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 "القدس العربي": األونروا طلبت تأجيل التصويت على زيادة موازنتها في الجمعية العامة خشية الغضب األمريكي

 منة عالميًا في تصدير األسلحةالثا "إسرائيلتقرير: "
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 طهران لحضور مراسم تنصيب روحانيإلى وفد قيادي من حماس يصل  .1
وصل وفد قيادي من المكتب السياسي لحركة حماس إلى العاصمة اإليرانية طهران؛ لحضور مراسم 

نية عشرة الرئيس أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية المنتخب للدورة الثا
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وترأس الوفد عزت الّرشق، وضم كال من اإلخوة صالح العاروري، وزاهر جبارين،  حسن روحاني.
هت لرئيس  وأسامة حمدان. وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي ُوجِّ

 المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وقيادة الحركة.
ي تصريح صحفي، يوم الجمعة، إن المشاركة بوفد عالي المستوى هو تقدير لما تقوم وقالت الحركة ف

سناد مقاومته الباسلة.  به إيران من دور كبير في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومناصرة حقوقه وا 
وأضافت أن الزيارة تأكيد على حرص الحركة على تعزيز العالقة مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

 رها خدمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وتطوي
 4/8/2017موقع حركة حماس، 

 
 "تايلور فورس" سيضر بعملية السالم قانونمشروع  :حسام زملط .2

حسام زملط مشروع قاانون تتاايلور  .انتقد السفير الفلسطيني في واشنطن د :سعيد عريقات -واشنطن 
وحااذر ماان أن تهااذا التشااريع  ،لساالطة الفلسااطينيةالااذي يقضااي بتعليااق المساااعدات المريكيااة ل ،فااورست

عن ممارسة السالطة الفلساطينية لادفع  له، في البيان ،ودافع زملط سيضر بعملية السالم مع إسرائيلت.
الرواتااب لساار الشااهداء والساارى م كاادال أن هااذه الاادفعات تساااعد الفلسااطينيين علااى العااي  الكااريم فااي 

 إلسرائيلي.ظروف اقتصادية صعبة بسبب االحتالل ا
وقال زملط تإن قانون تايلور فورس يجهل المعلوماات الحقيقياة ومضالل وسايأتي بنتاائي عكساية؛ وهاذا 

عاماال لاادعم السار التااي فقادت معيلهااا لفظاائع االحااتالل، الىالبياة العظمااى  52برناامي يبلاان مان العماار 
اجتماعيااة وأمنيااة، وضاامن  ماانهم قااد اعتقلااتهم إساارائيل أو قتلااتهم دون مباارر. وقااد خاادم البرنااامي حاجااة

وأضاف  مستقبالل أفضل لألطفال، ولحماية المحتاجين من العديد من الجماعات المتطرفة من حولنات.
معتبااااارال أن هاااااذا القاااااانون تياااااوفر الوقاااااود ، إن تهاااااذا القاااااانون ال يعااااازز أمااااان الماااااريكيين واإلسااااارائيليينت

 للمتطرفين الذين يسعون للتوسع في ساحتنا الخلفية.
 4/8/2017 ،، القدسالقدس

 
 "إسرائيلـ"ال يصلح وسيطًا للتسوية ألنه منحاز ل كوشنيرعشراوي:  .3

ت عضاو اللجناة التنفيذياة لمنظماة التحريار حناان عشاراوي فاي قادرة جارياد كوشانر، صاهر شككلندن: 
الاارئيس المريكااي دونالااد ترامااب المساا ول عاان ملااف السااالم فااي الشاارق الوسااط، الااذي سااربت عنااه 

وقالاات عشااراوي إن  عضاااء فااي الكااونجرس يشااكإ فيهااا بتمكانيااة التوصاال إلااى السااالم.تصااريحات ل
 للقياااام باادور الوساايط فااي الشااارق الوسااط، موضااحة أنااه لااايس علااى درايااة كافياااة كوشاانر لاايس ماا هالل 
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باااالتطورات فاااي المنطقاااة كماااا أناااه يميااال بشاااكل كبيااار للموقاااف اإلسااارائيلي. وأضاااافت فاااي تصاااريحات 
تت: تعناادما ال يعاارف الماارء أهميااة الماااكن المقدسااة وال ياارى أن إساارائيل ال لصااحيفة تجيااروزاليم بوساا

تىيااار فقاااط الوضاااع الاااراهن، بااال تقاااوم بتىييااار المسااا ولية الدينياااة هنااااإ، فلااان ياااتمكن مااان ر ياااة إهاناااة 
 وبالتالي ال يعرف المرء )في هذه الحالة( أي شيء عن الحل نفسهت.… مقدسات ومشاعر البشر

 5/8/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 وقف التنسيق األمني ما زال سارياً و  ..للسياسات اإلسرائيلية األمريكية تمثل غطاءً  المواقفالقدوة:  .4
مااا زال  تإساارائيلتقااال مساا ولون فلسااطينيون إن تجميااد التنساايق المنااي مااع  :محمااد يااونس -رام هللا 

ن الاارئيس محمااود عباااس ال يىااادر الاابالد فااي هااذه  ساااريال حتااى بعااد انتهاااء أزمااة المسااجد القصااى، وا 
ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية  .وقال د المرحلة تجنبال لتنسيق خروجه مع السلطات اإلسرائيلية.

وقااال  إن عااودة التنساايق المنااي مرهونااة بر يااة تمواقااف مختلفااةت ماان الجانااب اإلساارائيلي. ،لحركااة فااتح
رت شااهور عاادة واإلدارة المريكيااة لاام تتحاارإ القاادوة فااي لقاااء مااع عاادد ماان الصااحافيين فااي رام هللا: تماا

لتحقيااق االتفاااق الكبياار الااذي أعلاان الاارئيس ترامااب عزمااه التوصاال إليااهت، كمااا أنهااا تلاام تعتمااد المواقااف 
الااااادولتين، ومعارضاااااة بنااااااء المساااااتعمرات وهاااااي  الثابتاااااة لاااااردارات المريكياااااة الساااااابقة، وتحديااااادال حااااالّ 

لت. ورأى أن المواقااف المريكيااة الجدياادة تتمثاال  طااااء الممارسااات الخطاار، والتقااويا المباشاار للحاا
للسياسات اإلسرائيلية المتطرفاة، وأن اساتمرارها يا دي إلاى نتاائي سالبيةت. وأضااف: تنأمال فاي أن نارى 

 سياسات ومواقف واضحة ومنسجمة مع مواقف اإلدارات السابقة في شأن حل الدولتينت.
 5/8/2017 ،الحياة، لندن

 
 عقد المجلس التشريعي بينما الدم ينزف في "األقصى"الهباش: أي معنى ل .5

، اإلسااالميةشاادد قاضااي قضاااة فلسااطين، مستشااار الاارئيس للشاا ون الدينيااة والعالقااات  :وفااا – رام هللا
محماود الهباا ، علاى أن اساتهداف المساجد القصاى المباارإ يعناي اساتهداف كراماة ووجاود وضاامير 

خاالل خطباة الجمعاة فاي مساجد التشاريفات  ،وأضااف الهباا  جمعااء. واإليمانيةوعقيدة المة الدينية 
رئيس محماود عبااس: لام يتخلاف عان الادفاع عان الحارم القدساي الافي مقر الرئاسة بارام هللا، بحضاور 

سوى المتخاذلين، الذين لم يصدر عنهم موقف أو كلمة، بل ذهباوا الفتعاال التجاذباات الداخلياة، حتاى 
الساساية، فهاا الء ساقطوا فااي امتحاان تالقصااىت ومعركتاه وتجلاات يحرفاوا أنظاار الناااس عان معااركتهم 

 وتساءل الهباا : تأي معناى لعقاد اجتمااع لماا يسامى اجتمااع المجلاس التشاريعي حقيقتهم بين الناس.
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بينمااااا الاااادم يناااازف فااااي تالقصااااىت، والكاااال متجااااه للمعركااااة ومنخاااارط فيهااااا، أي معنااااى إال خيانااااة الاااادم 
 والقصى، هذه هي الحقيقةت.

إن اتهامات حماس بأن تضحياتنا تهدف إلى إبراز القيادة الفلسطينية ومنظماة التحريار ل الهبا : وقا
وأشااار الهبااا  إلااى أن مبااادرة القيااادة الفلسااطينية واضااحة، لكاان حماااس  الفلسااطينية وتلميعهااا، باطلااة.

رفاون الحقيقاة خرجت بكالم يحمال فاي طياتاه الكثيار مان تاالساتهانةت بعقاول الماواطنين، الاذين بااتوا يع
ولاام تعااد المواقااف تخفااى علاايهم، قااائال إن الااذي أدار معركااة القصااى بمنتهااى الااوعي، قااادر علااى أن 

 يكشف لعبة حماس السخيفة.
 4/8/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 بعد أبو طيرالنائب المقدسي الم   يعتقلاالحتالل  .6

النائاااب  4/8/2017 يلي فجااار ياااوم الجمعاااةاعتقلااات قاااوات االحاااتالل اإلسااارائ: ميرفااات صاااادق -رام هللا 
وأفاادت مصاادر  المقدسي المبعد محمد أبو طير بعد اقتحام منزله بضاحية أم الشرايط جنوب رام هللا.
بالتوقياات المحلااي،  محلياة للجزياارة ناات أن قااوات االحااتالل اعتقلاات أبااو طياار قرابااة الساااعة الثالثااة فجاارال 

 بعد شهرين فقط من اإلفراج عنه.
ل النائب محماد أباو طيار يرتفاع عادد ناواب المجلاس التشاريعي المعتقلاين فاي ساجون االحاتالل وباعتقا
 ، بحسب نادي السير الفلسطيني.نائبال  13إلى 

 4/8/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 بحر: اختطاف النواب لن يفشل عمل "التشريعي"أحمد  .7
دة المااااة والحكومااااات العربيااااة دعااااا النائااااب الول لاااارئيس المجلااااس التشااااريعي أحمااااد بحاااار، قااااا : اااازة

واإلسااااالمية والجامعاااااة العربياااااة ومنظماااااة التعااااااون اإلسااااالمي لتحمااااال مسااااا ولياتها الدينياااااة والتاريخياااااة 
 والخالقية للحفاظ على المسجد القصى في وجه مخططات التقسيم والسيطرة عليه.

علاى اختطااف النائاب واستنكر بحر خالل خطبة الجمعة في مسجد مرج الزهور بىازة إقادام االحاتالل 
المبعد من مدينة القدس إلى رام هللا محمد أباو طيار، م كادال أن سياساة االختطااف لناواب الشارعية لان 

ودعا المم المتحدة إلى القياام بمسائولياتها تجااه  تنجح في إفشال عمل المجلس التشريعي الفلسطيني.
، 2006اب ناااواب حركاااة حمااااس عااااام حماياااة الحصاااانة البرلمانياااة التااااي انتهكهاااا االحاااتالل مناااذ انتخاااا
 باختطاف جميع النواب بما فيهم رئيس المجلس د. عزيز دويإ.
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كما دعا إلى المسارعة في دعم القدس سياسيال وماديال، وتعزيز صامود أهلهاا فاي وجاه موجاات التهدياد 
فشالها، رساء ر ية واضحة تضمن كبح هذه المخططات العنصرية، ومواجهتها، وا  عبار  اإلسرائيلية، وا 

وأكاد أن المقاوماة الفلساطينية ساتظل  حراإ سياسي جاد تناتظم فياه المنظماات والمحافال الدولياة كافاة.
رأس الحربة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة دعام انتفاضاة القادس والمارابطين 

 لتحرير. والمرابطات الذين يدافعون عنها بصدورهم العارية، ويصدون جنود االحتالل حتى ا
 4/8/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزة تدخل "مرحلة سوء" غير مسبوقة أوضاعالخضري:  .8

، إن 4/8/2017 قااال النائااب جمااال الخضااري رئاايس اللجنااة الشااعبية لمواجهااة الحصااار، الجمعااة : اازة
ثية الوضاع استمرار الحصار اإلسرائيلي واالنقسام الداخلي يضاعف المعاناة اإلنسانية ويزيد من كار 

وحّذر الخضري في تصريح صحفي، مان أن الوضااع اإلنساانية فاي  لمليوني مواطن في قطاع  زة.
 زة تدخل مرحلة  ير مسبوقة من السوء، بسبب الحصار المستمر لكثار مان عشار سانوات، وثاال  

لااى تاادخل وشاادد علااى أن هااذا الواقااع الخطياار يحتاااج إ .الفلسااطيني، واالنقسااام تإساارائيلتحااروب شاانتها 
دولاي عاجال للضااىط علاى االحاتالل لفااتح جمياع المعاابر ورفااع الطاوق البحاري وتشااىيل الممار الماان 

 بين  زة والضفة الىربية، ورفع الحصار بكافة أشكاله.
 4/8/2017 ،القدس، القدس

 
 مسيرة سلمية ر في مقاومة الجدا هيئةإصابة رئيس  .9

جاادار واالسااتيطان بقنبلااة صااوت كمااا أصاايب عاادد رام هللا: أصاايب وليااد عساااف رئاايس هيئااة مقاومااة ال
علاااى شاااروع قاااوات  مااان الفلساااطينيين إثااار قماااع االحاااتالل اإلسااارائيلي مسااايرة سااالمية انطلقااات احتجاجاااال 

 االحتالل بتقامة برج عسكري على مفرق قرية خرسا جنوب الخليل.
 5/8/2017 ،القدس العربي، لندن

 
من قدراتها  تحسنو قوتها  ب راكمتحماس بعد ثالثة سنوات من الحر  أن جي آر: موقع .10

 الصاروخية 
( العبري، يوم الجمعة، تقريرا أشار فيه إلى NRG) أن جي آر نشر موقع :ترجمة خاصة -رام هللا 

تراجع كبير في عدد العمليات التي تنطلق من قطاع  زة تجاه أهداف إسرائيلية، إال أنه لفت إلى 
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ن حركة حماس التي تبسط سيطرتها على القطاع قد تدفعها تقديرات للم سسة العسكرية االسرائيلية بأ
 الوضاع االقتصادية المتردية الى المبادرة لمواجهة عسكرية.

