايرية للمجلااس الااوةني ال ااي ألاادد فااي بياارود 

 بداية العاإل الجارق.
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بعلد الدور  اللادماة للمجلاس باللرار وححرد "الشعبية" م  "يدار  الظهر لا ساقاد الوةنية، وم  ال سرد 
، نظاار ا لمااا  نةاوق أليااد  ااحه الخةاو  ماا   ااداأياد يمكاا  أ  الاوةني كاادور  أاديااة وألاد ا فااي راإل هللا

  عم ق م  حالة اًنلساإل، وألى مكانة منظمة ال حرير".
وأكااادد ألاااى ال مساااك بالمنظماااة كممثااا  شااارأي ووحياااد للشاااعس السلساااةيني، وألاااى يأااااد  اًأ باااار 

د  و لريار المصااير لبرنامجهاا ودور اا الااوةني ال حاررق، وقياد هااا للشاعس ح ااى ينجااز حلوقااد فاي العااو 
 والدولة المس للة كاملة السياد  بعاصم ها اللدس.

 2/8/2017قدس برس، 
 

 تهويد أكثر المناطق حساسية بالقدس هدفهتح: تثبيت بيع العقارات المسيحية بفمسؤول ملف القدس  .21
وصف مسالو  ملف اللدس في حركة "ف ح"، حا إل أبد اللاادر، قارار : محمد محس  -اللدس المح لة 

لمحكمااة المركزيااة ا ساارائيلية بإأةااا  المساا وةني  حااق اساا ئجار ألاااراد  امااة فااي مياادا  أماار باا  ا
أاما   ب ند "قرار سياسي بام ياز"، مححرا  م   داأيا د ألاى  99الخةاس بباس الخلي  في اللدس لمد  

 ما  بلى م  أماك الةائسة األرثوحكسية العربية في فلسةي ، وخاصة في اللدس.
، يبااااا  الحكومااااة 2005بااااد اللااااادر، و ااااو أمااااو فااااي لجنااااة ال حليااااق ال ااااي شااااكلد فااااي العاااااإل وقااااا  أ

السلسااةينية ال ااي كااا  يرأسااها أحمااد قريااع، ي  "اللاارار يشااك  حللااة جديااد  ل هويااد أكثاار األماااك  أ ميااة 
 وحساسية في مدينة اللدس".

لصاد يلاى ن يجاة مساد اا وأشار في حدي  لا"العربي الجديد"، يلى أ  اللجناة ال اي شاكلد فاي حيناد، خ
أ  البةريرك المعازو  ييرينياوس ي حما  شخصاي ا مساالولية  ساريس  احه العلااراد، ال اي  شام  فنادقي  
وأكثاار ماا  أشااري  محااا  جاري ااا فااي مياادا  أماار باا  الخةاااس فااي باااس الخلياا ، حااي  أأةااى وكالااة 

يةانية، والااحق قاااإل للماادأو األس ديمساايس، المعااروف فااي حينااد بعاقا ااد المشاابو ة مااع جمعياااد اساا 
راد يلاااى  ااااحه  بااادوره باسااا فا   اااحه الوكالااااة ليسااارس  لاااك العلاااااراد فاااي صاااسلة  لااادر بمايااااي  الااادًو
اا حرياة ال صارف با ماك الةائساة العربياة  الجمعياد، ثاإل فار  خاارج الاباد، وقبا  كا  حلاك، أأةااه أيم 

 األرثوحكسية".
 اااي  لااادر بعشاااراد المليااااراد، ليساااد أماكاااا  وأكاااد أ  "أمااااك الكنيساااة األرثوحكساااية فاااي فلساااةي ، وال

نما  ي حق شرأي ووقسي للمسيحيي  العارس األرثاوحكس، وال سارية بهاا يع بار جرماا  وةنياا   يونانية، واال
 و آمرا  ألى الوجود العربي المسيحي في مدينة اللدس".

 2/8/2017، لندن، العربي الجديد
 



 
 
 
 

 

 19 ص             4364 العدد:             8/3/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 نصيب روحانيفي ت يشاركوفد من قيادة حماس  ":الشرق األوسط" .22
مااا  الحركاااة  "وفااادا  قيادياااا  "ي لبناااا ، أ  فااا "حمااااس"أكااادد مصاااادر قريباااة مااا  حركاااة  لناااد : -راإل هللا 

سيشااارك فااي  نصاايس الاارئيس ا يرانااي حساا  روحاااني الساابد الملباا ، بعااد  لليهااا دأااو  ماا  ةهاارا  
 سلمها مسالو  ييراني لمسالولي  في الحركة خا  للا  في بيرود.

ي  رئايس المك اس السياساي للحركاة يساماأي   نياة لا  يشاارك فاي  "الشرق األوساة"وقالد المصادر لا
 للمشاركة. "حماس"الحس ، لكند سيرس  وفدا  م  قياد  

 3/8/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 يسلم مفتي لبنان رسالة من هنية حول األوضاع في القدس ممثل حماس .23
بعااا ، مس ااي الجمهوريااة اللبنانيااة أبااد اللةيااف ساالإل ممثاا  حركااة حماااس فااي لبنااا  ألااي بركااة يااوإل األر 

درياا  رسااالة  ما  رئاايس المك اس السياسااي للحركااة يساماأي   نيااة حاو  األوماااة فاي اللاادس المح لااة 
 وا جرا اد الصهيونية في محية المسجد األقصى المبارك.

للماية اللادس  و ممند الرسالة شكرا و لديرا لسماحة المس ي الجمهورية ألى جهوده ومواقسد الداأماة
وفلسةي ، خاصة  أ  سماحة المس ي وجاد  عميماا  ألاى خةباا  المسااجد فاي لبناا  ل خصايص خةاس 

 الجمعة للحدي  أ  أحدا  المسجد األقصى المبارك.
باادوره رحااس مس ااي الجمهوريااة اللبنانيااة بوفااد حركااة حماااس، محمااا   حي ااد يلااى يسااماأي   نيااة وقاااد  

ني ألى صموده وان صاره في معركة كسار الحصاار أا  المساجد حركة حماس، و ن  الشعس السلسةي
 األقصى المبارك.

 2/8/2017، غزة ،موقع حركة حماس
 

 حماس تبحث مع رئيس بلدية صيدا أوضاع المخيمات بلبنان .24
ال لااى وفااد ماا  حركااة حماااس برئاسااة مسااالولها السياسااي فااي منةلااة صاايدا أيماا  شااناأة رئاايس بلديااة 

 ى اللصر البلدق أمس.صيدا محمد السعودق في مبن
وشااااكر شااااناأة بلديااااة صاااايدا ممثلااااة برئيسااااها ألااااى الجهااااود ال ااااي  بااااحلها لخدمااااة اللمااااية السلسااااةينية 

وشدد شناأة ألى حرص حركة حماس ألى أم  مخيإل أي  الحلو   والاجئي  السلسةينيي  في لبنا .
لسصائ  السلسةينية  عم  واس لراره، ورف  أق أم  أمني ي وجد للداخ  اللبناني، مالكدا  أ  حماس وا

 ألى وأد أق أم  يسهإل في زأزأة أم  لبنا  والمخيماد السلسةينية واس لرار ا.



 
 
 
 

 

 20 ص             4364 العدد:             8/3/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

بدوره رحاس الساعودق بوفاد الحركاة، مثمناا  جهود اا ألاى المسا وى السياساي فاي حساظ أما  المخيمااد 
لسااةينيي  فااي كمااا أكااد دأمااد الكاماا  لنياا  الاجئااي  الس واساا لرار ا وخصوصااا  فااي مخاايإل أااي  الحلااو .

 لبنا  حلوقهإل المدنية ً سيم ا حق ال ملك والعم .
 2/8/2017، غزة ،موقع حركة حماس

 
 باالستقالة في حال تقديم الئحة اتهام ضده شاكيد: نتنياهو ليس ملزما   .25

قالد وزير  اللما  ا سرائيلي، أييليد شاكيد، يوإل األربعا ، ي  رئيس الحكومة بنيامي  : با  ما ر
و، ليس ملزما باًس لالة م  منصابد فاي حاا   لاديإل ًئحاة ا هااإل ماده. واسا دركد شااكيد، فاي ن نيا 

ملابلة مع موقع "يديعود أحرونود" اًلك روني، أند فاي حاا   لاديإل ًئحاة ا هااإل ماد ن نياا و ينبفاي 
 دراسة  ساصي  اً هاإل، وأ  أفعاً خةير  فلة يمك  أ   برر ح  الحكومة.

د فاااي أألاااس يأااا  الشااارةة ا ساارائيلية أاا  سااعيها ل جنياااد ماادير مك ااس ن نياااا و و اا  ي أقااوا  شاااكي
" 2000السابق، أرق  ارو، كشا د ملك في قمايا يجرق ال حلياق فيهاا ماد ن نياا و، وبينهاا "اللماية 

 ال ي يش بد فيها ن نيا و بمحاولة رشو  ناشر "يديعود أحرونود". 
، رئيس الحكومة ليس م لزما باًس لالة بموجس اللانو ، لك  دأونا نن ظر ونرى ماا وقالد شاكيد "أًو

سيحد ، وماحا سيكو  مممو  ًئحة اً هاإل"، ما يعني أ  وزير  اللما  واثلة م  أند س ُلدإل ًئحة 
ا هاااإل مااد ن نيااا و بشاابهة ار كاااس مخالساااد فساااد. وأمااافد أ  "ال وجااد يلااى ان خاباااد  ااو لاايس أماارا 

 بسيةا".
 2/8/2017، 48عرب   

 
 : تعاونوا مع الشرطةالعربية لشيخ لرؤساء البلدياتا ورونيريفلين  .26

لشااي ، ااج مااع الاارئيس ا ساارائيلي، رالوفااي  ريسلااي ، والمساا ا العاااإل للشاارةة، رونااي : محمااود مجادلااة
 صباح األربعا ، بعدد م  رالسا  السلةاد المحلية العربية، في ديوا  الرئيس ا سرائيلي.

 عاو  بي  الشرةة وبي  رالسا  السلةاد المحلية، وفحص يمكانيااد ال عااو  فاي و ناو  اًج ماة 'ال
 اللمايا المش ركة اللائمة ألى جدو  األأما  بي  المج مع العربي وبي  الشرةة ا سرائيلية'.

وجااااا  اًج ماااااة فااااي ظاااا  اساااا هجا  واسااااع فااااي المج مااااع العربااااي ماااا  الاااانهل الااااحق  ساااالكد الشاااارةة 
  مااع الماواةني  العاارس فاي الااداخ ، يح  جااوز أاادد الشاهدا  برصاااص الشاارةة ا سارائيلية فااي ال عاما
 أربي ا. 55الا 2000ا سرائيلية منح العاإل 
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وخا  اًج ماة، اأ بر ريسلاي  أناد 'فاي  احه األيااإل وال اي  لاوإل فيهاا قاوى ال ةارف برفاع رالوساها، يا إل 
شاعا  األجاوا . وفاي مثا   احه ال لحظااد لادينا ام يااز ل حصاي  حاس  حكيرنا كإل  او ساه  ال ادمير، واال
 العدالة لدى ك  األةراف، ألينا أ  ن كا ف. لنثبد معنى اللياد '.

ورغإل ال حري  الحق صادر أا  ألشاي  غيار مار  وفاي أكثار ما  مناسابة، ماد الماواةني  العارس، يً 
يس بلدياة أند قا  خا  الللاا  ي  'كا  ما  ياود أ  يا إل ان خاباد مجاددا ينبفاي ألياد أ  يعما  معناا، رئا

قاوق بحاجاة يلااى قائاد مركااز شارةة قاوق، وكبشاار نحا  جميعااا بحاجاة يلاى شاارةي. المواةناو  اليهااود 
 والمواةنو  العرس والمباة أنسسهإل.  حا م  مصلحة ك  واحد منا'.

 2/8/2017، 48عرب   
 

 بالتحقيق في مزاعم الدعم اإليراني للمقدسيين ونطالبي إسرائيليون وزراء ونواب .27
ةالااس وزرا  وأأمااا  كنيسااد، بساا ح  حليااق فااي صااحة ال لااارير ا أاميااة  :جمااة خاصااة ر  -اللاادس 

ال ي صدرد أبر وسائ  يأاإل أبرية حو  ملوة ييارا  فاي دأاإل الملدسايي  خاا  األحادا  األخيار  
 ال ي شهد ا المسجد األقصى.

ح  حليااق ووصااف أأمااا  ماا  الكنيسااد  لااك الحادثااة بااالخةير  فااي حااا  ثب ااد صااح ها. مةااالبي  بساا 
كام  في اللمية م  قب  الحكومة ا سرائيلية وأجهز  األم  حو  حليلة ما جرى، وقدر  ييرا  بالعم  

 في اللدس  حد سمع وبصر أجهز  األم .
وقااا  وزياار اً صاااًد ا ساارائيلي أيااوس قاارا ي  ألااى المالسسااة األمنيااة العماا  لمنااع  كاارار مثاا   ااحه 

 يسرائي .الحالة ال ي  سمح  يرا  العم  في 
 2/8/2017القدس، القدس، 

 
شجعها على القيام بعملية اختطاف يمع حماس  تبادل أسرى صفقةإبرام إسرائيلي:  دبلوماسي .28

 جديدة
ً ا خباارق ييلاى أفيادار ي  يدار  يسارائي  مساومااد ماع اقا  الدبلوماسي والكا س ا سرائيلي بموقع و 

 باد    علق بإةاق جنود اا ومواةنيهاا ا سارائيليي   حركة الملاومة ا سامية احماسع  براإل صسلة
 المح جزي  لدى الحركة  شجع لها ألى اللياإل بعملية اخ ةاف قادمة.

ووصااف مااا ي ااردد أاا  حصااو  مباحثاااد لصااسلة  باااد  أساارى جديااد  ب نهااا ةريلااة أبثيااة، أل   ااحه 
ااا ا حاااافز جدياااد ل مدياااد المباحثااااد ً  لااارس يةااااق ساااراح األسااارى بااا   بعاااده، وسيصااابح لحمااااس دائم 

 المساوماد أكثر لرفع الثم  الحق س دفعد يسرائي  أكثر.
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وأومح أ  الصسلة الموأود    مثا  با    ةلاق يسارائي  أسارى فلساةينيي ، بيانهإل أسارى حمااس الاحي  
، وأأيااد اأ لااالهإل مجااددا ملاباا  2011أةلااق سااراحهإل خااا  صااسلة ال باااد  األخياار  ال ااي حصاالد أاااإل 

 ليي  المح جزي  لديها وجث  الجنود.يأاد  ا سرائي
أاماا قبا  أ  ينماإل للسالك  16الحق خدإل بجهاز الموسااد -وحكر الم خصص بشالو  الشرق األوسة 

أنااد بفاا  النظاار أاا   ااحه األحادياا  و نسيااح بنود ااا ألااى األر  أإل ً، فإنهااا  الكااد أ   -الدبلوماسااي
ثماااا  بااااا ظ ملاباااا  ا ساااارائيليي   يساااارائي  لااااإل  ساااا سد ماااا  دروس المامااااي، وسااااي إل اساااا دراجها لاااادفع

 المح جزي  لدى حماس.
 2/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 نتنياهو   شاهد ملك ضدك مكتب رئيس الحكومةلسابق رئيس تحاول تجنيد  اإلسرائيليةالشرطة  .29

يعم  محللو الوحد  اللةرية لل حليق في اًح يا  في األياإل األخير  ألى  جنياد رئايس :  اشإل حمدا 
' و'اللمية 1000ق لةاقإل موظسي مك س رئيس الحكومة، غي  شيسر، يلى شا د ملك في 'اللمية ساب

ماوزيس، وال اي يشا بد ب اورة رئايس الحكوماة،  –'، الل ي   عرفا  بلمية الهدايا وقمية ن نيا و 2000
د وبحساااس موقاااع 'واً'، فلاااد  اااإل فاااي الشاااهور األخيااار  اسااا دأا  شااايسر أشااارا بنياااامي  ن نياااا و فيهماااا.