، ال 2014وحسب مصادر في الم سسة العسكرية اإلسرائيلية، فتن الحركة بعد ثالثة أعوام من حرب 
ء النفاق استعدادا للمواجهة زالت تراكم من قوتها وتحسن من قدراتها الصاروخية والعسكرية كبنا

واعتبرت تلإ المصادر أن حالة الهدوء التي تلت الحرب على  زة  ير مسبوقة، مشيرةل إلى  القادمة.
 أن ال عالقة لحركة حماس بتطالق الصواريخ من  زة منذ انتهاء الحرب.

ء الحرب صاروخا وقذيفة، في حين أنه قبيل بد 170وذكرت أنه قبيل بدء الحرب أطلق من  زة 
وحتى تاريخ السابع من ذات الشهر، أطلق من  2014البرية فقط من الول من شهر يوليو )تموز( 

عبوات ناسفة  6عمليات إطالق نار وتفجير  9صاروخ وقذيفة، في حين تم تنفيذ  300القطاع 
طالق صاروخين مضادين للدبابات.  وا 

واجهة حاليا إال أن الوضع االقتصادي وحسب تلإ المصادر، فتن حماس ر م أنها ال تر ب في الم
المتردي قد يدفعها للمواجهة العسكرية، زاعمة أنه في حال شعرت حماس بأن الوضاع تخرج من 

 تحت سيطرتها فتنها ستعمل على خوا المواجهة من أجل الهروب من ذلإ.
قوية داخليا،  ويقول الموقع في تقريره أن إسرائيل معنية بوجود حماس في قطاع  زة كسلطة أمنية

 لكنها ضعيفة ومردوعة كما هي اآلن تماما.
وزعم الموقع أن حماس كانت تحاول السيطرة على م سسات دولية، إال أنها لم تعد تفكر بذلإ وحتى 

 السيطرة على مواد البناء لم يعد كما كان سابقا عقب انتهاء الحرب.
 4/8/2017، القدس، القدس

 
 للمشاركين في مواكب الشهداء في بيت لحم لسطينيةالفدين استهداف السلطة ت حماس .11

عبد الرحمن شديد حملة االعتقاالت الخيرة التي شنتها أجهزة  ،أدان القيادي في حركة حماس
السلطة في بيت لحم، والتي شملت اعتقال واستدعاء عدد من أصحاب المطابع في المدينة، 

قال شديد في تصريح صحفي، إن هذه و  باإلضافة إلى استجواب عدد من النساء واحتجازهن.
التجاوزات تأتي في سياق محاربة الحراإ الجماهيري المصاحب لمواكب الشهداء الذين ارتقوا دفاعال 

  عن فلسطين ومقدساتها، وهو ما يشكل جريمة وطنية وأخالقية بحق نضال شعبنا وشهدائه.
لطة، ووقف مهزلة االعتقاالت وطالب باإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون الس

 السياسية واالستدعاءات بحق شبابنا ونسائنا، والتي تضر بشعبنا ووحدته ونسيجه االجتماعي.
 4/8/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 ثناء على مبادرة حماس ومطالبة فتح بخطوة مقابلة  .12
اسية التي قدمتها حركة أثنى عدد من نشطاء مواقع التواصل االجتماعي ومواطنين على المبادرة السي

تمام الوحدة الوطنية، ورأوا  حماس عبر عضو مكتبها السياسي د. صالح البردويل، إلنهاء االنقسام وا 
عادة ترتيب البيت الفلسطيني  .أن المباردة تمثل فرصة حقيقية للتوافق الوطني وا 

اللها الوصول فعليلا وقال عدد من المواطنين والنشطاء، إن المبادرة تمثل أرضية صلبة يمكن من خ
سنوات نتيجة لالنقسام وما  10إلى وحدة حقيقية تزيح عن كاهل الفلسطينيين معاناة امتدت لكثر من 

 .تبعه من انعكاسات سلبية في كافة مناحي الحياة اليومية خاصة في قطاع  زة

رئيسها الذي ورأى المستطلعة آرا هم بأن خطوة حماس هذه بحاجة إلى خطوة مقابلة من حركة فتح و 
يقود السلطة في رام هللا، ال سيما أن حماس ألقت الكرة مجددلا في ملعبهما، خاصة بعد استعدادها 
لحل اللجنة اإلدارية وهو الشرط الذي كان وضعه عباس للتراجع عن كافة خطواته تالعقابيةت التي 

 .اتخذها بحق مواطني القطاع م خرلا

 4/8/2017فلسطين أون الين، 
 

 "شاهد ملك"تحول مدير مكتبه إلى بعد  الضغوط القضائية وتهم الفساد على نتنياهوتزايد  .13
الضااىوط القضااائية علااى  ، أن)أ ف ب(وعاان  القاادس المحتلااةماان  ،5/8/2017الغــد، عمــان، نشاارت 

الجمعاة بعاد االعاالن عان موافقاة  أماسرئيس الوزراء االسرائيلي بنياامين نتنيااهو ازدادت بشاكل كبيار 
 مكتبه على التعاون مع القضاء في تحقيقين بالفساد، ما يشكل تهديدا كبيرا له.مدير سابق ل

وركز االعالم م خرا على احتمال إدالء آري هارو بشهادته، ماع تناقال معلوماات عان تفااوا النياباة 
ليشااهد ضااده مقاباال تساااهلها فااي تحقيقااات فساااد  2015مااع هااذا الماادير السااابق لمكتااب نتنياااهو حتااى 

هارو أمين سر مقربا من عائلة نتنياهو وبمثابة توزير ماليتهات، علاى ماا أفاادت صاحيفة  وكان بشأنه.
 تيديعوت احرونوتت نقال عن مصدر مقرب من مكتبه.

الجمعااة اتفاقااا مااع النيابااة للتعاااون فااي تحقيقااين يتعلقااان  أمااسوكمااا كااان متوقعااا منااذ أيااام، وقااع هااارو 
ا الكشف عن اسمه م كدا معلومات صحافية من دون بنتانياهو، على ما أعلن مس ول اسرائيلي رف

 الكشف عن مضمون االتفاق.
مان المتوقاع ان ، أناه أمال شحادة، من الناصرة عن مراسلتها 5/8/2017المستقبل، بيروت، وأضافت 

ي دي تحول هارو إلى شاهد ملإ مع الشرطة إلى الئحة اتهام خطيرة ضد نتنيااهو، مساتندة إلاى أدلاة 
ت، كماا 2000ت وت1000ستحصل الشرطة على معلومات متعلقة بالتحقيق بالقضايتين توشهادات، حي  



 
 
 
 

 

 10 ص             4366 العدد:             8/5/2017 سبتال التاريخ: 

                                    

ت، 3000ستحصاال علااى معلومااات ماان هااارو فااي كاال مااا يتعلااق فااي التحقيااق الااذي تجريااه بااااتالقضية 
 والمتعلقة بصفقة الىواصات. 

عمااال، ت تتبلااور حااول حصااول نتنياااهو علااى هاادايا ثمينااة وممنوعااة ماان رجااال أ 1000والااتهم فااي ملااف ت
 سيجار فاخر وشمبانيا فاخرة لزوجته بمئات الوف الدوالرات. 

ت، يتناااااول إباااارام صاااافقة مااااع صاااااحب صااااحيفة تيااااديعوت أحرونااااوتت نااااوني مااااوزيس، 2000والملااااف ت
ت والاتهم 3000بتضعاف الصحيفة المنافسة لها تيسارائيل هياومت مقابال تخفياف االنتقاادات لاه. والملاف ت

للمانيااة، والتااي ُيعتقااد أن مقااربين ماان نتنياااهو حصاالوا علااى رشاااوى فيااه، صاافقة الساافن والىواصااات ا
 بشأنها.

وفور االعالن عن موقف الشرطة، اصدر مكتب نتنياهو بيانال رفا فيه أن يكون متورطاال باأي تهماة 
فساد، وجااء فياه تنحان نارد رّدا باتاال االدعااءات الهزيلاة التاي تطلاق بحاق رئايس الاوزراء. حملاة الصايد 

حكم وصلت ذروتها، ولكنها حتمال ستفشل الفشل الكبير، ولن يكون شيء لناه لام يكان هنااإ لتىيير ال
 أي شيءت. 

ويشااار إلااى أن الشاارطة قاماات بااالتحقيق مااع هااارو حتااى مساااء أول ماان أمااس، وبعاادما تقاادمت بطلبهااا 
 إلى المحكمة، قامت النيابة العامة، أمس، بالتوقيع على اتفاق تشاهد ملإت مع أري هارو. 

وبموجب االتفاق، ال ُيسجن، إنما سُيحكم عليه بالخدمة في مصلحة الجمهور لمادة ساتة أشاهر، ودفاع 
دوالرات(، وساايبقى فااي منشااأة تابعااة للشاارطة  3.5ألااف شاايكل )قيمااة الاادوالر تساااوي  700 رامااة بمبلاان 

 لفترة تراوح ما بين أسبوعين وشهر، يدلي خاللها بالمعلومات أمام المحققين. 
ى أن هارو كان حاضرال خالل محادثات نتنياهو مع ناشر تيديعوت احرونوتت، وسجل قسمال ويشار إل

 منها على هاتفه المحمول، وبعد ذلإ سلم هذه التسجيالت لنتنياهو. 
 

 دعوته لالستقالة: سأبقى في الحكم رافضاً نتنياهو  .14
ة، اتفاااق تشاااهد ملااإت مااع فااي أول رد فعاال لااه علااى توقيااع النيابااة العامااة اإلساارائيلي: مجيااد القضااماني

الماادير السااابق لمكتبااه، ومااذكرة الشاارطة التااي جاااء فيهااا أنااه مشااتبه بمخالفااات رشااوة واحتيااال وخيانااة 
المانة، وكذلإ بيان تالمعسكر الصهيونيت، ظهر ياوم، الجمعاة، الاذي دعاا فياه أحازاب االئاتالف إلاى 

نتنيااااهو أن يظهااار لرعاااالم، وكأناااه تفكياااإ حكومتاااه والاااذهاب إلاااى انتخاباااات مبكااارة، اختاااار بنياااامين 
 تمستخف ال يولي المر أي وزنت.

ففي رسالة مصورة ُنشرت على صفحة الفيسبوإ الخاصة به، مساء الجمعة، تطارق فيهاا إلاى تقضاايا 
يوميةت، قبل أن يختتمها بالقول إنه تإن كان مان المساتحيل أن يمار أسابوع دون فضاائح، وال باد، فتناه 
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نااه يقاول تللمااواطنين اإل ساارائيليينت إنااه تال يعيار االهتمااام للضوضاااء فااي الخلفياةت، علااى حااد وصاافه، وا 
 تمستمر في مواصلة العمل لجلكم، وأيضا، من وراء كواليس اتفاق تشاهد ملإت.

وذلاإ فاي إشااارة إلاى اتفااق تشاااهد ملاإت الاذي وقعتااه النياباة العاماة اإلساارائيلية ماع أري هاارو، الماادير 
، بأعقاااب مفاوضاات بااين الجاانبين جاارت فاي اليااام الماضاية، ووسااط توقعااات الساابق لمكتااب نتنيااهو

شاابه م كااادة باااأن يقاادم هاااارو فاااي شااهادته للشااارطة ضاااد نتنياااهو، معلوماااات حاااول قضااايا يشاااتبه فيهاااا 
 نتنياهو با تتلقي هدايا من أثرياء بمبالن طائلة ومخالفات رشوة واحتيال وخيانة المانةت.
 4/8/2017، 48عرب 

 
 إلى إسقاط الحكومة يدعو الصهيونير المعسك .15

الحالياة عبار االنساحاب اإلسرائيلية دعا تالمعسكر الصهيونيت، إلى إسقاط الحكومة : مجيد القضماني
 من االئتالف والذهاب إلجراء انتخابات مبكرة.