 '.433المراد يلى مكا س 'ً اف 
يشار يلى أناد يماافة يلاى آرق  اارو، الاحق أشاف  نساس المنصاس فاي الساابق، فاإ  شايسر يع بار أحاد 

 الملربي  م  أائلة ن نيا و.
وبحسس  لرير نشره موقاع 'واً'، فاإ   لاديراد المحللاي   شاير يلاى أ  كا  ماا  او مار بة بالسالوكياد 

 وبحسس ال لرير فإ  شيسر ينسي. يمر أ  ةريق شيسر و ارو.الشخصية لن نيا و وزوج د 
 2/8/2017، 48عرب   

 
 تحقق مع زوجة نتنياهو اإلسرائيليةالشرطة  .31

ان هااد مسااا  األربعااا ، جلسااة  حليااق أجر هااا وحااد  ال حليلاااد اللةريااة لمكافحااة السساااد : بااا  مااا ر
الحكومة ا سرائيلية، بنيامي  ن نيا و. ع مع سار  ن نيا و، زوجة رئيس 433والجريمة المنظمة اً ف 

وداإل ال حليق لمد  ساأ ي ، ووصس د الشرةة ب ند "اس كما   حليق" في قمية مناز  رئيس الحكومة، 
وبموجاااس ةلاااس المس شاااار اللماااائي للحكوماااة، أفيحااااق منااادلبليد. وفاااي يةاااار  اااحه اللماااية، حللاااد 

يند ب لديإل ًئحة ا هاإل مد ا. وانمإل يلى الشرةة مع سار  ن نيا و قب  سنة وشهري ، وأوصد في ح
  حه ال وصية، مالخرا، النيابة العامة.
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 محاااورد حااو   مويااا   اًربعااا وحكاارد اللناااا  الثانيااة لل لسزياااو  ا ساارائيلي أ  جلساااة ال حليااق مساااا  
 مآدس ةعاإل وم  المةالبة ب سديد ا م  ميزانية مك س رئيس الحكومة.  
 2/8/2017، 48عرب   

 
 48تجاه الفلسطينيين في أراضي  اإلسرائيليةتجليات العنصري ة في تقريره  يرصد "رملالكمدى " .31

كشاااف ال لريااار الجدياااد مااا  مشاااروة الر صاااد السياساااي، فاااي يسااارائي ، ياااوإل األربعاااا ،  :اللااادس المح لاااة
 .1948 جلياد العنصري ة اًسرائيلي ة  جاه السلسةينيي  داخ  أرامي 

اًج ماأي ة ال ةبيلي ة "مدى الكرم "،  لريرا  جديدا  ما  مشاروة الر صاد وأةلق المركز العربي للدراساد 
ياسي، وحلك بال عاو  مع مالسسة الدراساد السلسةيني ة.  الس 
 جليااااااد العنصاااااري ة اًسااااارائيلي ة  جااااااه  2017وي اااااابع  لريااااار الرصاااااد السياساااااي لشاااااهر حزيرا /يونياااااو 
السياساية واللانونياة وفاي الخةااس ا أاماي  السلسةينيي  "في الاداخ "، كماا انعكساد فاي الممارسااد
 والجما يرق والعنف الموجد مد إل. يالكد  حا ال لرير.

ويماف ال لرير الجدياد يلاى ال لاارير الساابلة للمركاز، ال اي بيناد أ  العنصاري ة  اي مكاو  بنياوق فاي 
 السياسة والممارساد اًسرائيلي ة  جاه المواةني  السلسةينيي .

لحالي ألى  جلياد السياساد العنصارية ما  خاا  رصاد ا فاي ثاثاة أباواس رئيساية: ويرك ز ال لرير ا
ي ماام  الباااس األو  السياساااد العنصاارية ويناادرج ماامند مساا ويا : مساا وى سياساااد ال مااييق فااي 
المكااا  وماابة الحيااز ومسااااأي شاارأنة الساايةر  ألاااى األر  باا ثر رجعااي فاااي النلااس، يمااافة يلاااى 

 إل ال ي  س هدف حصريا  العرس.اًس مرار في سياساد الهد
ويرصااد المساا وى الثاااني  جلياااد العنصاارية أباار سياساااد الاا حكإل بااالحيز الثلااافي والخةاااس السياسااي 
بماااا ي اااوا إل ماااع خةااااس اليماااي ، و نااادرج مااامند سياساااة اشااا راة  مويااا  النشااااة الثلاااافي باااالًو  ال اااي 

  ن هجها وزير  الثلافة ا سرائيلية "ميرق ريفيف".
لباااس الثاااني أنااد  جلياااد العنصاارية المباشاار  أباار العنااف الممااارس مااد السلسااةينيي  سااوا  وي وقااف ا

العنف الجسدق أو أبر الخةاس العاإل العنصرق والممارسااد العنصارية فاي المالسسااد العاماة، فيماا 
 ي ابع الباس الثال  واألخير ال شريعاد العنصرية و ةبيلها.

 2/8/2017، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 سطولها من المروحيات العسكرية الثقيلةأث حد   تُ  "إسرائيل" :بوست" جيروزاليم" .32
د س ا: حكاااار  لرياااار صااااحسي أ  اساااارائي   عماااا  ألااااى  حاااادي  اسااااةولها ماااا  ةااااائراد  - اااا  ابيااااس 

 المروحية الثليلة.
، أ  يسارائي   بحا  "جياروزاليإل بوساد" فاي موقعهاا ا لك روناي، مساا  اماس اًربعاا  وحكرد صحيسة

ياسور بحلو   -53خياري  بش   الةائراد المروحية الجديد  ل ح  مح  ةائرا ها م  ةراز سي ا ا 
 أاما. 50أندما يكو  أمر ا أكثر م   2025العاإل 

و  نافس، بحسس الصحيسة، شرك ا دفاة امريكي ا  رئيسي ا ،  ما لوكهياد ماار   وباوينل، اللاحا  لهماا 
 زويد اسرائي  بمعداد أسكرية، ألى العلد. اري  ةوي  في  

وأمافد أناد يا إل المسامالة باي  ةاائر  النلا  المروحياة ال اي  ن جهاا شاركة باوينل ما  ةاراز ساي ا اا 
كياانل ساا اليو  ال ااي  ن جهااا شااركة سيكورسكي،المصاانعة  53 -شااينوك ، والمروحيااة سااي ا ااا  -47

 للمروحية ياسور.
 3/8/2017األيام، رام هللا، 

 
 األقصىلمسجد لبوقف اقتحام المستوطنين  "إسرائيل"عيات الدينية تطالب المرج .33

مواصلة سلةاد اًح ا  العدوا  ألى "اللدس المح لة م  شرقي ححرد المرجعياد الدينية في 
األأداد غير المسبوقة م  المس وةني  والم ةرفي  اليهود الحي   يلى، مشير  "المسجد األقصى

 ."حكرى خراس الهيك "األخير  ال ي صادفد ما يسمى  األياإلي اق حموا باحاد المسجد ف
الشي  أيسى سلهس في مال مر صحافي في المدينة أمس،  األوقافوجا  في بيا   اه رئيس مجلس 

يصرار اًح ا  ألى ال دخ  في يدار  شالو  األوقاف والمسجد األقصى المبارك سيعيد األمور  ي "
أ  الحساظ ألى الواقع ": وأماف. "ب كملها يلى ما ً يحمد ألباه يلى حالة ال  زإل، ويجر المنةلة

 ."ال اريخي والديني واللانوني  و ثابد م  ثواب نا ً ن ناز  أند
 ."أ  اًح ا  ً يزا  يسكر بمنةق اللو  واللهر، ونح  ننظر يليد بعي  الخةور  الشديد "و ابع 

 بوقف اق حاماد المس وةني  باحاد المسجد، وأدإل  ةا سرائيليوةالبد المرجعياد الدينية السلةاد 
 واجد إل كافة بشد الرحا  يلى المسجد األقصى  أماك وةالبد المرجعياد الدينية السلسةينيي  في 

حلوقنا الشرأية الثاب ة ً نحيد أنها ًو "، وأكدد ا  "للعباد  والرباة و للي دروس العلإل فيد"المبارك 
 ." حد أق ظرفن راجع ًو نساو  أليها 

 3/8/2017الحياة، لندن، 
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 دار اشتروا واليهودمن مساحة القدس القديمة  %33التفكجي: الكنيسة األرثوذكسية تمتلك  .33
 الكنيسة من المعظمية

راإل هللا: كشف خلي  ال سكجي مدير قسإل الخرائة في جمعية الدراساد العربية في اللدس المح لة، أ  
د حوالي أشري  ألف دونإل، وكاند الكنيسة  م لك م   حه كان 1945مساحة اللدس في أاإل 

دونما. لك  أخةر ما يحد  ان  بعد معركة األقصى  2473ألى مساحة  %15المساحة ما نسب د 
سنكو  مسالولي  " و بيع الكنيسة لعلار في الُمعظمية أند باس حةة، وك   يسرائي   لو  للمسلمي  

 . "أ   حا الباس
روا دار المعظمية م  الكنيسة، و ي ال ي كاند في السابق ملر ا لللنصلية اليونانية وأكد أ  اليهود اش 

في اللدس، و حه الصسلة  عني أ  يسرائي  قد ومعد قدم ا في باس حةة ألى بعد خمسة أشر م را 
 فلة م  المسجد األقصى في البلد  اللديمة م  اللدس. 

بيد ساحور بمحافظة بيد لحإل ي  الخةر األكبر  وقا  في ندو  نظم ها المالسساد األرثوحكسية في
يلى أاإل  2000ان  يكم  في منةلة باس الخلي ، حي   إل أم  مسح للبلد  اللديمة ام د م  أاإل 

م  البلد  اللديمة، ما يالكد أ  اللمية  %33لي بي  أ  الكنيسة األرثوحكسية  م لك ما نسب د  2011
  ي قمية وةنية م  الدرجة األولى. 

ل  أ  الكنيسة األرثوحكسية لديها الكثير م  األماك في باس حةة وليس فلة في منةلة وأأ
المعظمية، مث  حار  النصارى وغير ا، ًو نعرف ي  كاند الكنيسة س نسح صسلاد  سريس أخرى 
ي  للعلاراد واألرامي في البلد  اللديمة، فإسرائي  مس عد  لشرا  ك  البلد  اللديمة حجر ا حجر ا في سب

 فر  سيةر ها داخ  المناةق السلسةينية. 
أما المحامي جواد بولس، فلد  حد  بشك  صريح أ  اًح راإل الحق اأ بره زائدا  أ  حده والحق 
 وليد اللياد  السلسةينية للش   المسيحي، ألى اأ بار أ  اللمية المسيحية  ي قمية وةنية، 

ام ياز، خاصة وأ  المشاركي  في الصسلاد وقمية  سريس األرامي لاح ا   ي قمية وةنية ب
 ال ي  مد بي  الكنيسة األرثوحكسية واًح ا  ا سرائيلي معروفو  للجميع. 

ماحا فعلنا نح  المسيحيي   يصا  الحلائق لللياد  السلسةينية والرئيس محمود أباس، "و سا   
األوماة يلا  لد ي  ك  شي   خاصة وأند أندما يج مع باللياداد السلسةينية المسيحية ويس   أ 

 ألى ما يراإل و حا غير صحيح في ظ   حه الصسلاد ال ي  جرق بشك  م واص . 
وةالس المحامي السلسةيني الجميع بةلس للا  أاج  مع الرئيس السلسةيني  باغد صراحة ب   

ا، فما جرى ويجرق  و  سريس أرا  وألار  اد ك  ما  سمعد م  اللياد  المسيحية ليس صحيح 
فلسةينية يلى اليهود، و حا بيع ألني، وسرقة ألنية، ويجس أ    وقف كي ً ي إل ال مادق بشك  
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أكبر م  قياد  البةريركية و حديدا  م  البةريرك اليوناني ثيوفيلوس وم  معد في المجمع الملدس، 
 بالكام .  قي  ينها  مد بموافلة المجلس "صسلة رحابيا"خاصة وأ  آخر الصسلاد ال ي سميد باسإل 

 3/8/2017، لندن العربي، القدس
 

 األقصى المسجد مستوطنا  يقتحمون 158": برسقدس " .35
، باحاد المسجد 2/8/2017 اق حإل أشراد المس وةني  اليهود، صباح يوإل األربعا : اللدس المح لة

 األقصى، وسة حماية أسكرية مشد د  م  قب  قواد شرةة اًح ا  ا سرائيلي.
، بعد   مي  األربعا مس وةنا  يهوديا  اق حموا المسجد صباح  158ب    "قدس برس"ة وأفادد مراسل

 الحماية لهإل م  قب  أناصر قواد اًح ا  الخاصة المسل حة، وال ي ان شرد أماإل المصل ى اللبلي.
وأمافد أ  أناصر م  شرةة اًح ا  رافلد المس وةني  خا  جًو هإل في باحاد المسجد، كما 

 شروحاد حو  "الهيك " المزأوإل.  للوا
 2/8/2017، قدس برس 

 
 مواطن ا في الضفة والقدس 23تعتقل  االحتاللقوات  .33

 مواةن ا، م  أنحا  المسة الفربية واللدس. 23اأ للد قواد اًح ا ، صباح اليوإل الخميس، 
 15لة المامية وقا  م حد  باسإل الشرةة ا سرائيلية، صباح ب   اللواد ا سرائيلية اأ للد اللي

 ملدسي ا في أد  مناةق م  المدينة.
 وأشار الم حد  يلى أ  أملياد اًأ لا   ركزد في أحيا  وادق الجوز ورأس العامود، وبيد حنينا.

وقا  ب ند  إل نل  المع للي  لل حليق، وسي إل أرمهإل للمحكمة لمما  حبسهإل اح ياةيا ألى حمة 
ملدسيا خا  األسبوأي  األخيري ،  50ح ى صباح اليوإل  ولسد يلى أ  قوا د اأ للد ال حليلاد.

 بزأإل يللائهإل الحجار  والزجاجاد الحارقة والمسرقعاد.
ً زا   19منهإل، مشيرا يلى أند  إل  لديإل لوائح ا هاإل مد  سعة منهإل، و 31وحكر أند  إل  مديد اأ لا  

م  أد  مناةق في المسة مواةني   8كما اأ للد قواد الجيا  ي إل يأداد لوائح ا هاإل مد إل.
 الفربية.

 3/8/2017القدس، القدس، 
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 كلم من الجدار بجنوب الضفة 42انتهاء بناء  يعلناالحتالل  .33
أألند وزار  األم  ا سرائيلية، يوإل األربعا ، أنها أنجزد بنا  جز  بةو  : أ.ف.س - با  ما ر

 بية المح لة.كلإل م  جدار السص  العنصرق الحق يمر ب رامي المسة الفر  42
الجدرا  ا سمن ية األخير  بما يكم  جدارا األربعا  وقالد الوزار  في بيا  ينها "رفعد صباح يوإل 

كلإل بي   رقوميا ومي ر"، في يشار  يلى قرية  رقوميا السلسةينية شما  غرس الخلي ، ومعبر  42بةو  
 "مي ر" جنوس الخلي  اللريس م  مس وةنة  حم  اًسإل نسسد.

حكر الوزار  نسبة اك ما  شبكة الجدرا  ا سمن ية والسياجاد والخنادق والةرق العسكرية المفللة ولإل  
 كلإل. 712والبالغ ةولها 

كلإل م   حه  214ألى األرقاإل ال ي نشر ها األمإل الم حد  قب  يأا  اًح ا  اليوإل، ً يزا   وبنا   
 ربية المح لة.الشبكة غير مك م . ويمر معظإل الجدار داخ  المسة الف

 2/8/2017، 48عرب 
 
 الشيخ رائد صالح لـ"الشرق": قطر أقوى الداعمين للقدس واألقصى .33

أكد الشي  رائد صاح رئيس الحركة ا سامية في فلسةي  المح لة، أ  قةر م  : أبد الحميد قةس
لهما. أقوى الداأمي  لللدس والمسجد األقصى، مححرا م  أ  الحصار قد يمعف دأمها الم واص  

وأومح أ  المالسساد اللةرية كا  لها حصة األسد في مساند  المرابةي  حو  األقصى ودأإل 
 مشاريع يأمار اللدس الشريف.
ألى أ  المسجد األقصى ما زا  في خةر ةالما أ  اًح ا   اللةرية وشدد في حواره مع "الشرق"

الملدسيي  ألى يزالة البواباد ا سرائيلي مازا  موجودا ، لكند في الوقد حا د اأ بر  صميإل 
 ا لك رونية وكاميراد المراقبة الحكية في  حه المر  ملدمة لزوا  اًح ا .