 واعتبر في بيان، الجمعة، أنه تفي الوقات الاذي تعلان فياه الشارطة واالدعااء العاام، أن رئايس حكوماة،
وأضاف:  مشتبه به بالفساد واالحتيال وخيانة الثقة، يكون قد فقد الهلية المعنوية والقدرة على الحكمت.

تعناادما يكااون رئاايس حكومااة، جنبلااا إلااى جنااب مااع أقاارب المقااربين إليااه، مشااتبه بااه فااي ارتكاااب جاارائم 
اعيلاا تقاادة أحازاب خطيارة جادا، هناا ُتختبار، أيضاا، شاجاعة ونزاهاة شاركائه فاي االئاتالف الحكاوميت، د

وتاابع البياان: تلايس فقاط  االئتالف لن يقولوا لنتنياهو ما قاله هو نفسه لولمرت في حينه; كفاى.."ت.
ناخبو المعارضة يتوقعاون ذلاإ. جمهاوركم الاذي انتخابكم أيضاا بانتظاار هاذه الخطاوة. الفسااد وضاياع 

نما تضر بكافاة الماواطنين.  مشااركتكم فاي الحكوماة، تتحاول فاي الطريق ليست مسألة يمين ويسار، وا 
 هذه الظروف، إلى شراكة وتوافق مع المنظومة الفاسدة التي بناها نتنياهو خالل فترة حكمهت.

 4/8/2017، 48عرب 
 

 باألقصى استراتيجيةعاموس يادلين: حكومة نتنياهو ارتكبت أخطاء  .16
ا المسجد القصاى وانتهات قبال أكدت دراسة أن إسرائيل ال تمتلإ ضمانة بأال تعود الزمة التي شهده

وأضااافت الدراسااة التااي  أيااام إلااى صاادارة الخبااار مجااددا، ممااا قااد يتساابب لهااا بأضاارار سياسااية وأمنيااة.
نشرها معهد أبحا  المن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن أحدا  القصى تتطلب من دوائر القرار 

الاوزاري اإلسارائيلي المصاىر فاي حالاة اإلسرائيلي استخالص الدروس مما حاد  حتاى يكاون المجلاس 
 جاهزية لمواجهة أحدا  مماثلة في المستقبل، وليس فقط لمعرفة المس ول عن هذه الحدا .
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وأوضااح الجناارال عاااموس يااادلين معااد الدراسااة ورئاايس المعهااد أن إعااادة قااراءة مسلساال الحاادا  فااي 
حافظااة علااى تقويااة العالقااات مااع المسااجد القصااى يشااير إلااى أن ماان أهاام أهااداف إساارائيل الجديااة الم

جملة الدول العربية ذات العالقة بالحرم القدسي، وضمان استمرار اتفاقات السالم مع مصر والردن، 
والتعاون اإلسرائيلي مع السعودية، باإلضافة إلى الحصول على الشرعية الدولياة لي سالوإ إسارائيلي 

 في القدس ضمن االتفاق مع الواليات المتحدة.
الااارئيس الساااابق لشاااعبة االساااتخبارات العساااكرية اإلسااارائيلية )أماااان( أن تطاااور الحااادا  أظهااار  وأكاااد

تعارضا في الهداف التي وضعتها الحكومة اإلسرائيلية، مما تطلب وجود تفكيار إساتراتيجي إسارائيلي 
 إلعطاء أولوية لألهداف المهمة المطلوبة.

تقدم على ما سواه مان الهاداف الخارى التاي لام ياتم وأظهرت الدراسة أن االعتبار المني اإلسرائيلي 
إخضاعها للدراسة المطلوبة، وذكرت أن وضع البواباات اإللكترونياة أماام ماداخل المساجد القصاى لام 
يتم بالتشاور مع مصر والردن والسالطة الفلساطينية، المار الاذي تمانح أعاداء إسارائيل فرصاة إحادا  

حركاة حمااس والحركاة اإلساالمية فاي إسارائيل وقطار وتركياا التاي قالقل أمنية في الحرم، ومان أهمهام 
 قررت جميعها الذهاب لتصعيد الوضع المني في القدست.

وأكد يادلين أن الحكومة اإلسرائيلية اتخذت سلسلة من القرارات  ير السوية في أحادا  الياام الخيارة 
 ،خاصااة مصاار والردن ،ة الصااديقةفااي الحاارم القدسااي، أهمهااا عاادم إجااراء التشاااور مااع الاادول العربياا

وجملة حلول تكنولوجية وتقنية بالحرم القدساي بعيادا عان البواباات اإللكترونياة والكااميرات الذكياة التاي 
وشاادد علااى أن إساارائيل أخطااأت بعاادم أخااذ المسااتوى السياسااي بعااين االعتبااار  اسااتفزت الفلسااطينيين.

صاااااة جهاااااز المااااان العااااام الشااااااباإ وشاااااعبة توصاااايات الجهااااازة المنيااااة ذات الصااااالة وتحااااذيراتها، خا
االساااتخبارات العساااكرية )أماااان( اللاااذين حاااذرا مااان انااادالع انتفاضاااة ثالثاااة، باإلضاااافة إلاااى خطاااأ عااادم 

 االستعداد الستمرار المظاهرات الشعبية الفلسطينية لكثر من أسبوع.
 4/8/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 رض على حدودها مع مصرتدرس إقامة حاجز تحت األ  "إسرائيل" ":يديعوت" .17

تاادرس إساارائيل إقامااة حاااجز تحاات الرا فااي المنطقااة الحدوديااة الواقعااة بينهااا وبااين : هاشاام حماادان
مصر وقطاع  زة، وذلإ بدافع الخشية مان النفااق والمخااوف المتصااعدة مان الجاناب المصاري مان 

إسارائيل تتاابع بقلاق  وبحسب صحيفة تيديعوت أحرونوتت الصادرة صاباح ياوم، الجمعاة، فاتن الحدود.
التطاااااورات والتهديااااادات المحتملاااااة مااااان الجاناااااب المصاااااري للحااااادود ماااااع إسااااارائيل. وأن تهدياااااد النفااااااق 
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والمخاااوف المتصاااعدة علااى الحاادود دفعهااا إلااى التفكياار فااي إقامااة حاااجز تحاات الرا علااى الحاادود 
 المشتركة مع مصر وقطاع  زة.

ز اإلسامنتي الاذي يجاري بناا ه تحات الرا فاي ويكون هذا الحاجز، بحسب الصحيفة، مماثال للحااج
هااذه اليااام علااى طااول الحاادود مااع قطاااع  اازة، وذلااإ بااداعي تااوفير الحمايااة للبلاادات اإلساارائيلية ماان 

 إمكانية تسلل عناصر تنظيم الدولة عبر الحدود من سيناء.
د داعا  وبحسب الصحيفة، فتنه ر م أن الجي  المصري يقوم بحرب اساتنزاف، مناذ فتارة طويلاة، ضا

ساايناء، ور اام الخسااائر الشااديدة للطاارفين حااول الساايطرة علااى ساايناء، إال أن تنظاايم الدولااة اإلسااالمية 
 يعزز قوته، ويجند ناشطين أكثر، وتمكن من تنفيذ عمليات ضد أهداف الجي  المصري.

وتااااابع التقرياااار أنااااه بااااالر م ماااان أن الحاااارب تاااادور حاليااااا بااااين الجااااي  المصااااري وبااااين تنظاااايم الدولااااة 
سااالمية، إال أن التنظاايم يااتمكن بااين الحااين واآلخاار ماان إطااالق صااواريخ باتجاااه إساارائيل. كمااا أن اإل

فتحااات أنفاااق تااربط بااين قطاااع  اازة  6الجااي  المصااري تمكاان فااي شااباط/فبراير الماضااي ماان تاادمير 
 وسيناء. ولذلإ ثارت مخاوف إسرائيل من محاولة تنفيذ عمليات تحت الرا.

هذه الخلفية، وبدافع الخشية من تعاظم قوة تنظيم الدولة اإلسالمية، ونواياه  وأضاف التقرير، أنه على
المعلنااة فااي توجيااه ضااربات إلساارائيل، فقااد تقاارر فحااص إمكانيااة توساايع مشااروع الحاااجز المقااام حااول 

 3.4وعلم أن تكلفة المشروع حول قطاع  زة تصال إلاى  قطاع  زة، ليشمل حدود إسرائيل مع مصر.
 المتوقع أن ينتهي خالل سنة ونصف. مليار شيكل، ومن

 4/8/2017، 48عرب 

 
 الثامنة عالميًا في تصدير األسلحة "إسرائيلتقرير: " .18

تحتاال إساارائيل المرتبااة الثامنااة عالميااال علااى مسااتوى صااادرات الساالحة التااي بلىاات قيمتهااا : )أ ف ب(
ر تيلاااايت العالميااااة مليااااارات دوالر. وبحسااااب التصاااانيف الااااذي أجرتااااه شااااركة تبااااايك 8.6العااااام الماضااااي 

للمحاساابة، فااتن شااركات التصاانيع الحربااي اإلساارائيلية الربااع الكباارى حّساانت تصاانيفها بااين أكباار مئااة 
 .2015شركة عالمية قياسال إلى عام 

واساااااتند تصااااانيف تباااااايكر تيلااااايت إلاااااى رصاااااد المعطياااااات التاااااي توردهاااااا المجلاااااة السااااابوعية الميركياااااة 
وزت، وتتعلاااق هاااذه المعطياااات بحجااام مبيعاااات الشاااركات المتخصصاااة بالشااا ون العساااكرية تديفيااانس نيااا

. وفي نتائي التصنيف، فتن شاركة تألبياتت الكبارى إسارائيليال علاى صاعيد المبيعاات 2016العالمية لعام 
 عالميال. 27مليارات دوالر، وهي الشركة الا  3.1العسكرية التي بلىت العام الماضي 
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مليااار  2.6عالميااال مااع مبيعااات بقيمااة  33جويااةت المصاانفة وتلااي تألبيااتت إساارائيليال شااركة تالصااناعات ال
عالميااال، وقااد بلىاات قيمااة مبيعاتهااا  37، وماان بعاادها تااأتي شااركة ترفائياالت فااي المرتبااة 2016دوالر لعااام 

 مليار دوالر. 2.3العام الماضي 
، إذ عالميااال  92الشااركة الرابعااة الكباارى فااي إساارائيل تالصااناعات العسااكريةت وهااي مصاانفة فااي المرتبااة 

مليااااون دوالر. وتوقااااع معااااّدو التقرياااار أن يرتفااااع تصاااانيف  496بلىاااات قيمااااة مبيعاتهااااا العااااام الماضااااي 
الشاااركات اإلسااارائيلية للعاااام الجااااري بسااابب عااادد مااان الصااافقات الكبااارى التاااي أبرمتهاااا، وعلاااى رأساااها 

 مليار دوالر. 2.5صفقات مع الهند بقيمة 
ميركيااة الولااى عالميااال علااى صااعيد المبيعااات العسااكرية طبقااال للتقرياار، تعتباار شااركة تلوكهيااد مااارتنت ال

. تليهااا شااركة تبويناانت الميركيااة أيضااال وقيمااة مبيعاتهااا للعااام 2016مليااار دوالر لعااام  43.4التااي بلىاات 
ت البريطانية المرتبة الثالثة وتبلن قيمة مبيعاتها العساكرية BAEمليار دوالر. وتحتل شركة ت 29.5نفسه 
 .مليار دوالر 23.6

ماان سااوق الساالحة العااالمي، إذ تبلاان قيمااة مااا باعتااه  %60وتحتكاار الشااركات الميركيااة وحاادها نحااو 
مليااار دوالر. وفاااي المكااان الثاااني، تاااأتي بريطانيااا بفاااارق هائاال، إذ ساااجلت  221العااام الماضااي نحاااو 

مليااار  19.4مليااار دوالر، تليهااا روساايا بحجاام مبيعااات قاادره  40.5مبيعاتهااا العسااكرية فااي العااام نفسااه 
مليااار دوالر.  12.3مليااار دوالر، فهولناادا خامسااال ومبيعاتهااا بلىاات  15.6دوالر، ففرنسااا بحجاام مبيعااات 

ملياارات،  8.7مليارات دوالر، فالياباان بقيماة  9.8وتأتي إيطاليال في المرتبة السادسة مع مبيعات بقيمة 
رات، وتاسااعال كوريااا الجنوبيااة بحجاام مليااا 8.6وتحال بعاادها إساارائيل فااي المكااان الثااامن بمبيعااات قيمتهااا 

 مليارات دوالر. 3.7مليارات، فألمانيا عاشرال مع نحو  7.6مبيعات 
 5/8/2017األخبار، بيروت، 

 
 ة األردنيةالمدعي العام اإلسرائيلي يجيز للشرطة الشروع بالتحقيق في قضية السفار  .19

قسام التحقيقاات واالساتخبارات فااي  أجااز الماادعي العاام اإلسارائيلي، الجمعاة، لاارئيس: مجياد القضاماني
الشاارطة اإلساارائيلية، الشااروع بااتجراءات التحقيااق فااي القضااية التااي وقعاات فااي الساافارة اإلساارائيلية فااي 

ونقل موقع تواالت، أن التحقيقيات  عمان، عندما قام حارس أمن إسرائيلي بقتل مواطنين اثنين أردنيين.
ى ضااوء النتااائي، سااوف يااتم فحااص، أيضااا، إمكانيااة سااتجري بمتابعااة مكتااب الماادعي العااام، وأنااه تعلاا

 التوجه للسلطات الردنية بطلب للحصول على مواد إضافية ذات صلة بالقضية وظروف الحاد .
وفي السياق، يذكر أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية، كانت أعلنت، الجمعة الماضاية، إن المادعي العاام، 

 تبدأ تحقيقاته في القضيةت.
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هااترتست فااي حينااه، عاان المتحااد  باساام وزارة الخارجيااة، عمانوئياال نحشااون، قولااه إن ونقلات صااحيفة ت
اا، علاى  ن تإسرائيل ستقوم باطالع الردن، تباعل تالتحقيق سيجري وفقا لرجراءات القانونية المتبعةت، وا 

 تطورات التحقيق والخالصاتت.
 4/8/2017، 48عرب

 
 ش"عن طلب اإلعدام لمنفذ عملية "حلمي: النائب العام العسكري للجيش سيمتنع "يديعوت" .20

ذكارت صااحيفة تياديعوت أحرونااوتت العبرياة، يااوم الجمعاة، أن النائااب العااام  :ترجماة خاصااة -رام هللا 
العسكري للجي  اإلسرائيلي الجنرال شاارون أوفياإ سايمتنع عان طلاب اإلعادام لمنفاذ عملياة تحلماي ت 

 نذ أسابيع.مستوطنين م 3الشاب عمر العبد، والتي قتل خاللها 
وبحسب الصحيفة، فتن الئحة االتهام التاي يعادها النائاب العاام لان تتضامن الطلاب مان القضااة إيقااع 

 عقوبة اإلعدام بحق منفذ العملية. مشيرةل إلى أن أوفيإ يعارا مثل هذه الخطوة.
دار وأشااارت الصااحيفة إلااى أن القااوانين اإلساارائيلية المعمااول بهااا تساامح للمحاااكم العسااكرية طلااب إصاا

 حكم باإلعدام لمنفذي العمليات في حال طلب النائب العام ذلإ.
 4/8/2017القدس، القدس، 

 
 شهيدًا ومئات الجرحى والمعتقلين خالل أحداث الدفاع عن "األقصى" 20": الحوراني "مركز .21

أظهر التقرير الدوري حول االنتهاكات اإلسرائيلية الصادر عن مركز عبدهللا الحوراني  :رام هللا
للدراسات والتوثيق سقوط عشرين شهيدال من بينهم خمسة أطفال، باإلضافة إلى مئات الجرحى 

 والمعتقلين بسبب أحدا  المسجد القصى خالل تموز الماضي.
طفال، وال زالت سلطات  15شهيدال من بينهم  63ليرتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام الحالي إلى 

 في ثالجاتها بمخالفة فادحة للقانون اإلنساني الدولي.شهيدال  13االحتالل تحتجز جثامين 
ووفق التقرير صادقت سلطات االحتالل من خالل الجهات المس ولة عن البناء في المستوطنات 

وحدة استيطانية جديدة موزعة على مستوطنات مدينة القدس  1,935خالل شهر تموز الماضي على 
 المحتلة.

مواطنا ومواطنة في  600باعتقال أكثر من  2017الل شهر تموزوقال: لقد قامت سلطات االحتالل خ
وجرح أكثر من  إصابة، كما تم الطفالكل من الضفة الىربية والقدس وقطاع  زة من بينهم عشرات 

واالعتقاالت في مدينة القدس إثر  اإلصابات، وكانت أ لب أطفالمواطنا ومواطنة من بينهم  1,400
 .القصىءات االحتالل في المسجد االحتجاجات الشعبية ضد إجرا
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 32على قطاع  زة، حي  شملت االعتداءات  اإلسرائيليةوقال التقرير: لقد تواصلت االعتداءات 
في المناطق الشرقية للقطاع أسفرت  ال نامعملية إطالق نار وقصف مدفعي على المزارعين ورعاة 

صابة  عمليات تو ل بري لعدد من  7مواطن بجروح، باإلضافة إلى  34عن استشهاد مواطن وا 
 الجرافات التي قامت بتجريف أراضي المواطنين شرقي محافظات خانيونس و زة وشمال  زة.

حادثة إطالق نار تجاه مراكب الصيادين في عرا بحر  25 أيضال وأضاف: وشملت االعتداءات 
د الفاصل شرقي مواطنين حاولوا اجتياز الح 5صيادين بجروح، وتم اعتقال  إصابةعن  أسفرت زة 

 .(إيريز) بيت الحنون محافظتي  زة والوسطى ومواطن آخر تم اعتقاله على حاجز
 4/8/2017هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 قيود االحتالل عبر معبر بيت حانون تتسع .22

لم تقف إجراءات االحتالل بمنع المرضى من السفر نتيجة الرفا المني، : يحيى اليعقوبي - زة 
هم اليوم حسب نوعية المرا، إذ يصنف االحتالل أمراا العيون والعصاب بل بات يرفض

والعظام، ضمن المعايير العالجية التي ال يسمح بالسفر لها مهما كانت خطورة الحالة المرضية 
جراءات الرفا لمرضى  المر الذي يهدد صحة آالف المرضى في القطاع، فضال عن القيود وا 

الل م خرال إضافة إلجراءاته القديمة المتخذة ضد مرضى ومسافري وفرا االحت السرطان والقلب.
 زة المتوجهين عبر معبر بيت حانون تايريزت، إجراءات جديدة منع خاللها المرضى والمسافرين من 
اصطحاب الحقائب والمالبس والجهزة اإللكترونية، وال ذية، وزجاجات المياه، وحليب الطفال، أو 

 الزمة للصحفيين أو الطباء أو المحامين. أي معدات أو كاميرات
 5/8/2017فلسطين أون الين، 

 

 االحتالل يسلم جثامين أربعة شهداء بالضفة .23
تسلمت طواقم الهالل الحمر الفلسطيني الجمعة جثامين أربعة شهداء سقطوا : وكاالتوالالجزيرة 

 االحتالل جثامينهم.برصاص قوات االحتالل خالل السابيع الماضية، قبل أن تحتجز سلطات 
فقد تم تسليم جثماني الشهيدين محمد تنوح وعبد هللا طقاطقة عند حاجز مزموريا شرق بيت لحم 
)جنوبي الضفة الىربية(، وجثمان الشهيد رأفت الحرباوي في الخليل )جنوبي الضفة(، كما تم تسليم 

 مالي الضفة(.جثمان الشهيد عمار الطيراوي عند حاجز قرية عابود شمال رام هللا )ش
 ومن المقرر أن تشيع جثامين الشهداء اليوم السبت بعد صالة الظهر، كل في مسقط رأسه.

 وال تزال سلطات االحتالل تحتجز جثامين تسعة فلسطينيين استشهدوا خالل الشهر الماضية. 



 
 
 
 

 

 17 ص             4366 العدد:             8/5/2017 سبتال التاريخ: 

                                    

أو عقب وكان الفلسطينيون الربعة استشهدوا في يوليو/تموز الماضي، خالل مواجهات مع االحتالل 
 تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات ضد جي  االحتالل. 

 5/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 ة على المسجد األقصىالحركة اإلسالمية بالقدس: ال مساومة على حق السياد .24
دعت الحركة اإلسالمية في القدس إلى الثبات على الموقف الجماهيري برفا المحتلة:  القدس

أنصاف الحلول، بشأن السيادة على المسجد القصى وكامل مساحته البالىة التفاوا والمساومة و 
 دونما. 144

وطالبت الحركة دائرة الوقاف اإلسالمية بعدم التنازل عن سيادتها على المسجد باعتبارها الجهة 
 الم تمنة عليه والمس ولة عنه نيابة عن مسلمي فلسطين والعالم.

مسجد القصى عقب صالة الجمعة حصلت الجزيرة نت على في ال الجمعةفي بيان وزع  ،وشددت
على أن تصمود الفلسطينيين ودفاعهم عن المسجد القصى يمثل حائطا منيعا أمام  ،نسخة منه

ودعت الحركة اإلسالمية  تحقيق هدف االحتالل المتمثل في تحويل فلسطين إلى دولة يهوديةت.
ءات التي تقوم بها سلطات االحتالل في المسجد الشعب الفلسطيني إلى رفا ومقاومة كافة اإلجرا

القصى، تإذ إن القصى مسجد للمسلمين وحدهم وليس لليهود أي عالقة دينية أو تاريخية تربطهم 
 بهت.

وحثت المقدسيين وفلسطينيي الداخل على شد الرحال إلى المسجد القصى والرباط فيه بشكل يومي 
ت الصباح والظهيرة، وهي الساعات المخصصة القتحامات في كافة أيام السبوع، وخاصة في ساعا

وحثت على اعتبار أيام الجمعة التي يمنع فيها االحتالل المسلمين من الصالة في  المستوطنين.
مسجدهم، أيام نفير عام، تىلق فيها المساجد ويتوجه فيها المسلمون للصالة في الشوارع الم دية إلى 

سالمية إلى ترّص الصفوف وتوحيد البوصلة المتمثلة في مقاومة ودعت الحركة اإل المسجد القصى.
 االحتالل بشتى الطرق، لجعله يعي  في دائرة ردة الفعل  ير المدروسة وعدم االستقرار السياسيت.

 4/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 آالف الفلسطينيين يؤدون صالة الجمعة في "األقصى" وسط وجود عسكري إسرائيلي كثيف .25
أدى آالف الفلسطينيين صالة الجمعة في المسجد القصى المبارإ، : الرحيم حسين عبد -هللا  رام

ألف مصل أدوا صالة الجمعة في  25وأوضح رامي الخطيب من دائرة الوقاف اإلسالمية أن 
وشدد خطيب المسجد القصى الشيخ محمد سليم على ضرورة شد الرحال إلى  المسجد القصى.
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دارته لدائرة الوقاف اإلسالمية وهو مكان للعبادة وال يجوز المسجد، وهو مس جد خالص للمسلمين وا 
 أن يمنع أحد من الوصول إليه. وعقب انتهاء صالة الجمعة ردد شبان تكبيرات في المسجد القصى.

 شبان مقدسيين فور خروجهم من المسجد القصى. خمسةواعتقلت قوات االحتالل 
قصى المبارإ الشيخ عمر الكسواني أن المسجد وبحسب ما أخبرت به وأكد مدير ش ون المسجد ال

دائرة الوقاف اإلسالمية بالقدس من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي تمفتوح لدخول الجميع دون 
وأوضح أن سلطات االحتالل تكثفت من وجود جنودها  تحديد العمار وال توجد أي قيود حتى اآلنت.

بوابات المسجد القصىت، مشيرا إلى انتشار العديد من الحواجز العسكرية المدججين بالسالح على 
 اإلسرائيلية على مداخل القدس المحتلة.

 5/8/2017االتحاد، أبو ظبي، 
 

 للتعذيب الجسدي والنفسي يةسرائيلاإلسجون المركز األسرى يؤكد تعرض األطفال في  .26
ى في سجون االحتالل، من حجم حذر مركز السرى للدراسات بمتابعة أوضاع السر :  زة

االعتقاالت التي تنفذها سلطات االحتالل في صفوف الطفال والقاصرين الفلسطينيين بشكل يومي، 
وقال إنهم يتعرضون خالل رحلة االعتقال لشكال عدة من تالتعذيب النفسي والجسديت، وذلإ بعد 

ت الفلسطينيةت من خالل فرا أن اتهمت هيئة السرى سلطات االحتالل باتسرقة أموال العائال
  رامات مالية كبيرة على الطفال السرى.