وأومح أ  اًح ا  ا سرائيلي في األياإل المامية شةس م  حسابا د شيئا  اسمد المسجد األقصى، 
  لد صدمة، خاصة بعد وبدأ ي عام  معد كما يسموند الهيك  المزأوإل، يً أ  صمود الملدسيي  شك

 أ  انبرى آًف الشباس للدفاة أ  األقصى.
ودأا شعوس األمة لنصر  قمية اللدس والمسجد األقصى المباركي ، قائا: ي  اللمية ي  لإل  ن صر 
بنا، فس ن صر بفيرنا، مالكدا  أ  م  حسإل الموقف في  حه األزمة  ي يراد  المرابةي  والمرابةاد 

 لملدسية وليس أحدا  غير إل.والمرجعياد الدينية ا
 3/8/2017الشرق، الدوحة، 
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 قراقع يطالب "الجنائية الدولية" بتسليم قاتل الشهيد الشريف للقضاء .33
ةالس أيسى قراقع رئيس  يئة شالو  األسرى والمحرري ،  يئة المحكمة الجنائية ب سليإل : راإل هللا

الشهيد الشريف مةلع  بإأداإلريا" والحق قاإل قا   الشهيد أبد الس اح الشريف، الجندق ا سرائيلي "أزا
أداإلالعاإل المامي، لملاما د في المحكمة الدولية، باأ باره ار كس جريمة حرس  ميداني خارج  واال

 نةاق اللما .
وقا  قراقع ي  ألى اللما  الدولي  جريإل اللا   "أزاريا" ً سيما بعد أ  أصدرد المحكمة العسكرية 

شهرا  والعم  جار  صدار أسٍو أند بدأإل م  رئيس  18اميا  مخسسا  بحلد لا ا سرائيلية حكما  اس عر 
 الحكومة ا سرائيلية ووزرا  م ةرفو  في  حه الحكومة.

وأكد ألى أ " األسرى السلسةينيي   إل أسرى حرية وملاومي  ومحاربي  شرأيي  ناملوا مد 
جنيف وليسوا  حد وصاية ورحمة ا سرائيلي و إل محميي  بموجس ا ساقياد  وا ر اساًح ا  

 ال شريعاد واللواني  العنصرية ا سرائيلية".
 2/8/2017اإلخبارية،  معا   وكالة

 
 جنوب القدس فلسطينيا   منزال   14إخطارات بهدم  .34

منًز فلسةينيا ببلد  الولجة جنوس اللدس المح لة  14سلمد سلةاد اًح ا  ا سرائيلية أصحاس 
 يعة البنا  في حدود ما  سمى بلدية اللدس.قراراد  دإل يدارية بحر 

وقا  أمو مجلس محلي قرية الولجة خمر األأرج في للا  مباشر ألى صسحة اللدس بموقع 
، مبينا 14آس الحالي  اريخا لهدإل المناز  الا م  أغسةس/ 13فيسبوك ي  سلةاد اًح ا  حددد الا

رية للعم  ألى وقف الهدإل والحق بدوره اس  نف أنهإل  وجهوا فور  سلمهإل للراراد الهدإل يلى محامي الل
 ألى اللرار.

،  70وأومح األأرج أ  العدد ا جمالي للمناز  المهدد  بالهدإل في قرية الولجة وص  يلى  منًز
مميسا أ  اًح ا  ي حرة لهدإل المناز  بحرائع أد  كالبنا  دو   رخيص أو الهدإل ا دارق، مبينا أ  

ل  لهدإل  حه البيود  و  لليص أدد سكا  اللرية ومنعهإل م  ال مدد في سبس اًح ا  غير المع
أراميهإل للحساظ ألى ال سوق الديمفرافي للمس وةني  الحي  يسكنو  في المس وةناد الملامة ألى 

 أرامي اللرية و ما مس وةن ي جيلو و ار جيلو.
 2/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 دسيين لسحب اإلقامة في المدينةتضي ق الخناق على المق" إسرائيل" .34
يواجد فلسةينيو اللدس سياسة  مييق الخناق والمماةلة م  قب  وزار  الداخلية ا سرائيلية، الناصر : 

 لدفعهإل يلى  رك المدينة بعد الي س م  الحصو  ألى حق ا قامة فيها. 
ينا، المعانا  ال ي وكشف ال ماسا   لدإل بهما السلسةينيا  أشرف وماجد  دً  م  بلد  بيد حن
 واجه هما خا   وجههما يلى مك س الداخلية لبح  ةلس الحصو  ألى ا قامة. 

وفي حالة نادر  للراراد المحكمة ا سرائيلية، وجهد المحكمة العليا ان لاداد شديد  اللهجة لسياسة 
ب   ال  خير في مك س الداخلية. ولإل يل نع قامي المحكمة يوراإل دن سيجر، بدفاة وزار  الداخلية 

 يصدار  صاريح ا قامة يعود يلى المفة في أم  المك س. 
و بي  م  فحوص أجريد بعد  لديإل ال ماساد أد ، أ  مئاد الملساد مهملة ًو ي عام  الموظسو  

 معها بجدية، وبعمها  بلى أاللة م  دو  معالجة لسنواد.
العامة، ًف ا  يلى أ  الحرائع لإل   فير منح  ووجد اللامي ان لاداد شديد  اللهجة للداخلية والنيابة

سنواد، وأ  مك س الداخلية يس خدإل ال بريراد نسسها ال ي يرفلها في الرد ألى اًل ماساد وةعو  
 السلسةينيي  حو  معالجة ةلباد لإل الشم  وا قامة.

 3/8/2017المستقبل، بيروت، 
 
 يويولتموز/  14األقصى بعد المسجد أبرز التغييرات في  .34

، واس ئناف ةمع اس ئناف الصا  في المسجد األقصى الجمعة المامي: محمد أبو السياد -اللدس 
قاف ا سامية في اللدس أملها داخلد، بدأ يظهر جليا أ  اًح ا  يسعى لان لاإل م  الحي  األو 

وقسوا أماإل أجندا د ومخةةا د، فشدد م  يجرا اد ال س يا واًس جواس للم وافدي  يلى المسجد 
 األقصى وخاصة حراسد وموظسي األوقاف ا سامية، وزرة الكاميراد في محيةد.

د األقصى الشي  أمر الكسواني ي  اًح ا  بدأ يةلس م  موظسي األوقاف يلو  مدير المسج
وحراس المسجد األقصى يبراز بةاقا هإل الشخصية وبةاقاد أملهإل قب  السماح لهإل بدخو  المسجد 

 أ  جنود اًح ا  الم مركزي  ألى األبواس يعرفو  م  يعم  داخ  المسجد األقصى. م  رغإلبال
  ند ي  اًح ا  أبعد أربعة حراس أ  المسجد األقصى بعد فك اًأ صاإل وقا  في حديثد للجزير 

المنا    جرا اد اًح ا  في محية األقصى، فوص  أدد الحراس المبعدي  أ  المسجد يلى 
 ثمانية حراس.

وبي  الكسواني أ  اًح ا  اس خدإل العصي ا لك رونية ل س يا الوافدي  يلى المسجد األقصى السبد 
 ي ثإل  وقف أ  حلك، لك  الجنود ما زالوا يحملونها ألى األبواس.المام
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وم  ال فييراد أيما  كثيف سلةاد اًح ا  م  أدد جنود اًح ا  في الحواجز الملامة أند 
بواباد المسجد األقصى، ومهم هإل بحسس الكسواني ال نفيص ألى المصلي ، يح يوقسونهإل ويس لونهإل 

 وأ  أملهإل يمافة يلى اح جاز بةاقا هإل الشخصية. أ  أسمائهإل وأ  مكا  سكنهإل
أما داخ  المسجد األقصى ف صبح اًح ا  يسمح ألأداد كبير  م  المس وةني  باق حاإل المسجد 
األقصى في الس ر ي  الصباحية والمسائية، فخا  يومي  فلة وص  أدد المل حمي  للمسجد األقصى 

 مس وة . 600أكثر م  
 2/8/2017، .نت، الدوحةالجزيرة

 
 أسيرا   40إثر عزل  توتر في سجن نفحة: هيئة شؤون األسرى .33

، ي  حالة م  ال و ر  سود سج  2/8/2017قالد  يئة شالو  األسرى والمحرري ، األربعا  : راإل هللا 
أسيرا   25نسحة الصحراوق منح ساأاد الصباح، ألس صدور قرار مساج  م  يدار  السج  بنل  

آخري  و وزيعهإل ألى أد   40أسيرا ، و سريق  40جني النلس و"ريمو "، وأز  س يلىبةريلة  عسسية 
 أقساإل.

"ي  األسرى  ددوا با خاح خةواد  وقا  أيسى قراقع رئيس  يئة شالو  األسرى والمحرري :
 اح جاجية  صاأدية خا  األياإل اللادمة، ي  لإل   راجع يدار  السجو  أ   حه الخةواد".

األسرى في سج  نسحة محمود سعيد،  حا ا جرا  ب ند ان لامي ي  ي كجز  م  جه د، اأ بر ممث  
 م  سياسة ألاس األسرى ما بعد ا مراس األخير وال نفيص أليهإل.

 2/8/2017، فلسطين أون الين
 
 االحتالل يمارس اإلرهاب ضد األطفال في السجون: مركز األسرى للدراسات .33

م  حجإل اأ لا  األةسا  اليومي، وأشكا  ال عحيس  "اسادمركز األسرى للدر "ححر : رائد ًفي - غز 
دار  مصلحة  النسسي والجسدق الحق  مارسد سلةاد اًح ا  ا سرائيلي الممثلة ب جهز  األم  واال

 السجو ، بحلهإل في مراكز ال وقيف وال حليق وفق شهاداد األسرى األةسا  اللاصري .
أ  المع للي  األةسا  ي عرمو  لعملياد ير اس في  وأكد مدير مركز األسرى للدراساد رأفد حمدونة

سجو  اًح ا ، ًف ا  يلى أ  سلةاد اًح ا  ً  سرق في ممارس ها لل عحيس بي  بالغ وقاصر، 
 و مارس أشكا  مفة أقسى ألى األةسا  في محاولة ًس فا  بني هإل.
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 هديد والوأيد، وجسديا   لوإل وأومح أ  سلةاد اًح ا   عم  بك  الوسائ   ر ابهإل نسسيا  بال
بإر ابهإل ب فةية الرأس بكيس ملو ، والوقوف لس راد ةويلة، واس خداإل المربة الباس يكي لليدي ، 

 ورا الما  البارد والساخ  ألى الرأس، و عرية األسرى.
 3/8/2017الخليج، الشارقة، 

 
 ين الفلسطينيين في سيناءبتوط إسرائيليا   األسبق: مبارك رفض عرضا   "األهرام" تحريررئيس  .45

 "األ راإل"ا م   امر  نداوق: كشف أبد الناصر سامة، رئيس  حرير جريد   "اللدس العربي"اللا ر  ا 
السابق، أ  أ  الرئيس المصرق األسبق حسني مبارك، رف  ةلبا يسرائيليا، ب وةي  السلسةينيي  

حا  محاول د  "الحرس" ، آريي  شارو  با في شبد جزير  سينا ، و دد رئيس الوزرا  ا سرائيلي الراح
 ا قداإل ألى مث   حه الخةو .

،  حد أنوا  الملا  الحق "فيسبوك"وك س ألى صسح د الرسمية ألى موقع ال واص  اًج ماأي الا 
قمية سينا  ليسد وليد  اليوإل، ومبارك قا  ي  "رفمد الصحف نشره ح ى ً يسهإل بشك  صحيح: 

يً أنني كند  2005لي األسبق يرئي  شارو  حاو  جا دا  أ  يلابلني في أاإل رئيس الوزرا  ا سرائي
دائإل الرف  نظرا  لممارسا د  جاه السلسةينيي . وحاد مر  أجبد ألى ةلبد ب   يجلس مع محمود 
ً  ل لبية الةلباد السلسةينية وبعد ا نل لي، وبالسع  ال لى أبو ماز . ال لي د بعد ا في شرإل  أباس أو

  كعاد  للا ا ي بهإل، وجد د يةرح  حا ال صور الخاص ب وةي  السلسةينيي  قائا : ك  ما نريده الشي
ألف كيلو م ر مربع ح ى يمك  ينها   حه المشكلة  ماما، وأجاس مبارك ألى شارو   60في سينا  

ا قائا : اَبس َبس َبس، يغلق  حا الموموة، سينا  ليسد أر  والدق، وليسد ملكية خاصة، أن
 ."حارس أليها، ًو أس ةيع ح ى مناقشة  حا الموموة، ًو   حد  معي في  حا األمر مر  أخرى

روى لي مبارك، أند قا  لشارو ، لو أقدمد ألى مث   حا ال صرف س حاربك، و حا "و ابع: 
الموموة يجبرني ألى الدخو  في الحرس دو   ردد، فما كا  م  شارو  يً أ  أجاس قائا ، نح  

 ."نريد حرباً 
و ابع سامة: يً أ  األمريكيي  حاولوا ف ح  حه اللمية مع الرئيس مبارك أكثر م  مر ، لكند كا  

 ."يرف  مجرد سماة الةرح
 3/8/2017، القدس العربي، لندن
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 األزهر يدين اقتحام قطعان المستوطنين باحات المسجد األقصى .46
شد  اق حاإل أكثر م  ألف مس وة  باحاد المسجد أدا  األز ر الشريف ب: أحمد شعبا  -اللا ر  

، "منظماد الهيك  المزأوإل"األقصى في اللدس المح لة، وحلك اس جابة لدأواد أةلل ها ما  سمى 
، وحلك "خراس الهيك "لحشد أكبر أدد م  المس وةني  ًق حاإل األقصى، بمناسبة ما يسمى حكرى 

. وأكد األز ر الشريف في بيا  لد، أند ي ابع بللق بمساند  و عزيزاد م  قواد اًح ا  الصهيوني
واس نكار بالغ ما يحد  في اللدس، مشدد ا ألى أ   صعيد قواد اًح ا  الصهيوني مد المسجد 
األقصى المبارك واس مرار اًن هاكاد الصهيونية بحق أولى اللبل ي  وثال  الحرمي  الشريسي ، 

  هديد للساإل واًس لرار العالمي.اس سزاز لمشاأر المسلمي  حو  العالإل و 
كما أكد األز ر الشريف ويجدد مةالبد ال ي أةللها في اج ماأد بهيئة كبار العلما  باللا ر ، وما 
أألند مجلس حكما  المسلمي  بجلس د الةارئة بالعاصمة ا مارا ية أبوظبي، بمرور   حرك المج مع 

نلاح المسجد األقصى المبارك م  ير اس اًح ا  الدولي والمنظماد ا قليمية والدولية فور ا  
الصهيوني ووقف مخةةا د الخبيثة الرامية يلى  هويد اللدس والسيةر  ألى المسجد األقصى 
المبارك، مححرا م  أ  اس مرار  حه اًن هاكاد ينحر بإشعا  حرس دينية قد  لمي ألى األخمر 

 واليابس.
 3/8/2017، االتحاد، أبو ظبي

 
 "األقصى"و "أوقاف القدس"لـ ألف دوالر  400و مليونبردن يتبرع ملك األ  .47

رع 400و مليو ا هللا الثاني، اليوإل األربعا ، بال برة بمبلغ مليو  وجد الملك أبد: أما   ألف دًو
يشار يلى أ  دائر  أوقاف اللدس  دينار لدائر  أوقاف اللدس وشالو  المسجد األقصى المبارك.

لمبارك، ال ابعة لوزار  األوقاف والشالو  والملدساد ا سامية،  ي الجهة وشالو  المسجد األقصى ا
دار  شالو  المسجد األقصى.  ال ي  لوإل برأاية واال

 2/8/2017، الغد، عم ان
 

 لمباطحة"!امكالمة هاتفية بين السعود وحزان بعد فشل " .48
لريرا أظهرد خالد مكالمة بثد اللنا  العبرية الثانية، الليلة المامية،  :  رجمة خاصة  - راإل هللا

صو ية أجرا ا مراس  اللنا  أو اد حيمو بي  أمو البرلما  األردني يحيى السعود وأمو الكنيسد 
 ا سرائيلي أور  حزا .
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وخرج ك  م  السعود وحزا  يلى الحدود صبيحة يوإل األربعا  بعد أ   وأدا بعمهما البع  با 
بعد أ  وص  يلى الحدود ألى يثر قرار م  رئيس الوزرا  "المباةحة" يً أ  حزا  أاد يلى    أبيس 

ا سرائيلي بنيامي  ن نيا و بمنعد م  اًق راس م  جسر اللنبي. فيما وص  السعود يلى الحدود وأاد 
  و انخر جرا  المنع م  قب  قواد األم  األردنية.