دارة مصلحة السجون،  وذكر مركز السرى أن عمليات التعذيب تقوم بها أجهزة المن اإلسرائيلية وا 
في مراكز التوقيف والتحقيق وفق شهادات السرى الطفال القاصرين. وأوضح أن المعتقلين 

تعمليات إرهابت في السجون اإلسرائيلية، كون سلطات االحتالل ال تفرق في القاصرين يتعرضون لا 
وأوضح كذلإ أن سلطات  التعذيب بين بالن وقاصر، وتمارس أشكال ضىط أقسى على الطفال.

االحتالل أجازت لضابط الشرطة استخدام تالضىط النفسيت بحق المعتقلين، ومنهم الطفال 
عنوي، والتفتي  العاري، والحرمان من النوم، وأساليب الحيل والخداع، كاإلهانات والتهديد، والمس الم

والتهديد بهدم البيت، وهناإ مئات الشهادات التي تثبت استىالل المحقق لخصوصية وضع الطفال 
 للنيل منهم.

 5/8/2017، لندن، القدس العربي
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 مواجهات واعتقاالت جنوب جنين .27
يلة الماضية، مواجهات واسعة في بلدة يعبد جنوب مدينة اندلعت، في وقت متأخر من الل: جنين

وقالت مصادر محلية لمراسلنا: إن قوات  جنين شمال الضفة الىربية، أوقعت إصابات باالختناق.
نطقة المقاهي وسطها، وأطلقت الىاز المسيل للدموع والقنابل االحتالل داهمت البلدة، وتمركزت في م

  الصوتية، ما أوقع إصابات باالختناق بالىاز المسيل للدموع.
عاما(، خالل  12وأشارت المصادر إلى أن جنود االحتالل اعتقلوا الفتى أوس محمد حسن يافاوي )

 المداهمات، واعتدوا على عدد من المواطنين.
 4/8/2017، لإلعالم المركز الفلسطيني

 
 يحاولون اقتحام قرية كوبر شمال رام هللا ينمستوطنمئات ال .28

 هاجم نحو مئتّي مستوطن صباح يوم الجمعة، قرية كوبر الواقعة شمال رام هللا.: رام هللا
وقالت مصادر محلّية إّن المستوطنين حاولوا اقتحام القرية من جهة الحارة التحتا، لكّن أهالي القرية 

 ا لهم، وحاصروهم، ما اضطرهم لالنسحاب باتجاه قرية جيبيا.تصدو 
 4/8/2017القدس، القدس، 

 

 تظاهرة في عّمان تطالب بطرد سفير االحتالل .29
نظم أردنيون، بعد صالة الجمعة، مسيرة حاشدة، انطلقت من أمام المسجد الكالوتي إلى أقرب : عّمان

 ن؛ تضامنال مع المسجد القصى.نقطة من سفارة االحتالل في العاصمة الردنية عما
وطالب المحتجون بت الق السفارة الصهيونية وطرد السفير؛ ردًّا على االعتداءات الصهيونية 

  المتكررة بحق المسجد القصى، وقتل موظٍف بالسفارة أردنيين بدم بارد.
التي راح  وصدحت حناجر المشاركين بهتافات نددت باإلجراءات الرسمية الردنية بحاد  السفارة

ضحيَتها أردنّيان، كما طالبوا بتلىاء معاهدة وادي عربة، وأعلنوا تضامنهم مع المقدسيين والفلسطينيين 
بشكل عام، في أعقاب االنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل بحق المقدسات، مشيدين بصمود 

 الشعب في وجه االحتالل.
 4/8/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 ن مهددان باالستبعاد من المنتخب اإليراني لخوض مباراة أمام فريق إسرائيليالعبا .30
حسان حاج صافي من )د ب أ(: من المحتمل، أن يُ  -طهران ستبعد الثنائي مسعود شجاعي وا 

ماكابي تل “أمام فريق  تبانيونيوستمنتخب إيران لكرة القدم، بعد مشاركتهما مع فريقهما اليوناني 
 .3/8/2017 الخميس يوم، في مباراة تصفيات الدوري الوروبي، التي أقيمت اإلسرائيلي ”أبيب

تصريحات لمحمد جواد عباباف، المدير العام لوزارة الرياضة، يوم  ”ميزان“ونقلت وكالة النباء 
 ”هناإ إمكانية كبيرة أن يتم معاقبة الثنائي.“، إذ قال 4/8/2017 الجمعة

في مباراة الذهاب التي أقيمت أمام مكابي، في إسرائيل،  في البداية، لم يشارإ شجاعي وصافي
 ولكنهما عادا لتشكيلة فريق بانيونيوس في مباراة العودة في اليونان.

 5/8/2017القدس العربي، لندن، 
 

 "داعش" من "لواء القدس" في قتال ضدّ  12مقتل  .31
السورية نتيجة المعارإ الدائرة عنصرال من تلواء القدست الفلسطيني المساند للقوات النظامية  12تل قُ 

وقال الموقع  في ريف حماة الشرقي ضد تنظيم تداع ت، وفق ما نقل موقع تعنب بلديت اإلخباري.
عنصرال وذلإ أثناء التقدم باتجاه بلدة  12 أن اللواء نعى على حسابه الرسمي في تفايسبوإت أمس

 عقيربات في ريف حماة الشرقي.
 5/8/2017الحياة، لندن، 

 
 القدس العربي": األونروا طلبت تأجيل التصويت على زيادة موازنتها في الجمعية العامة خشية" .32

 الغضب األمريكي
أشرف الهور: علمت تالقدس العربيت من مصادر في منظمة المم المتحدة، أن لجوء  –  زة 

زيادة السبوع الماضي، لرعالن عن سحب مشروع مقدم للجمعية العامة من أجل في الونروا 
موازنتها، يأتي خشية من قيام اإلدارة المريكية، أكبر ممولي المنظمة الدولية، من تقليص قيمة 
تبرعاتها السنوية، خاصة وأنها من الدول التي ترفا زيادة الموازنة، لهذه المنظمة التي تعنى بتقديم 

 الخدمات لالجئين الفلسطينيين في خمس مناطق في العالم.
الونروا بشكل رسمي، أنها هي من بادرت إلى الطلب من المم المتحدة، تأجيل  وقبل أيام أعلنت

طرح مشروع زيادة موازنتها للتصويت، ر م امتالكها العدد الكبر من الصوات داخل الجمعية 
العامة، بخالف الموقف المريكي الرافا، الذي ال يستطيع أن يعيق تمرير القرار، فال فيتو 

 ية العامة.لواشنطن في الجمع
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وحسب المصدر المس ول في المم المتحدة، فتن قرار زيادة الموازنة الخاصة با تالونروات من خالل 
الحصول على أموال دعم إضافية من الموازنة العامة لألمم المتحدة، لم يرفا، بل جرى تأجيله 

ول المانحة والشركاء بطلب من الونروا نفسها، بهدف إجراء مزيد من المشاورات والنقاشات مع الد
صوتا. وأضاف أن تالونروات  141 خاصة اإلدارة المريكية. وأوضح أن القرار كان سيحظى بأ لبية

تخشى أن تبادر أمريكا بعد صدور القرار، خاصة وأنها تعتبر الداعم الكبر لألمم المتحدة والونروا 
ات، مما ي ثر سلبا على الخدمات التي إلى تقليص الموال التي تدفعها سنويا لموازنات هذه المنظم

 تقدمها.
 5/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
  : حافظوا على التهدئة"إسرائيل"جنرال روسي يحّذر  .33

الروسي حول الجنوب السوري، وما أعقبه من تفاهمات بدأت  - االتفاق الميركي: يحيى دبوق
تهديدات، من ناحية إسرائيل. لم يعد خافيال تتبلور على امتداد الجىرافيا السورية، مسار مقلق ويحمل 

أن الموقف اإلسرائيلي رافا لالتفاق، بل هو معلن، وهي تتتحفظت، من جملة ما تتحفظ عليه، على 
 الدور الروسي كجهة مراقبة وضامنة، لالتفاق وتنفيذه الفعلي على الرا.

ة الروسية في الجنوب السوري، العقيد القناة الثانية العبرية نقلت عن نائب قائد قوة المراقبة العسكري
ألكسي كوزين، تحذيرال لتل أبيب من شّن هجمات وضرورة التقيد بالتهدئة المتبلورة في سورية. وتشير 
القناة إلى أن كالم كوزين، وهو أحد كبار الضباط الروس في سورية، ورد في سياق لقاء مع 

ا وضعت شرطال لهذا االتفاق بما يتعلق صحافيين روس، لم يخل من عبارات واضحة جدال: تروسي
إسرائيل حرية عمل حتى اآلن في سورية، فتننا نأمل منهم أن يراعوا  ىبتسرائيل، وهو إن كان لد

ذا قررت إسرائيل أن تهاجم بقرار ذاتي منها، فنحن الروس، كطرف  التهدئة في الجنوب السوري، وا 
 ة ونعرف ما يجب القيام بهت.ضامن لتنفيذ االتفاق، نعرف كيف نعالي هذه المسأل

 5/8/2017األخبار، بيروت، 
 

 مصر تطالب بمحاسبة قطر النتهاكها قرارات مجلس األمن .34
ردت القاهرة أمس على رسالة المندوب الدائم لقطر في المم المتحدة، : أحمد مصطفى - القاهرة

أو مواربةت.  وشددت على أن الدوحة تمستمرة في انتهاإ قرارات مجلس المن من دون خشية
وأوضحت وزارة  وطالبت بمعاقبة الحكومة القطرية تالتي تتشدق بدورها في مكافحة اإلرهابت.

الخارجية المصرية أمس، أن مندوبها الدائم لدى المم المتحدة وّجه خطابال إلى رئيس مجلس المن 
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ر، أكد فيها أن ليتم إصداره كوثيقة من وثائق مجلس المن، ردال على االتهامات القطرية لمص
 الرسالة القطرية تتضمنت عددال من المىالطات والكاذيب في شأن عضوية مصر في مجلس المنت.

 5/8/2017الحياة، لندن، 
 

 أكاديمي قطري يدعو مثقفي الخليج إلى االجتماع وتقديم مبادرة تنهي حصار بالده .35
فوة المثقفين وقادة الرأي في الدول دعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر ص

الخليجية إلى االجتماع ودراسة الزمة الخليجية وصيا ة مبادرة كفيلة بوقف ما وصفه تالتدهور 
وقال المسفر في حدي  مع تقدس برست: تإنني أدعو  الخليجيةت. -الخطير في العالقات الخليجية 

والكويت واإلمارات وسلطنة عمان، إلى  الصفوة من المثقفين الخليجيين في البحرين والسعودية
التداعي إلى اجتماع بينهم بعيدا عن الرسميين، ويصدروا ر ية قابلة للتحقيق رفضا للتردي الذي تمر 

وأضاف: تاستمرار الزمة الخليجية وحصار دولة قطر مسألة  الخليجيةت. -به العالقات الخليجية 
يين أن يتقدموا بمبادرة إلنهاء هذا الوضع، ودعوة الزعماء خطيرة للىاية، ولذلإ ال بد للمثقفين الخليج

وأكد  للقاء والتفاوا إلنهاء هذا الخلل، ووضع ر ية تضع حدا أبديا للخالفات الخليجية ا الخليجيةت.
 ير مفيد لدول الخليي والمنطقة بشكل و المسفر أن تحصار قطر خطأ استراتيجي كبير وعمل عبثي 

 عامت، على حد تعبيره.
 4/8/2017، س برسقد

 
 النقب على أبواب خطة تهجير تطاول أم الحيران وبئر هداج .36

حدودال لقرارات مصادرتها الرا العربية وتهجير  تإسرائيلتلم تضع : أمال شحادة -القدس المحتلة 
سكانها، فقبل أن تنهي خطتها لتيئيس المقدسيين، عبر مختلف وسائل التضييق والمماطلة، ودفعهم 

وفي مركز خطتها القرى  ير المعترف بها  48فلسطينيي  إلىيوتهم، حتى امتدت أيديها نحو ترإ ب
 في النقب، وتحديدال أم الحيران وقرية بئر هداج.

قبل يوم فقط من اإلعالن عن الشروع في مخطط تهجير سكان القريتين، أصدرت المحكمة 
إسرائيل تجاه فلسطينيي القدس والمماطلة في اإلسرائيلية العليا قرارال يتضمن انتقادال، نادرال، لسياسة 

منحهم إصدار التصاريح المقدمة لمكتب وزارة الداخلية للحصول على شرعية حق اإلقامة أو لّم 
الشمل، حي  يعمل مكتب الداخلية وفق سياسة اإلهانة واإلذالل للفلسطينيين، الذين يضطرون 

المحكمة سياسة المماطلة خصوصال لمن يقدم  لالنتظار طويالل، للحصول على طلباتهم. كما انتقدت
لّم الشمل، وعدم إصدار هذه التصاريح بعد سنوات بذرائع عدة في  أوطلبات اإلقامة في القدس 
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معظمها الذريعة المنية وبذلإ نجحت إسرائيل في سحب حق اإلقامة في القدس من مئات 
 الفلسطينيين، ودفعتهم الى هجرة بيوتهم.