ا  لا السعود "كيف حالك وأجرى حيمو ا صاً  ا سيا بينهما، حي   حد  حزا  بكلماد غريبة حي  ق
 با نجليزيةاب  أمي  ". فيما قا  لد السعود " سم ". قب  أ  يةلس حزا  م  السعود أ  ي حد  

 يً أند أبلفد ب ند ي حد  العربية.
وأاجلد السعود قب  الحدي  بينهما ب   يلدإل اأ حاره للشعس األردني ألى ما بدر مند م   صريحاد 

بلفة اس عائية ب   األردنيي  لديهإل مصلحة في الحساظ ألى أاقاد جيد  مسيئة ليرد . فرد حزا  
 مع يسرائي  ال ي أيما  حافظ ألى  لك العاقاد وأ  الجانبي  يرغبا  بالساإل.

نما ي حد  أ  ا سا   للشعس األردني وجدد  ورد السعود ألى حزا  ب ند ً ي حد  أ  الساإل، واال
مكالمة أو أند ينهيها. مجددا خةابد ال هديدق لا حزا  باللو  "يحا كانوا مةالب د باًأ حار ًس كما  ال

 زلمة ياقيني وي  ما بده".
 3/8/2017، القدس، القدس

 
 مفتي الجمهورية اللبنانية: القدس وفلسطين قضيتنا المركزية .49

م  حركة  سل إل مس ي الجمهورية اللبنانية الشي  أبد اللةيف دريا ، في دار الس وى أمس، م  وفد 
في لبنا  برئاسة ممث  الحركة ألي بركة، رسالة خةية م  رئيس المك س السياسي للحركة  "حماس"

اًن صار العظيإل الحق أجبر سلةاد اًح ا  الصهيوني ألى يزالة "ليد ياسماأي   نية، زف  فيها 
 ."المعوقاد كافة ال ي ومعها ألى بواباد المسجد األقصى المبارك

المس ي دريا  حم لنا شكره و حيا د يلى الرئيس يسماأي   نية والى الملدسيي  "ى أ  وأشار بركة يل
 ."والى الشعس السلسةيني في الداخ  الحي  سةروا ان صارا  مهما  وأظيما  مد اًح ا  الصهيوني

اأ بر مس ي الجمهورية أ  قمية اللدس وفلسةي  س بلى اللمية المركزية لد وللشعس "أماف: 
 ."ي وليمة العربية وا ساميةاللبنان

 3/8/2017، المستقبل، بيروت
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 بالتمادي في انتهاكاتها "إسرائيلـ"ل: لن نسمح اإلندونيسية الخارجيةوزيرة  .51
ل   سمح  سرائي  “، رين و مارسودق، ي  باد ا ا ندونيسيةاألنامو : قالد وزير  الخارجية 

 حرك الرأق العاإل الدولي واألمإل الم حد  لممارسة مزيد  ، مشدد  ألى مرور "بال مادق في ان هاكا ها
 ."م  المفوة لومع حد للممارساد ا سرائيلية

 جا  حلك في بيا  صادر أ  وزار  الخارجية ا ندونيسية، يوإل األربعا .
 وحكر البيا  أ  كاإل الوزير  ورد في كلمة ألل ها خا  مشارك ها في اًج ماة الةارئ للجنة ال نسيحية
بمنظمة ال عاو  ا سامي الحق انعلد الثاثا ، بإسةنبو ، ألى مس وى وزرا  الخارجية  لم ابعة 

 ال ةوراد في اللدس.
وةالبد مارسودق، بمرور   حليق األم  الدولي في المسجد األقصى، كسبي  ل حليق اًس لرار 

السلسةينيي  بشك  غير  يسرائي   ن هك حلوق“والساإل والهدو  في المنةلة ب كملها، ًف ة أ  
اًن هاكاد ا سرائيلية األخير  بالمسجد األقصى ليسد األولى م  نوأها، ونالكد “و ابعد  ."قانوني

 ."أننا ل  نسمح لها بال مادق في حلك
كما ةالبد الوزير ، لجنة حلوق ا نسا  باألمإل الم حد ، بعلد اج ماة لمناقشة ال صرفاد ا سرائيلية 

 كافة حلوق ا نسا ، وفق البيا . ال ي   عار  مع
 3/8/2017، العربي، لندنالقدس 

 
  باسل صفديالفلسطيني مهندس : السلطات السورية تعدم البرمجيات مهندسإعدام أشهر  .14

باس  صسدق أ  السلةاد السورية نسحد حكإل ا أداإل السلسةيني أكدد زوجة مهندس البرمجياد 
سنواد ألى  وقيسد م  قب  السلةاد. بدور ا، أكدد  ، وحلك بعد ثا 2015بحق زوجها في أاإل 

أبر صسح ها ألى فايسبوك يأداإل صسدق. وأللد  "مجموأة العم  ألج  المع للي  السوريي "
ياللمنا   كيد ": " وي ر"ألى خبر ا أداإل، مفرد  أبر حسابها الرسمي ألى  "منظمة العسو الدولية"

 ."في سورية، فل رقد روحد بساإل 2015خبر يأداإل الناشة باس  خرةبي  صسدق سنة 
وكاند السلةاد السورية اأ للد صسدق، المولود م  أس فلسةيني وأإل سورية، في آحار امارسع 

 مم  حملة اأ لاًد نسح ها دمشق لمواجهة اًح جاجاد الواسعة بعد أاإل م  اندًأها. 2012
بإةاق  "منظمة العسو الدولية"و  " يوم  راي س وو ا"وةالبد منظماد حلوقية أد  م  بينها 

صسدق الحق  إل يأدامد و و في الرابعة والثاثي  م  أمره. وان شرد معلوماد في  شري  األو  
 حو  يأداإل صسدق لكنها لإل    كد غير أمس. 2015اأك وبرع 



 
 
 
 

 

 35 ص             4364 العدد:             8/3/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

واش هر صسدق ألى نةاق واسع بسبس قدرا د كمهندس برمجياد وأملد ألى اًس خداإل غير المليد 
منحد "ال ي  "آيكي لل لنياد"برنامل  2010العنكبو ية. وكا  صسدق أةلق في دمشق أاإل  للشبكة

البريةانية في ملا   "حق غارديا "وفق ما ك بد صحيسة  "للناس أدواد جديد  لل عبير وال واص 
 . 2015خصص د لد في أاإل 

 3/8/2017الحياة، لندن، 
 

 اركة من االحتاللإدارة "فيسبوك" تحذف صفحات فلسطينية جديدة بمب .52
م  جديد،  عود يدار  موقع ال واص  اًج ماأي "فيسبوك" لسياسة ححف : سامي الشامي -راإل هللا 

الصسحاد السلسةينية دو  سابق ينحار، وحلك  ما يا  مع سياسة اًح ا  ا سرائيلي، حي  سج  
 مراقبو  وناشةو  أدد ا م  حاًد الححف لصسحاد فلسةينية.

الصسحاد، صحسة "ما  يك" الساخر  واالغاقها األخير يع بر الرابع. كحلك صسحة وكا  م  بي  
مخيإل شعساة، و ي صسحة يلوإل ألى يدار ها شبا  م  مخيإل شعساة لاجئي  السلسةينيي  شما  
شرق مدينة اللدس المح لة، و ي  ه إل ب خبار المخيإل ومدينة اللدس بشك  خاص، وكا  لديها 

بعي . با مافة أيما  يلى صسحة  ابعة للرية كوبر غربي مدينة راإل هللا أشراد انًف م  الم ا
" حي  سجلد Omartalkوسة المسة المح لة. وكحلك صسحة الصحافي أمر أاصي وال ي باسإل "

 ألف م ابع لها. 50أكثر م  
ا  لك  الافد ليمر والجديد فيد،  و مباركة ما يعرف با"المنسق" و و منسق أأما  حكومة اًح 

ا سرائيلي يوآف مردخاق، ألى صسح د "فيسبوك" يغاق مث   حا الصسحاد، حي  أشار يلى 
يغاق صسحة مخيإل شعساة، نافيا  أ  يكو  م  أغللها  إل قراصنة ين رند، في حي  أكد أ  يدار  

 "فيسبوك"  ي م  ححفد الصسحة بسبس "ممامي   حريمية".
اد فيسبوك مث  صسحة ما  يك  و ال حري  وقا  مردخاق بشك  صريح "ي  سبس ححف صسح

مد اًح ا  ا سرائيلي، أندما  دأو صسحة لل   األبريا  و شجع الشبا  لار اس فالح  الوحيد 
  و ححفها كما فعلد يدار  فيسبوك"، مشير ا يلى أ  اًح ا  ً أاقة لد بحلك.

 2/8/2017، العربي الجديد، لندن
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 تصين بالشرق األوسطغرينبالت يعزز طاقمه بمخ .53
بدأ مبعو  الرئيس األميركي الخاص يلى الشرق األوسة، جيسو  غيرينباد، في :  اشإل حمدا 

األسبوأي  األخيري ، بزياد  أدد أأما  الةاقإل الحق يعم  معد، األمر الحق اأ بره مسالولو  
 اإل".أميركيو  دًلة ألى ال زاإل يدار  دونالد  رامس ب جديد ما يسمى "أملية الس

وألإل أ  غرينباد قد مإل يلى ةاقمد مس شار  كبير  للشالو  الخارجية، و حد  مع الخارجية 
األميركية حو  يمكانية ان لا  موظسي  ودبلوماسيي  مخ صي  بالشرق األوسة للعم  مباشر  معد في 

 البيد األبي .
د مسالولة في الشهور الس ة كما ألإل أند مم  الحي  انمموا يليها كاند فيك وريا كوا س، وال ي كان

" في المجلس ليم  اللومي في البيد األبي ، وان للد، قب  اس را يجياألخير  أ  "ا صا  
 أسبوأي ، للعم  مع غرينباد.

يشار يلى أ  كوا س، ال ي درسد ال اري ، أملد في السنواد السد األخير  كمس شار  للسياسة 
اس ريك برق الحق يشف  اليوإل منصس وزير الةاقة، ووزير الخارجية للسنا ور  يد كروز، وحاكإل  كس

 الدفاة األسبق دونالد رامسسيلد.
 وم  الم وقع أ  ينمإل يليهما، ًحلا، أدد م  موظسي الخارجية األميركية للعم  مع غرينباد.

 3/8/2017، 48عرب 
 

 األونروا تعلن انتهاء تنفيذ مشاريع لدعم االستقرار في غزة .54
 "دأإل اًس لرار"أنها ان هد م  ال نسيح الكام  لمشروة  "األونروا": أألند وكالة "لعربياللدس ا" –غز  

ومشروة بنا  الصابة النسسية والحد م   "النلد ملاب  العم "في غز  م  خا  البرنامل الةارئ 
ال و ر. وحكرد أ  البرامل ممولة م  اً حاد األوروبي ل حسي  الظروف المعيشية لاجئي  

ديسيد  ا و ،  "األونروا"لسةينيي  في غز . وحمر الحس  الخ امي اللائإل ب أما  مدير أملياد الس
 يلى جانس أدد م  كبار موظسيها.

وأومحد أند م  خا  مشروة بنا  الصابة النسسية والحد م  ال و ر في قةاة غز ، دأإل اً حاد 
 عليإل، وبرنامل ال عليإل المهني وال لني، وبرنامل األساسية بما فيها برنامل ال "األونروا"األوروبي برامل 

ًجئا فلسةينيا م   420الصحة النسسية والمج معية. وزودد المسا مة البالفة خمسة مايي  يورو، 
، وأند بعد ان ها  "األونروا"الةاس كبار الس  بال دريس لمد  س ة شهور في مركزق  دريس  ابعي  لا 

 بي  فرصا لل دريس المهني.ال دريس، وفر المشروة للم در 
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ةس  في  262,000يند با مافة يلى حلك، شم  ال برة دأإل  دريس حلوق ا نسا  لا  "وقالد األونروا
مدارسها، ومك  في الوقد حا د برنامل الصحة النسسية والمج معية م   لديإل جلساد دأإل نسسي 

نامل الصحة النسسية والمج معية واج ماأي منظمة للةاس وأسر إل يلى جانس بنا  قدراد مرشدق بر 
 في المدارس.

في غز  م   "دأإل اًس لرار"يلى حلك قالد المنظمة الدولية ينها واً حاد األوروبي اخ  ما مشروة 
خا  برنامجها الةارئ، و و مشروة بليمة ثاثة مايي  يورو، حي   دف ل عزيز اًأ ماد ألى 

 "األونروا"وقد  مكند    مع نسس البةالة المر سعة في غز .الحاد لدى الاجئي  السلسةينيي  وال عام
ًج  فلسةيني، بسرص أم  مم  مشروة النلد ملاب  العم   5000م  خا   حا الدأإل م   زويد 

شهرا وحلك أبر برنامل خلق فرص العم  ال ابع ليونروا. ويعاني قةاة غز  م  ار ساة  12لمد  
أاما، حي  وصلد  11الحصار ا سرائيلي المسرو  منح  كبير في نسس السلر والبةالة، بسبس

. %43، في حي  بلفد نسس البةالة أكثر م  %80نسس المع مدي  ألى المساأداد الخارجية يلى 
 بهدف الحد م    ثيراد البةالة. " شفي  مالقد"و نسح مالسساد حكومية ودولية برامل 

 3/8/2017، القدس العربي، لندن
 

لت حماس ودعمتها دنيس روس: قطر فعلت .55  الكثير لواشنطن ولكن ها مو 
في شهر حزيرا  ايونيوع المامي، قا  السسير األمريكي األسبق للشرق  ز ير أندراوس:-الناصر 

ياد الم حد  م  خا  يدارا ها لعد  أملياد  األوسة، دنيس روس، ي   قةر ال ي فعلد الكثير للًو
لد أسكرية في الشرق األوسة أ  ةريق قاأد ها  ً  أن ها في الوقد حا د مو   "حماس"العسكرية، ي

ودأم ها، وزو دد الم عصبي  والم ةرفي  بالساح، كا   حا ال صريح كافي ا ل  كيد موقف روس م  
األزمة الخليجي ة الم ساقمة، فهو أبر  صريحد، وقف يلى جانس الدو  الُمحاصر  للةر، ودأإل أملي ا 

  كي ة بلياد  الرئيس دونالد  رامس.الموقف الرسمي  لادار  األمري
ياد الم حد  غير  وم  جانبد أومح أمو الكونجرس، براد شيرما ، أ   أغلبية السياسيي  في الًو
سعدا  بمساند  قةر لل نظيماد ا سامية الم ةرفة، مشير ا يلى أ    ناك أناس داخ  الباد معنيي  

، "جبهة النصر "و "حماس"لمساند  قةر للم ةرفي  و بالسياسة األمريكية في الخارج، و إل غير سعدا 
ً  أن ها م  جهة أخرى صديلة لم  يحاولو  ق    ياد الم حد ، ي م ابع ا أ   قةر م  جهة صديلة للًو
األمريكيي ، مالك د ا ألى أن د حا  الوقد لحكومة قةر للةع المساأداد أ  المالسساد ا ر ابية 

ياد الم حد .ووقف  موي  داأا مالي ا، أل   ح  لك سي سبس في مشكلة مع الًو
 2/8/2017، ، لندنرأي اليوم
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 2030وماضون في تحقيق رؤية  ..أمير قطر: ما حدث قو انا ودفعنا للمزيد من العمل .56
ليسد  2017حزيرا   قا  أمير دولة قةر الشي   ميإل ب  حمد آ  ثاني ي  قةر قب  يونيو/": قنا"

 د أ  ما حد  مالخرا "قو انا ودفعنا يلى المزيد م  العم ".قةر فيما بعد  حا ال اري ، وأك
و رأس األمير اليوإل األربعا  جانبا م  اًج ماة العادق الحق ألده مجلس الوزرا   حد  خالها أ  
ال وجهاد المس لبلية للدولة في ظ  األزمة الحالية وما بعد ا، وقا  "ي  قةر بالنسبة لنا وللجميع في 

 خ لف أ  قةر في السابق، فلنا  اري  نسخر ونع ز بد ولك  ما حد  في شهر  2017شهر يونيو 
 قو انا ودفعنا يلى المزيد م  العم  لصالح  حا الوة ". 2017يونيو 

، ومشاريع قةر 2030وأكد أ مية المرحلة اللادمة واًس مرار قدما في  حليق رالية قةر الوةنية 
 ي كا  أليها العم  فيها بالشك  الةبيعي وبالجود  الُمثلى ال نموية الرئيسية ألى الو ير  حا ها ال

الم وقعة لمشاريع قةر دائما، كما أكد أ مية اًأ ماد ألى النسس فيها سوا  م  ناحية األم  الوةني 
 أو اًق صاد والفحا  والدوا .