ن خطة بناء مساكن موقتة لسكان ام الحيران، بعيدال من اراضيهم، كان رئيس في يوم اإلعالن ع
الحكومة يحتفل مع قيادة اليمين بوضع حجر أساس لمستوطنة جديدة لسكان عمونة، التي تم إخالء 

 سكانها العرب. والمستوطنة الجديدة هي الخرى تقام في الضفة على ارا فلسطينية.
يران، حي  هدمت البيوت، بدأت اآلليات اإلسرائيلية في تحضير على مساحات شاسعة من أم الح

البنى التحتية إلقامة البلدة اليهودية تحيرانت. وفي خطوة تساهم في تسريع تنفيذ المخطط ستناق  
لجان التنظيم ذات الشأن، مطلب سلطة تتطوير البلدات البدوية في النقبت بتوقيع وزير المال موشيه 

ي مخطط النقل من إجراءات الخرائط المفصلة والتراخيص، لتسريع إبعاد سكان كحلون، على أمر يعف
 أم الحيران عن أراضيهم الى قرية حورة وبالتالي الشروع في بناء البلدة اليهودية.

عندما تستولي إسرائيل على الرا الفلسطينية وتعد بيوتال مكانها لليهود تتحد  عن دوافع امنية، او 
ن أن تفسر ذلإ وهذا ما فعلته لدى اإلعالن عن مخطط إخالء سكان أم الحيران حاجة أمنية، من دو 

 الى حورة. 
الحكومة اإلسرائيلية، في مخططاتها إلقامة المشاريع  إلىمنطقة النقب تتميز بأهمية كبرى بالنسبة 

ت السكنية واالقتصادية والتجارية، و البال ما تكون القرى  ير المعترف بها لقمة سهلة. ووضع
الحيران  أمالحكومة اإلسرائيلية خطة ثانية تستهدف قرية بئر هداج. الخطة شبيهة بخطة ترحيل 

ويخشى سكانها الذين يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي والجمال، من أن تتحول بلدتهم الى بلدة 
 مدنية، بعد تنفيذ خطة ت تنظيم السكانت.

ال بالقرب من كيبوتس ترفيفيمت. وهي كقلة من قرى النقب هذه البلدة تقع في النقب الشمالي، وتحديد
، وفي حينه وعد السكان بمنح كل عائلة خمسة دونمات، دونم واحد 2003اعترفت إسرائيل بها عام 

للسكن وأربعة للزراعة. االعتراف بها جاء قبل أن تقر الحكومة اإلسرائيلية، تنظيم بلدات النقب. 
دونم مخصصة لحظائر الماشية،  1,900دونم للسكن و  6,500على ووفق االتفاقية، يحصل السكان 

وكان من المفترا أن يتم االعتراف بالقرية كقرية زراعية. وبموجب االتفاق فتن منطقة نفوذ القرية 
ألف دونم حي  ستكون الحظائر في داخل أراضي البلدة. هذه االتفاقية االستثنائية  12 إلىتصل 

في دائرة أراضي إسرائيل كانت بداية التزام نحو سكان القرية منذ العام  التي تمت المصادقة عليها
. وقد أكدت الدائرة على أن تتنظيم قرية بئر هداج من المفترا أن يقلص التجاوزات، أي ما 2006

تطلق عليه السلطات اإلسرائيلية تالتعديات على الراضيت، والتي تعني قيام القبائل البدوية بتقامة 
في مراعيها التاريخية التي تعتبرها السلطات اإلسرائيلية تأراضي دولةت، لكن تىييرات طرأت المساكن 
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على المخطط بعد دخول المدير العام الجديد للدائرة، يائير معيان، قبل نحو عامين إلى منصبه، 
 الذي ادعى أن التراجع عن االتفاقية جاء بسبب عدم اهتمام السكان.

بلدة مدنية، أي ال يمكن  إلىجديدال أقر يحول بئر هداج من بلدة زراعية  وكشف الهالي أن مخططال 
السكان زراعتها والعمل بها، وتم تخصيص الراضي للسكن فقط، من دون تخصيص موارد كافية 
لى جانب ذلإ، ووفق ما تبين للسكان، فتن كل من قاموا ببناء بيوتهم  من المياه مخصصة للزراعة. وا 

لتنظيم الجديد، لم يحصلوا على الراضي الزراعية، وصدرت أوامر بهدم عدد في البلدة، بحسب ا
 أراضيكبير من البيوت، ما دفعهم، الشهر الماضي، الى إطالق حملة احتجاج واسعة ضد دائرة 

 إسرائيل.
 5/8/2017الحياة، لندن، 

 
 يدعم عنصرية "إسرائيل" األمريكيالكونجرس  .37

 لورانس ديفيدسون
لمريكاااي حالياااال مشاااروع قاااانون يجاااّرم مقاطعاااة تإسااارائيلت ويحظاااى بااادعم الحااازبين ينااااق  الكاااونجرس ا

الرئيسيين في الواليات المتحدة. ويتضمن المشروع عقوباات ساجن و راماات مالياة ضاد م يادي حركاة 
 المقاطعة والتي تطالب بسحب االستثمارات وفرا العقوبات على تإسرائيلت. 

تإساارائيلت عامهااا الثالاا  عشاار. وهاذا يعنااي أنااه علااى ماادى فاي يوليااو الماضااي، دخلاات حركااة مقاطعاة 
االثنتاااي عشااارة سااانة الماضاااية، نمااات حركاااة شاااعبية عالمياااة نظمااات معارضاااة نشاااطة ضاااد العنصااارية 

 الصهيونية واالضطهاد تاإلسرائيليت.
وحركااة المقاطعااة أصاابحت تعماال اآلن علااى نطاااق واسااع. فهااي تضااىط ماان أجاال سااحب االسااتثمارات 

تعاماال مااع تإساارائيلت، خصوصااال منهااا تلااإ التااي تعماال فااي الراضااي الفلسااطينية ماان الشااركات التااي ت
المحتلااة. وتحاا  هااذه الحركااة علااى مقاطعااة جميااع المنتجااات تاإلساارائيليةت، وتنظاايم احتجاجااات ضااد 
أنشطة م سسات ثقافية تإسرائيليةت خارج تإسرائيلت، ومقاطعة الم سسات الكاديمياة تاإلسارائيليةت التاي 

 تإسرائيلت، كما تح  السياح والفنانين على عدم زيارة تإسرائيلت. ال تقدم دعمال 
وقد حققت حركة المقاطعة نجاحاات متزايادة فاي كال أنشاطتها هاذه. وأظهارت اساتطالعات رأي أن ماا 

ماان الكنااديين ي ياادون حركااة المقاطعااة. وهااذه الحركااة ناشااطة بقااوة  %80يصاال إلااى ثلاا  المااريكيين و
 ية، بينما يتزايد نشاطها في أمريكا الالتينية وأستراليا. أيضال في أوروبا الىرب

وطبعااال، الحكومااة تاإلساارائيليةت تحاااول التقلياال ماان شااأن هااذه الحركااة وتعتمااد فااي محاولتهااا هااذه علااى 
 حملة تشهيرية تسعى لتصوير حركة المقاطعة على أنها تشكل جديد من العداء للساميةت. 
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 أن يتقبل جمهور الناس عمومال هذه الحملة تاإلسرائيليةت:ولكن هناإ أمران يجعالن من الصعب 
كثياارون ماان م ياادي حركااة المقاطعااة هاام يهااود، مااا ي كااد حقيقااة أن اليهوديااة والدولااة الصااهيونية  - 1

 ليستا نفس الشيء.
تمااارس تإساارائيلت عالنيااة أعمااال تمييااز ضااد الفلسااطينيين، وهااذا ي يااد توصاايف حركااة المقاطعااة  - 2
 أنها دولة عنصرية تمارس التمييز ضد الفلسطينيين.تإسرائيلت بال

وبينما تتزايد أعداد الناس الذين ي يدون حركة المقاطعة، فتن أعداد الذين يدعمون تإسارائيلت تتنااقص. 
وفاااي منتصاااف يونياااو/حزيران، أظهااار استقصااااء أجرتاااه منظماااة م يااادة لتإسااارائيلت تسااامى تمجموعاااة 

خاالل  %27رائيلت بين طالب الجامعات المريكياة انخفاا بنسابة تإسرائيلت الجديدةت أن تالتأييد لتإس
نقطاااةت.  14ت، فاااي حاااين أن تالتأيياااد لتإسااارائيلت باااين الماااريكيين انخفاااا 2016إلاااى  2010الفتااارة مااان 

واسااتنتجت تمجموعااة تإساارائيلت الجدياادةت ماان هااذا االستقصاااء أن تكثياارين ماان المااريكيين لاام يعااودوا 
كهم القيم التي ي منون بهات. وسبب ذلإ ليس أي استشاراء للعاداء للساامية، يعتقدون أن تإسرائيلت تشار 

نما تزايد الدلة بانتظام على تالعنصرية تاإلسرائيليةت.   وا 
لألسف، عجز تإسرائيلت عن االحتفااظ بصاورة إيجابياة عنهاا باين الارأي العاام ال يعناي بالضارورة أنهاا 

 حدة سببان لذلإ:ستهزم على مدى قريب. وهنا في الواليات المت
باااالر م مااان سااالوإ تإسااارائيلت البىااايا، وأيضاااال باااالر م مااان المسااااعدات المريكياااة الفاحشاااة فاااي  - 1

ضااخامتها التااي تساااعدها علااى االسااتمرار فااي هااذا الساالوإ، فااتن أيااال ماان هااذا الساالوإ أو المساااعدات 
 المريكية لم يصبح بعد قضية بالنسبة لألمريكيين.

ط سياسي من الناخبين المريكيين، ال يزال الصهاينة المريكيون يتمتعون نتيجة لعدم وجود ضى - 2
بحرياااة كاملاااة الساااتخدام الماااال وأشاااكال ضاااىط أخااارى مااان أجااال جعااال كااال مااان الكاااونجرس والحااازبين 

 الرئيسيين في أمريكا يتجاهلون العنصرية السافرة لتإسرائيلت ويستمرون في دعمها بقوة. 
اينة يمارساااون فعاااالل العنصااارية فاااي تإسااارائيلت والراضاااي المحتلاااة، وهنااااإ أدلاااة كثيااارة علاااى أن الصاااه

وبالتااالي فااتن اتهااام الصااهاينة لحركااة المقاطعااة بأنهااا معاديااة للسااامية إنمااا ينطااوي علااى تناااقا. فهااذا 
يقتضي منكم أن توافقوا على أن من ي يد حركة المقاطعة يكون فاي آن واحاد معادياال للساامية ومعادياال 

سااف، فااي  ياااب ضااىط ماان الناااخبين، هااذا التناااقا المنااافي للمنطااق ال يهاام معظاام للعنصاارية. ولأل
السياساايين المااريكيين، كمااا أنااه ال يطاارح علااى النقااا  مسااألة أن تجااريم وحظاار حركااة المقاطعااة هااو 

 انتهاإ واضح للتعديل الول في الدستور المريكي. 
ون، رئيسااة منظمااة تالصااوت اليهااودي ماان وتبعااال لكاال ذلااإ، آن أوان االسااتجابة لاادعوة ربيكااا فيلكومرساا

أجااااال الساااااالمت الهلياااااة المريكياااااة )التاااااي تااااادعو إلنهااااااء احاااااتالل الراضاااااي الفلساااااطينية ودعااااام حاااااق 
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ساانة ماان انتاازاع أراضااي الفلسااطينيين  70الفلسااطينيين فااي الماان وتقرياار المصااير( عناادما قالاات: تبعااد 
ساانوات ماان حصااار  اازة، نعتقااد أن  10وساانة ماان االحااتالل العسااكري تاإلساارائيليت،  50وتشااريدهم، و

الوان قااد آن بالنسااابة للجماعاااة اليهودياااة المريكياااة، وأيضاااال الجماعاااات اليهودياااة فاااي بقياااة العاااالم، أن 
 يبدأوا مناقشات مزعجة حقالت.