و/ موز يولي 21وجدد األمير في حديثد لمجلس الوزرا    كيد ما جا  في خةابد الحق أللاه في 
المامي، بخصوص أ مية اًس ثمار في روح العم  ا يجابية وال كا ف والدافعية في العةا  
وا نجاز ال ي  مي ز بها أ   قةر ومليمو ا خا  األزمة الخليجية ل كو  النهل والملياس الحق ُيبنى 

ال ي  حل ى بد أليد أم  قةر المس لبلي، و عزيز و شجيع اس مرار العم  بروح السريق وال عاو  
 الجميع م  مواةني  ومليمي  كسمة بارز  خا   حه الس ر .

د الوزرا  يلى أولوية ال ركيز ألى الجهد الداخلي في الس ر  اللادمة و لوية الجبهاد الداخلية  ووج 
الوةنية في المجاًد اًق صادية واألمنية والصحية وال عليمية، وركز ألى مرور  ال رشيد في 

 ي موازنة العاإل اللادإل ولك  دو  أ  يالثر حلك في مشاريع قةر ال نموية الرئيسية وجود ها.ا نساق ف
وحكر األمير بما جا  في خةابد بش   اس عداد دولة قةر لح   األزمة الخليجية م  خا  الحوار، 
، وأند يحا كا   ناك سعي ل حليق ا ساق فيجس أ  يشم   حا اً ساق جميع األةراف دو  يما اد

 ودو   دخ  في السياد  الوةنية والشالو  الداخلية ألق دولة.
 2/8/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 وزير الخارجية القطري: الوسيط الرئيسي لحل  األزمة هو أمير الكويت .57

أكد وزير الخارجية اللةرق محمد ب  أبد الرحم  آ  ثاني، اليوإل : الدوحة اا أسامة سعد الدي 
مر صحافي مش رك مع وزير الخارجية ا يةالي، أنجيلينو ألسانو، أ  الوسية األربعا ، خا  مال 

الرئيسي لح  األزمة الخليجية  و أمير الكويد، الشي  صباح األحمد الجابر الصباح، فيما وصف 
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 7الوزير ا يةالي العاقاد مع قةر بالا"مم از "، معلنا   وقيع ألد ل زويد اللواد البحرية اللةرية 
 قةع.

قا  الوزير اللةرق ي  "الوسية الرئيسي لح   األزمة  و أمير الكويد، و و م  يحد د مسار العم ". و 
غير أن د أثنى في الوقد نسسد ألى الجهود األميركية لح   األزمة، واصسا  ييا ا بالمهمة جدا ، مشيرا  

ى المنةلة لكسر الجمود يلى أ  وزير الخارجية األميركي ريكس  يلرسو ، أك د أن د سيرس  موفدي  يل
 الحاص  في األزمة.

وفيما ي علق بالموقف م  بيا  المنامة، لسد الوزير اللةرق يلى أ  "األزمة  س لر لحس  النوايا، 
ويظهر حلك بسلوك  لك الدو ، ومنها أخير ا بيا  اج ماة المنامة الحق  ةرق لعد   ناقماد، و ي 

ا األمر في سلسلة م  الللا اد المخ لسة، واأ بروا  حه بعد أ   داولو  13الرجوة يلى المةالس الا
 المةالس ًغية، ليع مدوا مةالس اللا ر  فلة".

وجدد الوزير اللةرق اللو  ي  "قةر لإل  مع شروةا  لبد  أق حوار"، مشيرا  يلى أ  "ما ةلبناه  و 
 فلة ال راجع أ  ا جرا اد، وال ي  خالف اللواني  الدولية".

ى يحدى األسئلة ي  "مصافحة وزيرق الخارجية السعودق وا يراني ش   داخلي" ً وقا  ردًّا أل
   دخ  قةر بد.

م  جه د، أكد وزير الخارجية ا يةالي، أنجيلينو ألسانو، أ  العاقاد مع قةر "مم از "، مبينا  أند 
 "ي ابع األزمة الخليجية أ  كثس".

ةالي "ً نريد ال صعيد الحق ورد في بيا  اللا ر ، وحو  الموقف م  بيا  اللا ر  قا  الوزير ا ي
 أبرنا أ  قلللنا م  ال داأياد ا نسانية ليزمة الخليجية".

وفي ش   م  ص ، أأل  وزير الخارجية اللةرق، ي ماإل صسلة مع ييةاليا ل زويد اللواد البحرية 
ورو، مشيد ا بم انة العاقاد ملياراد ي 5قةع أسكرية بحرية ييةالية، بليمة  7األميرية اللةرية، با

يةاليا.  اًق صادية والدفاأية وبعمق ال شاور السياسي بي  قةر واال
 2/8/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 قطر تمنح إقامة دائمة لـ"أصحاب الخدمات الجليلة والكفاءات" .58

لةريي ، وافق مجلس الوزرا  اللةرق ألى مشروة قانو  بش   بةاقة يقامة دائمة لفير ال: الدوحة
 منح بموابة لعدد م  السئاد م  بينها "الحي  أدوا خدماد جليلة للدولة، وحوو الكسا اد الخاصة 

 ال ي  ح اج يليها الدولة".
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هللا ب  ناصر ب   جا   حا خا  الجلسة العادية لمجلس الوزرا ، يوإل األربعا ، برئاسة الشي  أبد
 خليسة آ  ثاني رئيس الوزرا  ووزير الداخلية.

وبحسس وكالة األنبا  اللةرية اقناع فإ  "المجلس وافق ألى مشروة قانو  بش   بةاقة ا قامة 
الدائمة". وبموجس أحكاإل المشروة لوزير الداخلية "منح بةاقة ا قامة الدائمة لفير اللةرق يحا  وافرد 

 فيد الشروة ال ي حدد ا اللانو ".
لبةاقة لفير اللةرق يحا كا  م  "أبنا  اللةرية كحلك يجوز بلرار م  وزير الداخلية منح  لك ا

الم زوجة م  غير قةرق، والحي  أد وا خدماد جليلة للدولة، وحوق الكسا اد الخاصة ال ي  ح اج 
 يليها الدولة".

و منح بةاقة ا قامة الدائمة حامليها أددا  م  اًم يازاد "وال ي   مث  في معامل هإل معاملة اللةريي  
الرأاية الصحية في المالسساد الحكومية"، كحلك  منحهإل "األولوية في ال عيي  بعد في ال عليإل و 

 اللةريي  في الوظائف العامة العسكرية والمدنية".
وسيكو  لحام   لك البةاقة "الحق في ال ملك العلارق وفي ممارسة بع  األنشةة ال جارية بدو  

 صدر ا مجلس الوزرا  وفلا  ألحكاإل  حا اللانو ".شريك قةرق، وحلك وفلا  لللراراد ال نسيحية ال ي سي
وم  الملرر أ   نش  في وزار  الداخلية لجنة دائمة  سم ى "لجنة منح بةاقة ا قامة الدائمة" و خ ص 

 بالنظر في ةلباد منح بةاقة ا قامة الدائمة وفلا  ألحكاإل  حا اللانو .
الدائمة في قةر، يح ي  ا قامة الحالية  كو   و عد   حه المر  ال ي يس   فيها قانو  بش   ا قامة
 مالق ة لس ر  معي نة لسنة أو أكثر، و جد د بان ها  مد ها.

وفور صدور اللرار، شهدد مواقع ال واص   ساأا  كبيرا ، ووص  وسإل #بةاقد_اًقامد_الدايمد يلى 
لةريي  م  حوق الكسا اد األألى م ابعة، يح رحس فيد اللةريو  بلرار منح البةاقة الدائمة لفير ال

 وكحا م  يلدمو  خدماد للوة .
 3/8/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 مصر تستبعد طرح أزمة قطر بمجلس األمن خالل رئاستها الدورية .59

اس بعدد مصر، اليوإل األربعا ، ةرح األزمة مع قةر ألى ةاولة مجلس : محمد ةارق - نيويورك
 ق، الحق   ولى فيد اللا ر  الرئاسة الدورية للمجلس.آس الجار  األم  الدولي، خا  أغسةس/

جا  حلك في  صريحاد لمندوس مصر الدائإل لدى األمإل الم حد  أمرو أبد اللةيف، للصحسيي ، 
وأشار أبد اللةيف، في الوقد نسسد، يلى مرور  "اس جابة قةر  بملر المنظمة في نيويورك.
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لبحري ، ومصرع، وال عام  مع  حه المةالس بشك  لمةالس الدو  األربعة االسعودية، ا ماراد، ا
 ييجابي".

وفيما ي علق بال و راد في المسجد األقصى، قا  المندوس المصرق، ي  األزمة قد " إل  جاوز ا ان "، 
واال  كا  ال و ر "مس مر ا"، لكند "أ دأ نسبيا"، ومصر "قد  ةلس ألد جلسة ةارئة في حا  حصو  

  صعيد".
 2/8/2017نباء، وكالة األناضول لأل 

 
 قطر تشكو مصر إلى مجلس األمن: تستغل عضويتها ألغراض سياسية .61

 لدمد قةر بشكوى يلى مجلس األم  الدولي واألمي  العاإل ليمإل ": العربي الجديد"األنامو ، 
الم حد ، أنةونيو غو يريس، مد مصر، م همة ييا ا با"اس فا  أموي ها داخ  المجلس ل حليق 

خاصة"، في الوقد الحق اس بعدد فيد مصر، ةرح األزمة الخليجية ألى ةاولة أغرا  سياسية 
 مجلس األم  الدولي، خا  أغسةس/آس الجارق، الحق   ولى فيد اللا ر  الرئاسة الدورية للمجلس.

وقالد الدوحة في خةاس مك وس  لدمد بد يلى مجلس األم ، نهاية الشهر المامي، و إل الكشف 
 ، ي  أغرا  مصر في مجلس األم  "ً  مد بصلة لعم  المجلس ولجاند حي  أند، اليوإل األربعا

  لوإل اللا ر  ب وجيد ا هاماد ومزاأإل ً أساس لها م  الصحة مد دولة قةر".
وقا  الخةاس ي  "مصر  س ف  أموي ها في مجلس األم  ل حليق أغرا  سياسية خاصة ً  مد 

سياقاد أم  المجلس ودوره في حسظ السلإل واألم  بصلة لعم  المجلس ولجاند و الثر سلبا  ألى 
 الدوليي ".

ورفمد الدوحة في خةابها بشك  قاةع "جميع  لك اً هاماد المصرية، ال ي أثب د ال لارير الدولية 
والمعلوماد اًس خبارا ية العالمية الموثوقة وحاد المصداقية أنها مسبركة، فما  أ  أ  اً هاماد 

 ة المفرمة ال ي  س هدف دولة قةر وال ي  عد مصر جز  ا منها".   ي في يةار الحمل
وبحسس الخةاس فإ : "اس فا  مصر رئاسة لجنة مكافحة ا ر اس في بمجلس األم  بفر  
 حليق أ داف سياسية خاصة ومحاولة  صسية حساباد مع دو  معينة، يلو  مصداقية وموموأية 

  حه اللجا ".
شك  ُ  ان هاكا  صارخا  للسياقاد المعمو  بها في األمإل الم حد  وخاصة و ابع، ي  ما  لوإل بد مصر "يُ 

ية المجلس وجسامة المسالولية ال ي يمةلع بها أأما   في مجلس األم ، وحلك في  جا    اإل لًو
 المجلس في حسظ السلإل واألم  الدوليي ".
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ن شار ا ر اس وال ةرف م  وا هإل الخةاس النظاإل المصرق بالمسا مة "في  هيئة البيئة الموا ية ً
خا  ال حرة بمكافحة ا ر اس ل حليق مآرس سياسية وش  أملياد أسكرية دأما  ألةراف في 

 النزاأاد بشكٍ  ين هك قراراد مجلس األم  واللانو  الدولي وحلوق ا نسا ".
 2/8/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 متهاالسفير السعودي لدى البحرين: قطر تعرف كيف تنهي أز  .61

قا  السسير السعودق لدى البحري  الدك ور أبدهللا ب  أبدالملك آ  الشي  : أحمد غاس -المنامة 
حا اس مرد في غيها فموقسنا ثابد"ي  قةر  ، وأكد أ  الدو  األربع " عرف كيف  نهي أزم ها، واال

، "و نبح ا ر اس، وك  ما  ريده  13ل    ناز  أ   حليق المةالس الا"الداأية يلى مكافحة ا ر اس 
 ."ال ناز  أ  المةالس يعني أننا نلب  ا ر اس وال حري  مدنا"مميسا  أ  

ليسد "أ  الهدف م  ا جرا اد ال ي  إل ا خاح ا مد الدوحة  "الحيا "وأكد آ  الشي  في حدي  يلى 
نما ل صحيح مسار ا ووقف دأمها ا ر اس رية ال ي ، مع برا  ال صريحاد الرسمية اللة"لمعاقب ها، واال
 نسي وجود الحصار، فاألجوا  مس وحة، والبحر "  حد  أ  أافية اًق صاد وسير الحيا  في باد إل 

جا د لاسا   يلى "، ولسد يلى أ  مشاركة الدوحة في ال حالف العربي في اليم  "مس وح أمامهإل
 ."المملكة، مع أننا كنا نن ظر مشاركة فاألة

لخليجية الملبلة ال ي  س ميسها الكويد، أمر م روك للياد  دو  وأومح أ  مشاركة قةر في اللمة ا
نظاإل المجلس وامح وصريح، ودور د الملبلة في الكويد، وقرار حمور " ي مجلس ال عاو ، وقا  

 ."أو أدإل حمور دولة قةر اللمة الملبلة سي رك لللاد ، وح ما  سيكو  باألغلبية وينظر للنصاس فيد
 3/8/2017الحياة، لندن، 

 
 وزير الخارجية المصري: الدوحة غير جدية وندعو للتنسيق ضد اإلرهاب .62

أكد سامح شكرق، وزير الخارجية المصرق، أ  الدو  العربية األربع : ، وكاًد"الخليل" - اللا ر 
الداأية يلى محاربة ا ر اس، لإل  لمس أية جدية م  الجانس اللةرق في ال عام  مع شواغلها، مشددا  

أمس األربعا  في اللا ر  أبد اللادر مسا   وزير الخارجية الجزائرق، ألى ال مسك  خا  للائد
ب نسيح المةالس ال ي قدمد للةر، فيما أكد مسا   أ  الجزائر   ابع أ  كثس  ةوراد األزمة، 

 مميسا  أ  جول د بالمنةلة ً  حم  أق مبادراد سوا  ليزمة الليبية أو اللةرية.
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مال مر صحسي مش رك مع شكرق، حو   بني باده أق مبادر  بش   أزمة قةر،  وردا  ألى سالا ، في
، مالكدا  ثل د في وساةة الكويد وانلياد الخليجية لح  مث  "لسنا حاملي  ألق مبادر "قا  مسا  : 
  حه األزماد.
و  نح  ناليد الحلو  الوةنية ال ي   إل أبر الحوار الداخلي، نسم  دائما  أ   كو  الحل"وأماف: 

 ."داخلية، ً ن دخ  في شالو  انخري ، ًو نلب  أ  ي دخ  أحد في شالوننا
 3/8/2017الخليج، الشارقة، 

 
 السفير الفرنسي بمصر: مستعدون للمساعدة لحل أزمة قطر .63

قا  السسير السرنسي في اللا ر ، س يسا  روما ييد، ي  األزمة الناشبة بي  قةر وجيرانها، : وكاًد
ألى العالإل العربي الحق يعاني العديد م  اًنلساماد وال مزقاد، مشيرا  يلى أزمة جديد   ح  

 اس عداد فرنسا ل سهي  ك  األمور الازمة لمساأد  الدو  العربية الخمس ألى ح   حه األزمة.
وأكد رما ييد، في للا  مع مجموأة م  الصحسيي  في ملر يقام د باللا ر ، أمس األربعا ، نشر د 

ألى مرور  أ  ي إل  سوية  حه األزمة فيما بي   حه الدو  وبعمها بعما،  "وإل السابعالي"صحيسة 
وأماف أند يمك  لسرنسا أ   لدإل مل رحاد وأ   ساأد ألى  سوية األمور لك  األمر يلع في الملاإل 

 األو  ألى الدو  الخمسة.
 3/8/2017الخليج، الشارقة، 

 

 

 ةمن رموز العمارة العثماني "قصور الطيور" .64
ُيعرف أ  األ راك حب هإل الحيواناد منح أياإل الدولة العثمانية وربما قب  حلك بكثير، ": الحيا " –لند  

لحلك دائما  ما يلومو  بمبادراد  جاه الحيواناد خصوصا  األليسة. وكاند للةيور مكانة خاصة لدى 
 بار ا جالبة للحظ األ راك الحي  اأ برو ا مخلوقاد معيسة  ح اج يلى مساأد ، يمافة يلى اأ

في أماك  أالية ً يمك  أ  يةاولها البشر. وألنها أنشئد في ف ر   "قصورا  "السعيد. لحلك بنوا لها 
الدولة العثمانية، صممها مهندسو  ومعماريو  ألى ةراز العمار  العثمانية ال لليدية وكاند بمثابة 

 في ك  أرجا  السلةنة العثمانية. رمز ل لك الهندسة ال ي غلبد في مرحلة معينة ألى األبنية
، بنيد ك  اللصور الصفير  في أألى المدارس والخاناد واللصور "أميوزينغ بانيد"ووفق موقع 

والبيود العالية والمك باد والجسور، خصوصا  المواجهة للشمس والرياح، ل كو  ماحا  آمنا  للةيور 
 م  األأي  واأليادق والحيواناد المس رسة. المهاجر  والةيور ال ي  ريد أ   مع بيومها بعيدا  
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ال ركية ال ي  عود يلى اللر  الثال  أشر ألى ةراز اللصور الكبير  ب ساصيلها،  "بيود الةيور"بنيد 
ألند خا   لك الس ر ، كاند الهندسة المعمارية أمرا  مهما  جدا  للعثمانيي . فكاند البيود  بنى م  

أبواس ونوافح كلها مشفولة بدقة ل  ناسس مع العمار  بوجد أاإل. ويمك  ةابلي  أو ثاثة، مع شرفاد و 
 الشهير  في مناةق كثير  م   ركيا، وأبرز ا الموجود  في قونية وكو لو  ا و . "قصور الةيور"ييجاد 

 3/8/2017، ، لندنالحياة
 

 ما بعد االنكسار اإلسرائيلي في األقصى! .65
 ماجد أبو دياك

كومة ن نيا و أ  نصس البواباد ا لك رونية ألى مداخ  المسجد األقصى ً يح اج  سسير  راجع ح
يلى  سكير أميق لمعرفة سر  حا ال راجع أ  ا جرا اد ال ي ا خحد بعد أملية فدائية اس شهد فيها 

 ثاثة شبا  فلسةينيي  وأدد مل   شرةيي  يسرائيليي .
ناد ا سرائيلية  سكيك البواباد وبخةو  مساجئة، وخا  ساأاد بدأد الشاح 25/7/2017فسي 

حي  سمح  16/7/2016ا لك رونية والكاميراد ال ي  إل نصبها أند بواباد الحرإل اللدسي في 
 للسلسةينيي  مجددا بالدخو  ليقصى دو  أق أوائق.

وكا  وامحا أ  يزالة اًح ا   حه البواباد، وف حد لبواباد األقصى سببد أمني بالدرجة األولى في 
 صاأد الفمس السلسةيني والحشد الجما يرق ألى البواباد م  كافة مناةق اللدس و ساأ  مو  

 مع دأواد الحشد لحماية األقصى. 48فلسةينيي المسة والا 
فلد  صاأدد خا  ف ر  يغاق المسجد ونصس البواباد الحشود الجما يرية أماإل بواباد األقصى 

 ا ورف  رجا  الوقف ا سامي الدخو  م  في ظ  دأواد فصائلية وشعبية لاح شاد أند
 البواباد  جاوبا مع الموقف الشعبي.

 
 رعب إسرائيلي

وأكد  حا اًس ن اج ما كشسد أند وسائ  ا أاإل العبرية أ  اج ماة أاصف للمجلس الوزارق 
ا سرائيلي المصفر قب  ساأاد م  يزالة البواباد، وال ي ححر فيها مباة كبار في جهاز األم  

لعاإل االشاباكع والجيا ا سرائيلي م  أ  يبلا   حه ا جرا اد األمنية في الحرإل اللدسي كسي  ا
بانسجار ان سامة جديد   شم  ك  اللوى السلسةينية بما فيها حركة ف ح ال ي  ل زإل قياد ها با ساقياد 

واسع بمشاركة  ساإل مع يسرائي ، فما أ  يثار  العالإل ا سامي واح ما   شكي  ائ اف يسامي
يرا  في مواجهة يسرائي  واح ما  اًنجرار يلى حرس مع حزس هللا في الشما .   ركيا واال
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واخ ارد حكومة العدو  جنس  حه السيناريو اد المرأبة، حلك أنها  درك أ  ي ما   وصية أجهز  
 ا با ظة.أمنها قد يوقعها في ورةاد كبير  كما حص  في محةاد سابلة دفعد فيها يسرائي  أثمان

والملسد أ  يسرائي  أندما قررد  صعيد ا جرا اد ا سرائيلية في األقصى، لإل   بد بمواقف بع  
الدو  العربية ال ي سعد لل ةبيع معها بالسر والعل ، وأ  الحق ردأها  و رد  فع  الشارة 

 السلسةيني ً غيره. 
 

 شبح االنتفاضات العربية!
صحد أند الحالة السياسية في الوة  العربي، يح ي  األنظمة العربية وما لإل  للد األجهز  األمنية، أف

لإل  ك  أق  خوفا م  يسرائي  في حالة أود  اًن ساماد العربية م  جديد ب  ثير م  ان سامة أ   
 اللدس ي  ةالد المواجهة السلسةينية مع يسرائي . 

ي في مصر يبا  ثور  يناير، كما فلد أنسلد بع  األنظمة أمواً ةائلة لاةاحة بالحكإل ا سام
سعد لاةاحة بثور   ونس ولكنها لإل  نجح، فيما نجحد في سوريا وليبيا واليم  أبر مالامراد كبير  

 خلةد األوراق في  حه الدو .
وفي ظ  أزمة الخليل ال ي ً  زا  مس مر ، فلد ازداد ال خوف م  ان لا  الثوراد يلى بع  الدو  

اد خصوصا مع انكشاف دور  حه األخير  في ال آمر ألى الثوراد العربية، مث  السعودية وا مار 
 و وريةها للسعودية في حصار قةر بدو  أق وجد حق.

وألى  حا األساس، سارأد بع  األنظمة العربية يلى الحدي  أ  ا صاً ها الدولية لس ح بواباد 
حا الموموة واأل إل  وصي  األقصى ونجاحها في  حا المسعى، في محاولة ل فةية أجز ا في  

رسالة لشعوبها أ  ال حرك السياسي  و الحق منع يسرائي  م  ال مادق في يجرا ا ها في المسجد 
 األقصى وليس  حرك الملدسيي  ونسر هإل لحماية األقصى وال صدق لاح ا  ا سرائيلي 

بصحيسة  آر س ي   والي  وفي  حا السياق يلو   سيسي بارئي  الخبير ا سرائيلي في الشالو  العربية
أ  دور ا بح  األزمة " كا  خشية اندًة المظا راد -ال صريحاد الصادر  أ  العواصإل العربية 

الكبير  في  لك العواصإل، بحي    ةور بسرأة و  حو  ألأما  اح جاج مد السياسة الداخلية 
 والمشكاد اًق صادية، ورغبة في  حليق حرية ال عبير".

ال صريحاد  سسر أند ليس فلة يسرائي  م  خافد م  اندًة ان سامة فلسةينية،  ويميف أ  " لك
ب  الكثير م  الزأما  العرس أيما. وأومح أ  األنظمة العربية ما زالد  حكر م  ثوراد الربيع 

 العربي أ  اًن ساماد معدية وخةير ".
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اللدسي". خصوصا وأ   وشبد األرد  ب ند "برمي  الم سجراد األكثر حساسية في قمية الحرإل
"ا خوا  المسلمي  يحظو  في المملكة بمكانة قانونية، ولهإل قو  حليلية في الشارة وقدر  ألى  جنيد 

 الم ظا ري ، و  جيل المشاأر أندما   علق األمور باألماك  الملدسة".
 

 إنجاز شعبوي مخيف
 ما سبق يوصلنا يلى أدد م  اًس ن اجاد، أ مها:

زيمة سياسية أمنية ألى بواباد األقصى، حينما رم  لمخاوفد م   ةور مني العدو به -1
 الهبة الملدسية يلى ان سامة وثوراد أربية  ةيح باألنظمة الم حالسة معد.

فشلد أكثر الحكوماد يمينية في  اري  يسرائي  في  كريس رالي ها  خماة الشعس  -2
، وكا  رئيس حزس يسرائي  بي نا الم ةرف السلسةيني ألى األر   مهيدا  نها  اللمية و صسي ها

ووزير الدفاة أفيفدور ليبرما  م  أبرز المدافعي  أ  قرار يزالة البواباد وف ح األقصى با قيود 
 للمصلي  

 حه الهزيمة ا سرائيلية سيكو  لها ما بعد ا، يح ينها س عزز ثلة السلسةينيي  ب نسسهإل و لوق  -3
 حدق يجرا ا د في اللدس وغير ا، وربما  ظهر بحور ان سامة شعبية موقسهإل في مواجهة اًح ا  و 

واال  كاند قد  جنح يلى الشك  السلمي بدو  اس خداإل الساح.  2000و 1987 حاكي ان ساماد 
 ولحلك فإ  معركة األقصى  شك  باكور  اًن صاراد في المعركة الةويلة مع اًح ا .

صدق لاح ا ، األمر الحق سيالدق يلى فشلها معف وأجز السلةة السلسةينية في ال  -4
وأدإل  مك  أجهز ها األمنية م  قمع المعارمي  وماحلة الملاومي  مس لبا واًس مرار بال نسيق 

 األمني معد.
أثب د  ةوراد األزمة أ  المالك الحليلي للمسجد األقصى ليس الكيا  الصهيوني ًو األرد   -5

السلسةينيو  أموما والملدسيو  خصوصا، وأنهإل سيظلو  الرقإل  ًو ح ى مالسسة األوقاف، ب   إل
 الصعس في معادلة الصراة.

أمعسد األزمة ما يسمى بصسلة اللر  المزأومة ال ي جعلد م  اللمية السلسةينية قمية  -6
 امشية ملاب  ال ةبيع مع يسرائي  وفق رالية ن نيا و لما يسمى الساإل ا قليمي. حي  أأاد 

يثباد وجود إل ألى ةاولة الومع ا قليمي م  خا   كريس قمي هإل وحلوقهإل غير  السلسةينيو 
 اللابلة لل صرف.

ل   كو  المنةلة العربية بمن ى أما جرى في اللدس، فح ى واال  كاند المشاركة الشعبية  -7
في ال مام  مع اللدس معيسة بسبس اللبمة المنية لينظمة العربية، فإ  يشعاة ا نجاز 
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يني سيالثر أاجا أإل آجا ألى دور  حه الشعوس في اس عاد  كرام ها والنهو  م  كبو ها السلسة
 بما ينب  بثوراد جديد  قادمة في المنةلة مع فش  الثوراد المماد  في  كريس نسسها.
 2/8/2017، "21موقع "عربي 

 
 اطمأن المجتمع اإلسرائيلي فازداد تطرفا   .66

 فايز أبو شمالة د.
  بكاإل وزير  الثلافة ا سرائيلية ميرق ريفف ألى ال ةرف ا سرائيلي، فم  المنةق ً يكسي اًس دً

أ  يزأإل ك  يهودق أ  أر  فلسةي   ي أر  الميعاد، وأند ين ظر يلى حلك اليوإل الحق يبني فيد 
 اليهود  يكلهإل المزأوإل بشوق وحني ، و حا ما ك ب د الوزير  ألى صسح ها.

  د ا  لليهود بلرس بنا  الهيك  ألى أنلا  األقصى دليا  ألى ال ةرف، ًو  عد ةم نة الحاخاإل ب
 فهحا  و ديد  العليد  ال ي جلبد مايي  اليهود يلى قدس األقداس كما يزأمو .

للد  جلى ال ةرف ا سرائيلي في اللراراد ال ي ا خح ها الحكومة في الس ر  األخير ، وال ي   علق 
فر  السياد  الصهيونية ألى الملدساد ا سامية، واق ةاة أجزا  م   ب وسيع اًس يةا ، ومحاولة

اللدس العربية ومحاولة يلحاقها بالسلةة السلسةينية بهدف ال خلص م  كثاف ها السكانية، و صويد 
الكنيسد ألى قانو  اللدس، والحق ً يجيز ألق حكومة ال ناز  أ  اللدس الشرقية دو  الحصو  

 كنيسد.أمو  80ألى موافلة 
قراراد الحكومة ا سرائيلية ً    ي بمعز  أ  مزاج الشارة ا سرائيلي الحق أبر أند اس ةاة 
الرأق الحق أجراه المعهد ا سرائيلي للديملراةية في الجانس ا سرائيلي، والمركز السلسةيني للبحو  

المج مع ا سرائيلي برم د  السياسية والمسحية في الجانس السلسةيني، والحق جا  بن ائل  الكد انحراف
 با جاه ال ةرف واليمي .

 وس ك سي  نا با شار  يلى مزاج المج مع ا سرائيلي م  خا  اس ةاة الرأق األخير.
 فلة م  ا سرائيليي  بإمكانية أود  الةرف السلسةيني وا سرائيلي يلى المساوماد. %6يع لد 
لب ، و حا مالشر ألى أدإل الثلة بانخر، وأدإل م  ا سرائيليي  أ  قللهإل م  المس  %56يعبر 

 الرغبة في ييجاد أق ح  بعيد أ  السيةر  األمنية ا سرائيلية.
فلة م  ا سرائيليي  ياليدو  مبادر  الساإل العربية، و حه رسالة مج مع يلى اللياد  ا سرائيلية،  21%

 ال ي ً  جرال ألى ا خاح أق خةو   خالف رأق الشارة.
سرائيليي  يعارمو   سكيك معظإل المس وةناد في المسة الفربية كجز  م  ا ساق ساإل م  ا  54%

 مع السلسةينيي ، و حه النسبة حسمد مس لب  المساوماد مع السلسةينيي .
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 .%43م  ا سرائيليي  ياليدو  ح  الدول ي ، ولك  نسبة اليهود في  حا اًس ةاة  ي  47%
 ياإل دولة فلسةينية خا  السنواد الخمس اللادمة.م  ا سرائيليي  ً ي وقعو  ق 79%
م  ا سرائيليي  فلة ياليدو  ح  الرزمة شاملة، وال ي   مم  قياإل دولة فلسةينية غير  32%

مع  باد  أرا  بال ساوق، وجمع شم  لمائة ألف ًج   67مسلحة، وانسحابا يسرائيليا لحدود 
ة  سرائي  واللدس الشرقية أاصمة لسلسةي ، فلسةيني يعودو   سرائي ، واللدس الفربية أاصم

والحي اليهودق وحائة البراق االمبكىع في البلد  اللديمة  حد السياد  ا سرائيلية واألحيا  المسيحية 
 وا سامية والحرإل الشريف  حد السياد  السلسةينية، ونهاية للصراة والمةالس

، و حا ال راجع يعكس مزاج المج مع %41زمة ماحظة: قب  س ة أشهر، بلفد نسبة ال  ييد لح  الر 
 ا سرائيلي الحق ي ةرف بملدار  سرية انخري .