 موقع "كونسورتيوم نيوز"
 5/8/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 " إللحاق الهزيمة بالعدو16ال حاجة لـ"إف  .38

 علي الصالح
اإ دروس عدة تساتقى مان نصار القصاى، هاذا النصار الاذي أنجازه المقدسايون ومان ورائهام جماوع هن

الفلسطينيين، الذين تالحموا شعبا وقيادة وفصائل وتنظيمات، كان حقا نصرا مبينا وليس معنويا فقط، 
اب باعتراف العادو، ور ام أناف الطاابور الخاامس العرباي الاذي كاان يرياد زرع الهزيماة فاي نفاوس الشاب

 الفلسطيني أوال والعربي ثانيا.
هاااذا النصااار تحقاااق بجهاااود فلساااطينية ذاتياااة خالصاااة، وبساااواعد ودمااااء شاااباب القااادس الاااذين تصااادوا 

 بصدورهم العارية لجنود االحتالل، بعد أن خذلهم الكثير من الشقاء العرب.
درة علاااى إلحااااق هاااذا النصااار ضااارب ماااثال باااأن اإلرادة القوياااة والعزيماااة والتصاااميم والااانفس المقااااوم قاااا

الهزيمة بخامس أعتى قوة عسكرية في العالم، وبال عتاد وال عدة وباال طاائرات حربياة وال صاواريخ وال 
 دبابات، وبدون تبذير مئات مليارات الدوالرات.

كان الفلسطينيون يتوجهون دوما إلى الشقاء طلبا للعون، فوجدوا أن االشاقاء العارب فاي واد وهام فاي 
أيضا أن بعا االشاقاء يقفاون فاي صاف واحاد ماع دولاة االحاتالل، شاعروا بخاذالن  واد آخر، ووجدوا

لم يدم طويال، ليتحول إلى قوة، فزاد ذلإ مان تصاميمهم وعازز لاديهم القناعاة باالعتمااد علاى القادرات 
 والطاقات الذاتية، وأخذوا بالمثل القائل تما حإ جلدإ إال ظفرإت وهكذا كان.

كمان فاي أناه أذاق جيال المساتقبل طعام النصار، وسالحهم بااليماان بالنصار أهمية هذا النصر المبين ت
والعزيمة واالستعداد للمعركة التالية وهي أكيد مقبلة. وهذا ما عبر عنه احد الشباب من بلدة العيسوية 
فاااي القااادس، حساااب ماااا نقلتاااه صاااحيفة تهاااترتست اإلسااارائيلية، فاااي وصااافه مشااااعر النشاااوة الساااائدة فاااي 

ح تالثاااورةت ضاااد البواباااات اإللكترونياااة والكااااميرات الذكياااة فاااي الحااارم القدساااي تأناااا فاااي المديناااة مناااذ نجاااا
الثامنة والعشرين من عمري، لم أعرف شعورا كهذا في حياتي، شعورا بالرأس المرفوع بأننا هناا ونملاإ 
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ويعود  القدرة على التعبير عن رأينا وقول ما يهمنا. الشعب قال كلمته، هذا المكان، القصى، مهم لنا
 لنا فقطت.

هاااذا النصااار يثبااات حقيقاااة كانااات  ائباااة عااان الكثيااارين مااان ترجاااال الااادين الكسااابة ومفتاااي الساااالطين 
والمتأساااارلين والمتااااأمركين والمطبعااااينت، وهااااي أن الحااااارم القدسااااي برمزيتااااه الوطنيااااة والدينيااااة، صااااارح 

سارائيل، الاذي فلسطيني خالص، كماا أكادت ذلاإ قارارات منظماة اليونيساكو، وبشاهادة شااهد مان بناي إ
قااال إن بقاادرتها فاارا ساايادتها علااى كاال شاايء إال الحاارم القدسااي. ومااا القائاال إال الااوزير اإلساارائيلي 
السبق عاوزي برعاام، الاذي أكاد فاي مقاال نشارته صاحيفة تهاترتست علاى أن السايادة اإلسارائيلية علاى 

 معلقون بارزون آخرون.الحرم القدسي لم ولن تتحققت. وهو في هذا الرأي ليس بمفرده، ويتفق معه 
سارائيل أوال،  هذا النصر تحقق، ر م محاوالت الطابور العربي الخاامس الطاامح لنيال رضاا واشانطن وا 
وأسيادهم ثانية طمعا في مكافأة مالية أو منصب كبير، ور م محاوالتهم تبرير أفعال أسيادهم، بتثبايط 

ين تصاادوا لجنااود االحااتالل، بادعااااء العاازائم وزرع الخااوف واليااأس فااي نفااوس الشااباب الفلسااطيني الااذ
 الحرص على دمائهم التي تضيع هدرا كما يزعمون.

هذا النصر المبين، أثار الرعب في قلوب ونفوس الزعماء العارب ولنقال أكثارهم، الاذين التزماوا، وعلاى 
مدى اسبوعين هما عمر تثورة االقصىت الصمت، في انتظار وصول خبر الفشل والهزيمة التاي كاانوا 

قعونهاااا، بااال كاااانوا يتمنونهاااا ويساااعون اليهاااا، ليثبتاااوا للفلساااطينيين أن نضاااالهم لااايس اال عبثاااا، حتاااى يتو 
يتسنى لهم تمرير مشاريعهم التتمرية. وحسب صحيفة تهترتست فاتن الزعمااء العارب متخوفاون مان أن 

هد تكااون تثااورة االقصااىت دافعااا ومحركااا لربيااع عربااي حقيقااي ومختلااف، يطااال تلااإ الاادول التااي لاام تشاا
تالربيااع العرباايت الول الااذي حولتااه هااذه النظمااة إلااى جحاايم عربااي ال يتمناااه احااد. فارتاادت ماا امراتهم 

 عليهم.
هاااذا النصااار أر ااام عاااددا مااان تاااابعي هاااذه النظماااة، السااايما الشااايوخ الكسااابة، الاااذين تجااااوزوا الخطاااوط 

المنافقااة واالنهزامياة، فراحااوا الحمار، بكال المعااايير الدينياة واالخالقيااة واالنساانية، للتراجاع عاان فتااواهم 
يتمسحون باالقصى. فاتالشيوخ الكسبةت الذين دعوا للتنازل عن االقصى لدولاة االحاتالل، صامتوا دهارا 
علااى مجازرهااا وانتهاكاتهااا لقاادس المقدسااات، وعناادما اضااطروا للخااروج عاان صاامتهم بفضاال النصاار 

نتصاار لصاالحهم ولصاالح أوليااء نعمهام، ومحاولة اللحاق بالركب، نطقاوا كفارا وحااولوا تجييار هاذا اال
فكما يقال لاتللهزيمة أب واحد وللنصر ألف ابت. فأصبح القصى بين ليلة وضحاها، بمنزلة الحرمين 
المكاااي والنباااوي، حتاااى أن أحااادهم وصاااف تالملاااإ سااالمان بااان عباااد العزياااز بااااتخادم الحااارمين الشاااريفين 

 والقصىت.
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مام تالصحراء العربيةت، كما يقول شاعرنا مظفر النواب تأطال هذا النصر المبين عراهم امام انفسهم وأ
هللا في عمرهت وامام المالياين مان اتبااعهم الاذين رفضات  االبيتهم ماواقفهم التتمرياة ضاد اولاى القبلتاين 
وثالاااا  الحاااارمين الشااااريفين، هااااذا النصاااار فضااااح تادوار اساااايادهم الخفيااااة ووساااااطاتهم المزعومااااة لاااادى 

النصر أسكت ولو إلى حين، مروجي الهزيمة والتطبيع الذين سيظلون مجرد واشنطن وتل ابيبت. هذا 
فقاعااات تظهاار بااين الحااين واالخاار لعاال وعسااى أن يبتساام لهاام الحااظ ويحققااون المااراد. وهااذا النصاار 
المبين خلق حالة من االستقطاب السياسي والديني واالخالقي في قلبه فلسطين والقدس والقصى هذا 

 هزائم واالنكسارت العربية.النصر جاء في زمن ال
أخرج عن الانص قلايال لعارج علاى ماا قالاه وزيار الخارجياة الساعودية عاادل الجبيار ردا علاى دعاوات 
بتاادويل الماااكن المقدسااة فااي السااعودية وهااي دعااوات فيهااا وجهااة نظاار، إلخااراج المقدسااات ماان دائاارة 

اعا عن بلده وسايادته، هاذه الادعوات المناكفات السياسية. فقد اعتبر الوزير السعودي وهذا من حقه دف
 بمثابة إعالن حرب على دولته تونحتفظ بحق الّرد على أّي طرٍف ُيطالب بهذا التدويلت.

فاااتذا كاااان عاااادل الجبيااار يعتبااار مجااارد الااادعوة لفصااال الااادين عااان السياساااة بمثاباااة إعاااالن حااارب علاااى 
ووضعها على قادم المسااواة  السعودية، فكيف يصنف من ينعتون حركات مقاومة فلسطينية باإلرهاب،

مع تداع ت، وكياف يصاف الادعوات للتناازل عان االقصاى وأراضاي فلساطين لصاالح العادو، ودعاوات 
التطبيع مع دولة االحتالل، أال يقول المثل بالمقلوب، صديق عدوي عدوي، أال يقف ه الء المطبعون 

ن حااارب علاااى الشاااعب وتالساااعوديون الجاااددت فاااي صاااف االعاااداءع أليسااات هاااذه الااادعوات تعاااادل اعاااال
 الفلسطينيع

ماان عاادد  %5واختااتم بمااا نقاال عاان قااول وزياار الخارجيااة اللماااني زيىمااار  ابريياال: تالعاارب يشااكلون 
مان الجئاي العاالم هام مان العاربت  %60مان ساالح العاالم، والنتيجاة أن  %50ساكان العاالم ويشاترون 

  ريب.
الزمات الداخلية، وعند مقاتلة االشقاء،  وهناإ من يضيف أن السالح العربي الفتاإ ال يظهر إال في

وتختفي آثاره عندما يتعلاق االمار بأعاداء الماة، خاصاة إسارائيل، التاي يكتفاى بقتالهاا بالادعاء، وحتاى 
الاادعاء  اااب فااي اآلونااة االخياارة، وقااد يااأتي اليااوم الااذي يصاابح الاادعاء  ياار مقبااول، لنااه ياادخل فااي 

 سياق التحريا وفقا للتعاريف االمريكية،
واذا بقينااا علااى هااذه الحااال، فيااا خااوفي ماان أن يااأتي اليااوم الااذي يفاارا علااى المساالمين حااذف آيااات 
 قرآنية، وربما سور بكاملها من باب التحريا، وال استبعد ايضا أن يفتي بذلإ ترجال الدين الكسبةت.

 كاتب فلسطيني من أسرة تالقدس العربيت 
 5/8/2017 ،القدس العربي، لندن
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 ل الكابينيت.. دروس وتوصياتوعم الحرم أزمة .39
 عاموس يدلين
انتهت االزمة التي نشبت حول الحرم فاي هاذه المرحلاة، ولكان الميازان العاام حولهاا  يار مارٍا. لناه 
ال شااإ بااأن احااداثال بمزايااا مشااابهة سااتقع فااي المسااتقبل وساايكون ماان المهاام انها هااا بأضاارار سياسااية 

عملياة دراساة وتحقياق لايس تحقيقاا للبحا  عان ماذنبين، وامنية اقل على دولة إسارائيل، وينبىاي وجاود 
 أفضالبل تحقيق يسعى الاى اساتخالص الادروس التاي تسااعد الكابينيات السياساي واالمناي علاى أداء 

 في االزمة التالية.
يخيل أن ذروة ازمة الحرم باتات خلفناا. فخالصاة االحادا  تفياد اناه باالر م مان بعاا التوقعاات، فاتن 

شااتعلت. فااالجمهور وزعماااء المنطقااة مشااىولون جاادا فااي ازمااات أخاارى. كمااا أن الشاارق االوسااط لاام تي
االنتفاضااة الثالثااة ليساات علااى االبااواب. ولكاان ال يمكننااا أن نتجاهاال المظاااهر الخطياارة لالزمااة، وعلااى 
رأسها عمليتان ضد اإلسرائيليين )في الحرم وفي حلمي (، التوتر العاالي ماع االردن، اساتمرار تادهور 

ين الجمهور اليهودي والجمهور العربي في إسرائيل، وتتكل أخر في فكرة السايادة الىامضاة العالقات ب
 إلسرائيل في الحرم.

مثلمااااا فااااي حاااااالت الماضااااي، تحااااوم فااااوق االزمااااة سااااحابة وهااااي مسااااألة النتااااائي واالسااااتنتاجات التااااي 
ال  استخلصااتها إساارائيل ماان االحاادا : هاال سااجل انجاااز سياسااي أم امنااي فااي صااالحهاع صااحيح أن

حاجااة الااى لجنااة تحقيااق او تقرياار آخاار عاان عماال الكابينياات، ولكاان انطالقااا ماان االفتااراا بأنااه يوجااد 
مان المهام اجاراء عملياة دراساة وتحقياق.  -احتمال في أن تقع احدا  ذات مزايا مشابهة في المساتقبل

اعد وهدف العملية المقترحة ليس قطع الر وس والبح  عن مذنبين، بل سعي الستخالص دروس تسا
 الكابينيت السياسي على أن ي دي دوره بشكل افضل في االزمة التالية.