 2/8/2017، فلسطين أون الين
 

 ومخاطر التسجيل تحت غطاء المساواة الجندرية ونروااأل  .67
 محمود العلي

ميهإل ، ي علق ب أداد الاجئي  الحي  جرى  هجير إل م  أرا1948 ناك جد ، منح نكبة فلسةي  أاإل 
ومم لكا هإل، وم  وةنهإل فلسةي ، بسبس اًس يةا  الصهيوني  ومعلوإل أ  لهحا الجد  أبعادا  
سياسية   عدى موموة المساأداد ال ي منحد، وما زالد  منح، لجز  م   اًل ، م  خا   يئة 
األمإل الم حد   غاثة ًجئي فلسةي  في الشرق األدنى، أو في مسما ا وكالة غو  و شفي  

جئي  السلسةينيي  اأونرواع. وي علق الجد  بةبيعة المسجلي  المال لي  لصسة ًج ، والمعايير الا
ً  يلى أأداد  اًل ،  المع مد  في سجاد "أونروا"، وال ي  ع بر أساسا  ل لليهإل المساأداد، وصو

ي د يس حا  وأحلي هإل في ال سجي  و للي العو . و كحا، فإ  موموة أأداد الاجئي  المسجلي  وحساس
باس النلاا حو  قائمة المسجلي  في "أونروا" وآلياد  سجيلهإل، وخصوصا  أ  "أونروا" أدخلد فئة 
جديد  لاس ساد  م  خدما ها، لإل  ك  سابلا   س سيد منها، ب  وكاند ً  س حلها حسس معايير 

أفراد أسر النسا   ، حي  رسمد "أونروا"  لديإل الخدماد للمح اجي  م 2005ال سجي  السابلة لعاإل 
الاجئاد، الم زوجاد م  غير الاجئي ، حسس  لرير المسو  العاإل للوكالة الملد إل ليإل الم حد ، 
و ي فئة كاند غير مال لة سابلا  للخدماد. وكا   حا ن يجة للرار المسو  العاإل يدخا  مبادئ 

 حديد األ لية للخدماد،  ماشيا  وجيهية لل سجي ، محايد  م  ناحية النوة الجنسي، الحكر واألنثى، ل
 مع معايير األمإل الم حد . 
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واس نادا  لل لرير نسسد، بدأد مكا س "أونروا" الميدانية ب لديإل الخدماد ألفراد أسر النسا  الاجئاد 
ً  للسياسة المحكور ، 2007الم زوجاد م  غير الاجئي . وحسس  لرير المسو  العاإل لعاإل  ، واس كما

الصيفة ثنائية اللفة  رشاداد ال سجي  واًس حلاق الموحد ،  2006رد في أاإل فلد أنجزد وصد
و نص ا رشاداد ألى  وسيع نةاق الخدماد، ل شم  أسر النسا  المسجاد الاجئاد الم زوجاد 
م  غير الاجئي . و حا ما يدفعنا يلى  ناو  موموة المساوا  الجندرية في ال سجي  حصرا ، 

 ة ألى الاجئي  السلسةينيي . و داأيا د السلبي
وكاند وكالة األمإل الم حد  لفو  و شفي  الاجئي  السلسةينيي   عر ف الاج  م  فلسةي  ب ند 

، وفلد 1948الشخص الحق كا  مليما في فلسةي  ف ر  ً  ل  أ  أامي ، قب  نشوس الصراة سنة 
 سجي  حينها لإل يلف أند األشخاص ن يجة الصراة بي د وأسباس معيش د معا. والمعلوإل أيما أ  ال

الحي  لجالوا، ب  شم  أبنا  الحي  ولدوا في منةلة أملياد "أونروا" نبا  مسجلي  في لبنا ، سورية، 
األرد ، وغز . و جدر اًشار  يلى أ  "أونروا" قامد ب سجي  فئاد م  المح اجي ، اس نادا  يلى قرار 

، الحق ال مس 1955ع في ديسمبر/ كانو  األو  أاإل Xا 916الجمعية العمومية ليمإل الم حد  رقإل 
روا بسبس نكبة  في اللرى الحدودية في  1948م  الهيئاد الخاصة  لديإل ا غاثة لهإل، و إل مم   مر 

ري   األرد  وفي محية غز ، وم  كا  منهإل في أحيا  اللدس ال ي اح لها الصهاينة، وبع  الم مر 
ح اجي  اق صاديي ، ألنهإل فلدوا مورد رزقهإل، ن يجة اًح ا  اللبنانيي . وقد  إل  صنيف  اًل  م

الصهيوني. ولحا، فإ  بلا   اًل  في سجاد "أونروا" ير بة بشك  وثيق باس يا  يسرائي  ألى 
مصادر رزقهإل، وبإقرار المج مع الدولي بمرور  مساأد هإل. و كحا، بلي ال سجي  في "أونروا" يع مد 

د مع مس وى ال برأاد ال ي كاند  لد إل للوكالة، بهدف  وزيع ألى سياسة م حسظة، انسجم
 ا أاناد، وقوامها أ  المسجلي   إل أساسا   لك السئة ال ي  س حق الخدماد. 

مرور   سجي  أبنا  األإل  2005بيد أ  اللجنة اًس شارية ل حديد السياساد في "أونروا" اق رحد أاإل 
لى معايير المساوا  بي  الجنسي ، وأللد  وصي ها بمرور  الاجئة أسو  باألس الاج ، اس نادا  ي

 وري  صسة اللجو  ألبنا  األإل الاجئة، ل ةبيق معايير المساوا  بي  الجنسي ، اس نادا يلى  وجهاد 
األمإل الم حد . وقد اس ندد ال وصية يلى ال وجهاد والندا اد ال ي  سعى يلى المساوا  بي  الرج  

ربي، م  حي  الحق في منح الجنسية ليبنا  أسو   بانبا ، وممند اللجنة والمرأ  في الوة  الع
 وصيا ها نلدا يلى الليمي  ألى نظاإل ال سجي  في السابق، والحي  أخحوا باًأ بار العاداد وال لاليد 
 السائد  في المنةلة، و جا لوا حق  المرأ  في المساوا  مع الرج ، م حر أي  ب   قواأد ال سجي   عود
بالحاكر  يلى أصر كاند فيد أناصر م نوأة م  "قانو  األحوا  الشخصية"  حابي حرية الحكر. 
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والحليلة أند  إل ينجاز  حا الموموة بدو  العود  يلى الجهاد المعنية، وال ي  مث  برأينا الاجئي  
 السلسةينيي  الحي  لإل   شاور "أونروا" معهإل في مس لة   علق بمصير إل وخيارا هإل. 

الحليلة أ  الاجئة السلسةينية يمك  أ    زو ج م  أق شخص ي م ع بحلوق المواةنة والجنسية ألق و 
دولة، فم   ي الدولة المميسة أو غير المميسة ال ي  لب  أ  ي حو  مواةنها يلى شخص مسج  

ع العلإل لخدماد   علق بالاجئي  والمعوزي  السلسةينيي ، لمجرد ار باةد باجئة فلسةينية مسجلة  م
أ  الدو  المميسة أو غير ا  منح الجنسية للمرأ  الاجئة الم زوجة م  مواة ، و عةيها حق 
المواةنة اس  باأا. فه    صرف "أونروا" باأ بار ا حكومة لاجئي  السلسةينيي ، و سعى لكي  منح 

لة لديها  فه   لب  رأايا دو  العالإل خدماٍد ومساأداٍد،  ي بالكاد أاجز  أ   وفير ا للسئاد المسج
السويد أو الدنمارك أو ألمانيا أ  ي حو   مواةنو ا الم زوجو  م  ًجئاد، وأبناال إل يلى م للي 

 مساأداد، في حا  ار بة أحد إل، كزوج أو اب  ًجئة فلسةينية، وكا  مليما  في الدو  المميسة 
ديا  للمسا يإل ال ي  لوإل أليها و شك  السياسة ال ي ان هج ها وكالة غو  الاجئي  السلسةينيي   ح

مبادئ المسومية العليا لشالو  الاجئي ، حي   عمد  حه يلى اس بعاد الحماية والدأإل أ  الاجئي  
الحي  يك سبو  جنسية دولة جديد ، حسس دلي  ا جرا اد والمعايير ال ي يجرق  ةبليها ل حديد 

صي  بومع الاجئي . فإحا كاند الخا 1967وبرو وكو   1951ومع الاج  بمل مى ا ساقية 
"أونروا" حريصة ألى الاجئي ، فلماحا ً  عمد يلى  سجي  أشراد آًف الاجئي  في العراق 
ومصر وغير إل الحي  يح اجو  فعا مساأد  المج مع الدولي. كما م  الحق يسمح لوكالة أونروا، 

، 1967ة الفربية وقةاة غز  أاإل  حد حجة المساوا  الجندرية، أ   سج  أبنا  النازحي  م  المس
 يحا ما كاند أمهإل ًجئة، في وقٍد ً  ع بر آبا   اًل  

مس حلي  للخدماد، وما  ي النواظإل لمبة يجرا اد كهحه،  هويدية المنبع  وي علق األمر نسسد 
بالاجئاد المسجاد واللوا ي ي زوج  م  أبنا  اللرى الحدودية في األرد ، أو م  أبنا  فلرا  
اللدس وغز ، أو م  المصنسي   حد فئة ال سوية في لبنا ، و ي السئاد ال ي اس حلد ال سجي ، 
لاس ساد  م  خدماد "أونروا"، ًو  عةيهإل األخير  حق  سجي  نسلهإل، فنس  بع   اًل  غير 
مال لي ، حسس  عليماد ال سجي  واًس حلاق الموحد  لاس ساد  م  خدماد "أونروا" فكيف سيصنف 

بنا  واألزواج  اًل  في نظاإل ال سجي ، حي  ي بعو  للوالد  الاجئة المسجلة  و نالك أيما  أسئلة األ
دع الاجئة الم زوجة م  فلسةيني بلي في    علق بال رميز وال وصيساد ال ي ينبفي منحها لزوج اوأًو

 وةند وأرمد، ولإل يفادر يحا كاند قيوده ما زالد في فلسةي  المح لة.
 حه السياساد م  صبفة أق  ما يلا  فيها ينها  هويد لسجاد الاجئي   أما "أونروا" ال ي  ً  خلو

أنها  بح  الخياراد م  أج  يشراك المعنيي  في  حه  2005ورد في  لرير مسومها العاإل أاإل 
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في  المس لة، فإنها  عني، ألى األغلس، بحلك األةراف والدو  الممولة لا"أونروا"، والاأس األساسي
  حديد سياسا ها، وليس مج مع الاجئي . 

واجهد وكالة غو  و شفي  الاجئي  السلسةينيي ، بعد قرار ا، وما زالد،  راجعا  في  وفير أموا  
 فةي برامجها الحيوية، فحسس الناةق بلسانها في األرد ، بعد ف ر  وجيز  ألى  نسيح اللرار، 

، بسبس محدودية ال برأاد. كما أشارد الجمعية امةرد "أونروا" يلى  خسي  مس وى برامجها
العمومية، في أحد  لارير ا، أند بح  أوماة الوكالة، يلى ا  مامها العميق بالومع المالي الم  زإل 
للوكالة، و  ثيرا د ألى  لديإل خدما ها المرورية لاجئي فلسةي . وقد حك رد المسو  العاإل، في 

دخا  المساوا  الجندرية في ال سجي ، يلى النلص الحاص  في ال لرير نسسد، الحق أألند فيد أ  ي
الموازنة، والحق أد ى يلى أدإل اس اإل أشراد آًف الاجئي ، م  حاًد العسر الشديد لحصصهإل 
الفحائية، كما أ  نلص ال موي  اس دأى  خسيما في الحصة الفحائية. وأكثر م  حلك، أشارد 

سجي ، حكرد أنها  واجد نلصا  حادا  في ال فةية المالية، فيما "أونروا" يلى  عدي  سياس ها في ال 
 نالك حاجة ماسة لزياد  الموارد، لرفع مس وى الخدماد ال ي  لدمها "أونروا" لاجئي  الحي  يزداد 
ف،  ممند  خسي   نها امةرد  دخا  معايير  لش  أدد إل أاما بعد أاإل، و  نوة اح ياجا هإل. واال

ة، وال عليإل والمساأد  للسلرا  في وقد ي زايد الةلس ألى  حه الخدماد. مس وى الخدماد في الصح
أما في مساراد ال سجي ، فإ  أدد المسجلي  م   حه السئة ي صاأد مع األزماد ال ي  عيشها 
المنةلة، فسي غز   صاأد أدد المسجلي  م  الم زو جي  م  ًجئاد مع حالة الحصار أليها. وفي 

  ًجئاد ال سجي  بعد النزاة في سورية، وفي لبنا  الحق ً يمنح الاج  أق سورية، بدأ األزواج م
خدماد م  الدولة، بد ا في ال سجي  لاس ساد  م  الخدماد، وكحلك األمر في المسة الفربية. فيما 
اق صر ال سجي  في األرد  ألى الم زوجي  والمصنسي  حاًد أسر شديد. ولحا،  نالك خشية م  

غير الاجئي  والمندرجي   حد المساوا  الجندرية، في ظ  األزمة المالية ال ي   صاأد  سجي 
  واجهها "أونروا" وما زالد   ساقإل.

 عود خةور  ال سجي  م  جهة األإل الاجئة يلى أ  بع  اللوى المالثر  في المج مع الدولي  عمد 
المسجلي  لديها. وحسس  اًل ، يلى ال شكيك في ةبيعة المس سيدي  م  خدماد "أونروا"، وم   عداد 

 ي  عةي الخدماد لم   إل ليسوا  حد وصاي ها. ون يجة لسياس ها، فا  مئاد انًف، ب  المايي  
لو  في "أونروا". و رى الدوائر نسسها أند  الحي  ً يح سبو  ًجئي  في أق مكا  آخر،  إل مسج 

ية  حه الهيئة األممية يبلى ينبفي يجرا  مراجعة جدية لسياساد "أونروا" و ةبيلا ها،  واال   فييرا في ًو
ي ها، ويجس أ    إل أملية  وةي  دائمة لاجئي ".  مروريا . واال  "حق العود   نبفي يزال د م  ًو
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أ   ال ي  رىوالحليلة أ  ال خوفاد م  البعد السياسي لهحه الخةو   ر بة بمساراد ال سوية األميركية 
السياسية وألد ها. يند الملف األبرز الحق يعيق  سوية دائمة  ملف الاجئي  يمث  صلس ال سوية

ألى النمة األميركي/ الفربي. ولهحا، وحسس الباح  األميركي، بوس بايكر، فإ  الوصو  يلى 
ا ساقية، أو لخةو  بارز  بي  يسرائي  والسلةة السلسةينية، سوف  شهد اللحظة المناسبة ل فيير دور 

ق السياسية المعاصر  ألى مس وى المنةلة، كما س  ناو  بةريلٍة أكثر "أونروا" كي  عكس الحلائ
فاألية  المفوة المالية ال ي   عر  لها الوكالة. وحي  أ  حق العود  يشك ، في نظر الاجئي  
ومج معهإل، جو ر الح  الديملراةي، ا نساني، السياسي، األخاقي، والدائإل للمية الاجئي  

ك  خوفاد جدية م  أ   لعس "أونروا" دور الةرف حق "المصداقية الدولية" السلسةينيي ، فإ   نال
الحق يعمد يلى  مييع ملف الاجئي ، أبر  عويإل سجاد مئاد آًف األشخاص الحي  ً  نةبق 
أليهإل معايير اللجو ، أو صسة الاج ،  مهيدا لةي  حا الملف، خصوصا مع بروز مزيد م  

يلى  جاوز الملف نسسد، انسجاما  مع ال وجهاد الفربية أموما ،  المالشراد ألى مي  أربي رسمي
 واألميركية خصوصا .

و عد سياسة "أونروا" ال ي ان هج ها أكثر م  جندرية ساحجة، ينها سياسة  سلة "أونروا" في الشبهة 
لدى مج مع الاجئي  الحق يدأإل "أونروا" بشروة، أ مها أً  كو  ةرفا  في سياسة  ن لص م  

وقد ال ي  ممنها مةلع قرار   سيسها. وم  المسارقاد المسجعة أ   حه ال عدياد قد  سمح حل
لبع  الرالسا  والملوك وزأما  الما  والسياسة في العالإل وأبنائهإل أ  يسجلوا لاس ساد  م  خدماد 

ئي  "أونروا" يحا ما  زوجوا ًجئاد فلسةينياد، ويصبح  اًل  مسجلي  في سجاد الفو  مع الاج
السلسةينيي  الحي  أمحد قمي هإل في ومع خةر فعليا، فيما ي علق بحق أود  الاجئي ، أل  
"أونروا"  لع  حد الرأاية األميركية ال ي   وافق مع الرالية ا سرائيلية أ  ح  قمية الاجئي  يكم  

لمسجلي  ألى في  وةينهإل و عويمهإل، ف ق دور للوكالة األممية في  لديإل  بريراد لزياد  أأداد ا
أسٍس مل بسة،  حد حجة المساوا  الجندرية، و ي ال ي  ع مد، في  مويلها األساسي، ألى الخزانة 

 األميركية.
 3/8/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ارتياح إسرائيلي للتعاطي السعودي مع أحداث األقصى .68

 صالح النعامي
ملكي السعودق، والحق أشار يلى دور في ظ  الجد  الحق أثاره ا أا  الحق صدر أ  الديوا  ال

لد الحاسإل  للملك سلما  ب  أبد العزيز في ينها  أحدا  المسجد األقصى األخير  وأشاد بإسهاإل  دخ 
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في يقناة يسرائي  بإزالة البواباد ا لك رونية ألى مداخ  األقصى، فإ  مراكز أبحا  ووسائ  يأاإل 
لريا  خا   حه األحدا . و راوح  وصيف معل لي  يسرائيلية قد مد صور  مخالسة  ماما  لدور ا

وباحثي  يسرائيليي  للموقف السعودق م  أحدا  األقصى بي  الصمد أو  عم د الريا  أدإل   ييد 
مةالس السلسةينيي ، في حي  ح س البع  يلى أ  السعودية  بن د م  ورا  الكواليس موقسا  مساندا  

 ة بنيامي  ن نيا و في األقصى.لاجرا اد األمنية ال ي ا خح ها حكوم
وجزإل الباح  في "مركز يروشليإل لدراسة الجمهور والدولة" اليميني، بنحاس أنبرق، ب   السعودية 
حرصد ألى أدإل دأإل السلسةينيي  في نمالهإل األخير مد ا جرا اد ا سرائيلية ال ي اس هدفد 

س م  الخوف م  أ   مه د الهب ة المسجد األقصى، مشيرا  يلى أ  السلوك السعودق ينبع باألسا
السلسةينية ل سج ر موجة جديد  م  الربيع العربي. وفي ملا  نشره موقع المركز، الثاثا  المامي، 
قا  أنبرق ي  السعودية خشيد أ   س ف  جماأة "ا خوا  المسلمي " أحدا  األقصى في يحدا  

خافد أ  يسمي  جم ع السلسةينيي    فييراد جحرية ألى النظاإل ا قليمي، مع برا  أ  الريا 
د  "ميدا   حرير" جديد في قلس  المح جي  ألى ا جرا اد ا سرائيلية أماإل "باس األسباة" يلى ًو

 اللدس، ين ل    ثيره ًحلا  يلى العواصإل العربية.
 وح س أنبرق يلى أ  الريا  انةللد م  اف را  مساده أ  السماح ب دشي  "ميدا   حرير" جديد في
اللدس قد يمه د "لعاصسة أربية أخرى يمك  أ   ةيح بنظاإل حكإل محمود أباس و عصف باس لرار 
نظاإل الحكإل في األرد "، مشيرا  يلى أ  السعوديي  لإل يرغبوا في نجاح  حرك السلسةينيي  في ةرد 

خوا  يسرائي  واألرد  م  الحرإل اللدسي. وادأى أنبرق أ  السعوديي  خشوا م  أ  يكو  نجاح "ا 
المسلمي " في ةرد يسرائي  م  المسجد األقصى ملدمة لنجاحهإل في ةرد نظاإل الحكإل في الريا  

 م  مكة.
وي ماشى  حلي  أنبرق مع ما ح س يليد معل ق الشالو  العربية في صحيسة " آر س"،  سسي برئي ، 

أحدا  األقصى  الحق رأى أ  نظاإل الحكإل السعودق، كسائر األنظمة العربية، كا  معنيا  باح وا 
خشية أ   سمي يلى ان شار اح جاجاد في أرجا  العالمي  العربي وا سامي. وفي ملا  نشر د 
الصحيسة أخيرا ، أشار برئي  يلى أ  "األنظمة العربية خافد م  يمكانية أ  يسمي فلدا  السيةر  

ألى أ  "األنظمة ألى أحدا  األقصى يلى  هديد العاقاد الحساسة بينها وبي  الشعوس". وشدد 
ر ان سامة فلسةينية ثالثة، ألى اأ بار أ  حلك يمك  أ   العربية  شارك يسرائي  الخوف م   سج 
يالسس لموجة أخرى م  الربيع العربي"، مشيرا  يلى أ  أحدا  األقصى كا  "بإمكانها يةاق حراك 

 بها". مامني  ائ  م  ش ند أ  يمع األنظمة العربية في مواجهة مباشر  مع شعو 
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م  جه د، رأى المعل ق العسكرق في قنا  ال لسز  ا سرائيلية العاشر ، ألو  ب  دافيد، أ  "الصمد 
السعودق أثنا  أحدا  األقصى كا  ًف ا  بشك  خاص"، مع برا  أ  الرئيس ال ركي رجس ةيس 

سة "معاريف"، أردوغا  ًحظ انعداإل السع  السعودق "وسارة لم    حا السراغ". وفي ملا  نشر د صحي
األحد المامي، قا  ب  دافيد ي  "الصمد السعودق" يد  ألى أند لو  صرفد حكومة ن نيا و 
"بحكمة" ل مك ند م   حليق أ دافها األمنية في الحرإل اللدسي م  خا  ال عاو  مع العائلة المالكة 

نية. واأ بر ب  في الريا  وكحلك م  خا  ال نسيق مع نظاإل الحكإل في أم ا  والسلةة السلسةي
دافيد أ  اًنلساإل في العالإل العربي مث   فرصة كا  يمك   سرائي  اس فالها  حدا   فيير في 
الحرإل اللدسي، مس دركا  أ  أدإل  سلح ن نيا و بالحكمة أفمى يلى حرما  يسرائي  م  اس فا   حا 

 الواقع.
لجمعة المامي، أ  السلوك في السياق، اأ برد صحيسة "ميكور ريشو "، في  لرير نشر د ا

السعودق أثنا  أحدا  األقصى كا  "مريحا "  سرائي ، زاأمة أ  السعوديي   سه موا دوافع يسرائي  م  
ورا  نصس البواباد ا لك رونية. ووفق الصحيسة، فإ  السعوديي  اق نعوا بال بريراد ال ي قد مها لهإل 

ر  يلى أ  رئيس الوزرا  ا سرائيلي حرص ألى ن نيا و ل سويغ ومع البواباد ا لك رونية، مشي
ومع الملك سلما  في صور  ا جرا اد ا سرائيلية. وقالد الصحيسة ي  ن نيا و دأا مسالولي  
سعوديي  لزيار  الحرإل لبلور  انةباأاد مباشر  أما يجرق  ناك، ًف ا  يلى أ  السلوك السعودق 

 ا  األقصى في ال حري  ألى يسرائي ".مناق   ماما  لسلوك أردوغا ، "الحق وظ ف أحد
 3/8/2017، العربي الجديد، لندن

 
 األزمة الخليجية الممتدة تصل إلى الحائط وتزداد عبثية .69

 د. بشير موسى نافع
 30لإل يك  ممكنا  لم  راقس المال مر الصحافي لوزرا  خارجية دو  حصار قةر األربع، األحد، 

ند يليد أزمة الخليل. الحليلة أ  األزمة، ال ي اندلعد في  موز/يوليو، أ  يك شف المنةق الحق  س 
األسبوة األخير م  أيار/مايو المامي،  بدو اليوإل أكثر غموما  وأبثية مما بدد أليد في أق وقد 
ممى.  حد  بيا  وزرا  الخارجية األربعة أ  اس عداد دولهإل للحوار مع قةر، ولك  بشروة. و حه 

شر، ال ي سبق أ  اأ بر ا الوزرا  أنسسهإل ًغية، في للائهإل ال نسيلي الشروة  ي حا ها الثاثة أ
 موز/يوليو. الوزير المصرق، الحق يرجح أ  مساأديد كانوا م  صاغ بيا   5األو  باللا ر  في 

د الصحسيي  بالمنامة أ  الشروة الثاثة أشر قد سحبد.  اللا ر ، أنكر كلية في يجاب د ألى  سااًل
خارجية آخر ب   كلماد اًس عداد للحوار، ال ي وردد في البيا  الرباأي، أثارد  وأندما شعر وزير
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، 2014ا  2013شعورا  بال ساال  لدى الصحافيي  الخليجيي  في اللاأة، أأاد م  جديد ال حكير ب زمة 
وا شار  يلى أ  ال ساو  لإل يعد لد م  فائد   رجى. المعيار، قا  الوزير،  و يأا  قةر اللاةع 

 ال زامها  نسيح الشروة، وأند ا، أند ا فلة، يمك  أ  يبدأ الحوار.
ليس  ناك م  جيد، يح . وكما كا  بيا  اللا ر  أثار غمس أبو ظبي، الحق اأ بر د م سا ا ، 
وأصرد ألى يصدار بيا  ثا ، أشد لهجة، في ساأة م  خر  م  مسا  اج ماة الوزرا  األربعة 

مر  ألى أ  ً يظهروا أق  راجع ممك  أ  حصار قةر وملاةع ها. السابق، حرص الوزرا   حه ال
قةر، م  جه ها، ً  رى ما يبرر أو يسوغ اًنلاس المساج  في موقف دو  الخليل الثا  األى 
أساس أ  مصر غير حاد اأ بار في حساباد الدوحةع، ًو في يجرا اد اللةيعة والحصار ال ي 

د  م  أصدقا  ا في ا قليإل، ألى  افي األمرار اًق صادية،  بن ها. أملد قةر سريعا ، بمسان
ال ي كا  يمك   جرا اد اللةيعة والحصار أ   وقعها. أما العواقس اًج ماأية، ال ي أصابد 
أاقاد شعوس وأسر وقبائ  الخليل، المم د  أبر حدود الدو  وسيادا ها المحدثة، فكا  ًبد م  

 ، ألى أية حا ، أنهإل لإل يك  م   سبس في قةع األرحاإل والوشائل،  حملها. ولك  اللةريي  يشعرو 
وأ  أغلبية الرأق العاإل الخليجي  لف يلى جانبهإل و حم  األةراف األخرى مسالولية انًإل ال ي  سببوا 

 بها.
كاند ثمة مخاوف في أياإل األزمة األولى م  أ    ساقإل األمور يلى مواجهة أسكرية، واألرجح أ  م  

قرار المواجهة مع قةر خةةوا أيما  ل دخ  أسكرق ما، ب  ووجدوا شخصية  امشية م  آ   ا خحوا
ثاني لل عاو  معهإل في حا  نجحد محاولة قلس نظاإل الحكإل في الدوحة. ولك  نافح  ال دخ  

حزيرا /يونيو و حرك الحكومة ال ركية لل صديق ألى ا ساقية ال عاو   7العسكرق أغللد كلية بعد 
مع قةر. لإل  فلق نافح  ال دخ  أل  حجإل اللواد ال ركية في قةر كا  كافيا  بالمرور  الدفاأي 

حينها لخو  مواجهة أسكرية كبير ، ولك  أل  قرار ال صديق السريع والعلني اس بة  اس عدادا  
  ركيا للدفاة أ  الحليف اللةرق مهما كا  حجإل ال هديد واألأبا .

األبرز  جلى في المجا  السياسي ا الدبلوماسي، وليس في  بيد أ  فش  دو  اللةيعة والحصار
ا قليإل وحسس، ب  وألى المس وى الدولي، أيما . وربما  نا، في المجا  السياسي ا الدبلوماسي، 
  كشف أبثية األزمة أكثر منها في أق جوانبها األخرى. فمنح أيامها األولى، حاو  مراقبو الش   

الخلسياد فهإل األسباس والدوافع الحليلية خلف اًنلاس المساج  في الخليجي والمه مو  م  كافة 
أاقاد دو  الخليل الثا  مع الشليق اللةرق، وال عرف ألى نهل قاد  الدو  الثا  في يدار  
األزمة. وقد أشير يلى خافاد قةر مع الدو  الثا ، سيما ا ماراد، في اليم  وليبيا، وموقف 

بي في مصر، باأ بار ا أبرز األسباس ال ي أدد يلى اندًة األزمة. ولك ، قةر م  النظاإل اًنلا
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ومهما كا  حجإل الخاف حو   حه اللمايا، فم  الصعس أ   لدإل  سسيرا  ملنعا  ألزمة أصسد 
بالسع  بمجلس ال عاو  الخليجي، آخر المنظوماد العربية ا قليمية السعالة، سيما أ  الخافاد بي  

   حه اللمية أو  لك ليسد جديد  أو نادر . خافاد أما  مع السعودية حو  ييرا  دو  الخليل حو 
 واليم ، وخافا ها األأمق واألكثر  عليدا  مع ا ماراد، لإل ينجإل أنها ً قةيعة ًو حصارا .

ال سسير الوحيد الممك  ليزمة أ   ناك في الريا  وأبو ظبي م  ظ  أ  ثمة فرصة سانحة ل وكيد 
الدول ي  للخليل، وربما للمجا  العربي المشرقي برم د. وأل  قةر بدد لهاًل  ألبة في ةريق قياد  

 حا المشروة، كا  ًبد م  يخماأها. المشكلة أ  ح ى  حا ال سسير ً يوفر يجاباد كافية ألى ك  
ظبي  األسئلة ال ي  ةرحها األزمة. كيف، مثا ، ولد  حا المشروة الةموح في  صور الريا  وأبو

ليمور      ملك الدول ا  م  الملدراد والمواري  ال اريخية ما يال لها للياد  ا قليإل، في لحظة بالفة 
 اًنلساإل وال ش د و ساقإل األزماد 

و   حللد الدول ا  نجاحاد ملموسة في اللمايا ال ي  صدد لها منح  بد رياح الثور  العربية في 
 مثا ، أو ومعد نهاية لسياساد ال وسع ا يراني       حلق اًن صار في اليم ، 2011

   أ  ومع مصر اًنلابية أفم  مما كا  أليد قب  اًنلاس الحق دفعد يليد ودأم د الريا  
ً  مما كاند أليد قب   بني أبو ظبي لمفامر  حس ر  وأبو ظبي، و   أ  ليبيا ان  أفم  حا

 العسكرية 
  الفرور والثلة المبالغ فيها بالنسس واًس ه ار بموازي  اللوى اس ند قرار األزمة يلى قدر  ائ  م

ووقائع ا قليإل. وربما كاند لحظة ال وافق السريعة، وغير المسكر فيها، مع الرئيس األمريكي، دونالد 
  رامس، أثنا  زيار د للريا ، أحد أ إل أسباس  حا الفرور.
ية العهد السعودية، بخاف سلسد، باراك أوباما، أأةى  رامس المو  األخ مر لل فيير في  را بية ًو

ال ي كا  ًبد أ  ً  حد  بدو  مباركة أمريكية. واألرجح أ  الرئيس األمريكي لإل يع ر  ألى 
اللفة العدائية، السعودية ا ا مارا ية،  جاه قةر، ًو ح ى ألى أزإل الريا  وأبو ظبي  سجير أزمة 

يةار سه  ألى رئيس ً ي م ع بخبر   حكر  لبلد  أو ألند  ما مع الدوحة، ربما أل  قةر ومعد في
 صور أنها س كو  مجرد أزمة قصير ، سرأا  ما    ي أكلها. ما لإل يمعد صناة األزمة في 
الحسبا  أ  قةر س لاوإل المفوة، ول   سرة في اس لا  قرار ا، وأ  األزمة س ةو ، وأ  الرئيس 

ع بالمرور  أ  يدفع الدولة ال ي يلود ا يلى  بني سياساد األمريكي، مهما بلغ م  قو ، ً يس ةي
يصعس  برير ا و مر بالمصالح الحيوية األمريكية. و كحا، وخا  أسابيع قليلة، ا مح أ  دو  
الحصار ً يمكنها حشد كافة دو  الخليل، وقوى ا قليإل الرئيسية، خلسها  ولإل  س ةع يقناة أغلس 

الصي ، برجاحة موقسها. وفوق حلك كلد، وبالرغإل م  الثم  الحق دفع، الدو  األوروبية، ًو روسيا و 



 
 
 
 

 

 57 ص             4364 العدد:             8/3/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

أجز الرئيس األميركي، الحق ومعد ك  األوراق في سل د، أ  مما    ييد مالسساد الدولة 
 األمريكية لموقسد.

السالا  ان   و ي  كا   حا  و مصير األزمة، فلماحا ا صرار ألى سياساد اللةيعة والحصار، 
 الشراد ألى اق راس الح  وغياس أية م

ي علق ال سسير المنةلي لهحا اًنسداد بال كلسة ا قليمية الكبير  ًأ راف صناة األزمة بالسش ، 
وانعكاساد ال راجع المح ملة ألى ومع ودور دو  الحصار ا قليمي. ولك ، وكما األسباس ال ي 

ر  حا ال سسير يجاباد ملنعة لكافة األسئلة  لرأ أحيانا  باأ بار ا المولد ليزمة ونهل يدار ها، ً يوف
 ال ي يةرحها اس مرار األزمة. ثمة قدر صارخ م  العبثية  نا، أيما .

 3/8/2017القدس العربي، لندن، 
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