ماان الصااعب عاازل عماال الكابينياات. فقاادرة اتخاااذ القاارارات لديااه تضااررت بساابب الخصااومة السياسااية 
الحاادة بااين اعضاائه، التسااريبات لوسااائل االعاالم، التخااوف مان لجااان التحقيااق فاي المسااتقبل وضااعف 

مجلااس االماان القااومي. وعليااه فضااروري  -ا أن تعااد البنااى التحتيااة لجلساااتهالهيئااة التااي ماان المفتاار 
اجااراء تحقيااق ال يركااز علااى مجاارد عماال الكابينياات باال علااى المسااائل الجوهريااة والمبدئيااة واالهااداف 
االستراتيجية إلسرائيل. وفنذ ما بعد الحد  تاالرهابيت في الحرم، حي  قتال شارطيان إسارائيليان، كاان 

هداف واضحة والبح  في ضوئها في كل نقطة زمنية في أثناء تطور االزماة، القارارات ينبىي تحديد ا 
 بشأن المنفعة والمخاطر المحتملة، التي تنطوي عليها سياسة الكابينيت واالعمال المتخذة بناء عليها.
الهدف االول هو أمن المصالين، الازوار ورجاال قاوات االمان فاي الحارم. فاي هاذا االطاار، كاان ساليما 
التأكاااد بأناااه ال يوجاااد مزياااد مااان الساااالح فاااي مجاااال الحااارم وتصاااعيد الرقاباااة لمناااع تهرياااب الساااالح فاااي 
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المساااتقبل. الهااادف الثااااني هاااو احتاااواء الحاااد  أي مناااع انتشاااار التاااوتر والمواجهاااة الاااى منااااطق تيهاااودا 
 والساااامرةت ومناااع التصاااعيد ماااع العاااالم العرباااي واالساااالمي. الهااادف الثالااا  هاااو حفاااظ وتعزياااز عالقاااات
إساارائيل ماااع دائااارة الاادول التاااي تتقاسااام معهااا المصاااالح المشاااتركة فااي المنطقاااة وفاااي اطااار ذلاااإ حفاااظ 

 اتفاقات السالم مع مصر واالردن، والتعاون مع السعودية ودول الخليي.
الهدف الرابع هو حفظ الردع اإلسرائيلي، تثبيت صورة القوة اإلسرائيلية وتجسيد الثمن الذي يترافق مع 

إساارائيل بالعمليااات تاالرهابيااةت او بكاال وساايلة اخاارى. الهاادف الخااامس هااو تثبياات شاارعية المااس بااأمن 
دوليااة لعماال إساارائيلي، مااع التشااديد علااى االتفاااق مااع االدارة الميركيااة، الهاادف السااادس هااو ترساايخ 
 -سيادة إسرائيل في الحرم بما في ذلإ المس ولية عما يجري في المجال، وال سيما في الجانب االمني

 1967الااى جانااب فهاام مجااالت مساا ولية االوقاااف ومكانااه االردن فااي الموقااع، كمااا يتمااان عمليااا منااذ 
 وتثبيتها في اطار اتفاق سالم بينه وبين إسرائيل.

بشااكل طبيعااي، هناااإ تااوترات بااين االهااداف المختلفااة التااي عرضاات. والتفكياار االسااتراتيجي الصااحيح 
لحسااس باين االهاداف، وفقاا ل لياة الناشائة وفاي ضاوء يعرف كيف يحدد سلم اولوياات ويجاد التاوازن ا

المصالح المبدئية التي حددت. عندما نشبت االزمة في الحرم كان يبدو في البداية أن موضوع المن 
هو ذو الوزن االكبر الذي علاى الطاولاة، ولام يكارس بحا  كااف لالهاداف والمواضايع االخارى. هكاذا 

فااي المجااال دون الحااوار مااع االوقاااف ودون التنساايق مااع  حصاال عناادما نصاابت البوابااات االكترونيااة
االردن، الساالطة الفلسااطينية ومصاار. ومنحاات الخطااوة احاديااة الجانااب فرصااة لعااداء إساارائيل للسااعي 

الجنااااح الشااامالي، قطااار وتركياااا نبشاااوا وساااعوا  -الاااى هاااز أركاااان الواقاااع. حمااااس، الحركاااة االساااالمية
 جميعهم الى تصعيد االحدا .

لثااااني النااادالع االزماااة، وبالتاكياااد بعاااد الحاااد  تاالرهاااابيت فاااي حلماااي  نشاااأ تاااوتر باااين فاااي االسااابوع ا
االهااداف االسااتراتيجية ماان جهااة تخااوف ماان التصااعيد والحاجااة الااى االحتااواء وحفااظ التحااالق االقليمااي 
ماااع الااادول السااانية، ومااان جهاااة اخااارى احتياجاااات االمااان والخاااوف مااان خلاااق ساااابقة االستساااالم تحااات 

ة، فتن الحادثة في نطاق سفارة إسرائيل في االردن، حين قتل مواطنان اردنياان بناار الضىط. وللمفارق
ساامحت إلساارائيل باعااادة ترتيااب االوراق. فأمااام ناظريهااا كااان منااع التصااعيد وحفاااظ  إساارائيليحااارس 

اتفاااق السااالم مااع االردن، بااثمن اخااذ مخاااطرات فااي الجانااب االمنااي وضاارر معااين للااردع وبالسااايادة 
 ة الجزئية على الحرم.اإلسرائيلي

في ضوء السلوإ اإلسرائيلي، ينبىي فحص عدة مسائل من اجل االستعداد االفضال الزماة مساتقبلية: 
اوال، يجاادر الساا ال اولاام يكاان صااحيحا االكتفاااء بعااد العمليااة فااي الحاارم بااالتفتي  الفااوري فااي المساااجد 

مدروسة ومنسقة قدر االمكان  )حي  لم يعثر على سالح بالفعل( وتركيز العمل االمني على خطوات
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مااع االردن، مصاار والسااعوديةع ثانيااا، هاال فحصاات امكانيااة مشاااركة قااوى اكثاار اعتااداال ماان الجمهااور 
العربي في إسرائيل، في السلطة الفلسطينية، في االردن وفي مصر، في خطوات تحتوي التصعيدع لو 

بحااا  عااان حلاااول تكنولوجياااة كاااان االحتماااال لاااذلإ متااادنيا علاااى اياااة حاااال، وكاااان صاااحيحا التوجاااه لل
وعملياتية، او لم يكن مطلوبا ان تكون هاذه علاى مساتوى ادناى مان البواباات االلكترونياة، فتسااهم فاي 

 حفظ االمن دون اهانة زائدة للمصلين )الذين في معظمهم ال يشاركون في اعمال العنف(ع
ثالثااة أوتانفجااار بركااانت فااي ثالثااا، هاال تقاادير محافاال المخااابرات واالسااتخبارات بشااأن اناادالع انتفاضااة 

الشااارق االوساااط فاااي أعقااااب اتخااااذ الخطاااوات االمنياااة فاااي المجاااال كاااان مسااانودا، ام اناااه عااارا حالاااة 
متطرفااةع ماااذا كااان يمكاان أن تكااون الخطااوات االكثاار اعتااداال التااي كاناات ستتساابب بعاادم تحقااق هااذا 

ة دولاة إسارائيل علاى احتماال التقديرع رابعا هاي مساألة طاول الانفس والصامود اإلسارائيلية. ماا هاي قادر 
مظاهرات  ير عنيفة على مدى زمني يزيد عن اسبوع. وهل، في حالاة اناه يمكنهاا، لام يكان صاحيحا 
الفحص على مدى الزمن قدرة صمود المتظاهرين الاذين وقفاوا ضاد قارار إسارائيل. هال هنااإ خطاوات 

وتجبارهم علاى العاودة الاى  مدروسة ولكن حازمة كان يمكنها ان تمارس ضىطا نفسايا وجوهرياا علايهم
الموقاااع حتاااى بااادون االيفااااء بكامااال مطاااالبهمع الشاااكل الاااذي حلااات فياااه االزماااة واحسااااس االنجااااز مااان 

 شأنهما ان يشجعا على الضىط وعلى المزيد من المطالبات.
خامسا ينبىي فحص توقيت االحدا  بالنسبة الى التنسيق مع الواليات المتحادة مادى مشااركة االخيارة 

ثاال هااذا النااوع وقاادرتها علااى اسااتخادم نفوذهااا علااى الاادول الساالمية. واخياارا، علااى مسااتوى فااي حااد  م
اسااتراتيجي اعمااق هاال راعاات دولااة إساارائيل فااي ادارتهااا الزمااة الحاارم تأثيراتهااا علااى التحااديات االمنيااة 

زن االكبر التي امامهاع بتعبير آخر ماذا يمكن ان يكون تأثير سياسة إسرائيل على مواضايع ثقيلاة الاو 
مثااال االنتشاااار االيراناااي فاااي المنطقاااة، المواجهاااة المساااتقبلية ماااع حااازب هللا ومحاولاااة اساااتئناف المسااايرة 

 السياسية الفلسطينية.
االجوباااة التاااي ساااتعطى للكابينيااات، مااان اجاااراء البحااا  المقتااارح هناااا ستسااااعد إسااارائيل علاااى المواجهاااة 

كنتيجاة لتتكال الاردع اإلسارائيلي عقاب االفضل لالزمة التالية. معقول ان تاأتي آجاال ام عااجال، ساواء 
االنثناء في االزمة المذكورة التي بثت ضاعفا، ام مان الحاجاة لصاد التحاريا المتواصال أم مان تطلاع 
المحااور الراديكااالي السااتىالل الفاارص فااي الساااحة الفلسااطينية لتصااعيد يمااس بتساارائيل. ماان المهاام أن 

ياذ المركزياة لبلاورة سياسااة للجاهزياة والوقاياة تكااون يوجاه الكابينيات، فاي نظاارة الاى االماام، هيئااات التنف
 افضل واالستعداد بناء على ذلإ.

في هذا االطار ينبىي ان تتحقق مع مصر والواليات المتحدة تفاهمات وآليات لتدخلهما فاي المساتقبل 
فااااي ازمااااات مشااااابهة. ضااااروري اعااااادة بناااااء العالقااااات مااااع االردن واشااااراكه فااااي نتااااائي البحاااا ، عباااار 
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ر ودفااع التعويضااات لعائلااة القتياال االردنااي فااي الحادثااة فااي عمااان )الااذي لاام يشااتبه باالعتااداء االعتااذا
علاااى الحاااارس(، يجاااب تطاااوير ادوات الدارة دائماااة فاااي الحااارم بالمشااااركة ماااع االردن وجهاااات اخااارى 
مساا ولة ماان الجمهااور العربااي فااي شاارقي القاادس. وبااالتوازي مطلااوب تكااريس انتباااه للجهااات اليهوديااة 

عمال انتقامية من جانبهاا امكانياات تفجار كامناة اهام بكثيار مان كال البواباات االلكترونياة التاي تحمل ا 
لصلة ونشاظ -سياسي، استخباري وعملياتي -نصبت في الحرم. وأخيرا، ينبىي أن نبلور جوابا شامال

 الحركة االسالمية في إسرائيل، حماس وتركيا.
ي مساا وليه وعااديم التااأثير الحقيقااي، ماان المهاام فااي وضااع يكااون فيااه مجلااس االماان القااومي ناقصااا فاا

لااوزراء الكابينياات ان يااأتوا الااى المااداوالت فااي المسااتقبل وهاام ماازودون بنمااوذج تفكياار يتضاامن االساائلة 
الجوهريااة التااي يجااب ان تسااأل. فضااال عاان ذلااإ. علاايهم ان يتاازودوا باالجوبااة التااي تتااوفر فااي اعقاااب 

 . 2017التحقيق بأحدا  الحرم في تموز 
 رتس هآ

 5/8/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 حماس في طهران ماذا عن دمشق؟ .40
 فهد الخيطان
منااااذ عااااامين تقريبااااا وحركااااة حماااااس تتحااااّين الفرصااااة لتطبيااااع عالقاتهااااا مااااع طهااااران ماااان جديااااد. لكااااّن 

 اصطفافها في الخندق المناها للنظام السوري حليفها االستراتيجي السابق منعها منذ ذلإ.
رت قياادة حمااس التقادم نحاو إياران، فأرسالت وفادا رفياع المساتوى يمثال مكتبهاا السياساي قبل يومين قر 

 إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس حسن روحاني لوالية ثانية.
فاااي البياااان الصاااادر عااان الحركاااة بمناسااابة هاااذه الزياااارة إشاااادة كبيااارة بااادور إياااران فاااي دعااام المقاوماااة 

 حاولة من حماس للتذكير بالماضي الستعادة وهي التحالف مستقبال.الفلسطينية. وهي على ما يبدو م
ما كان لحركة حماس أن تقدم على هذه الخطوة قبال أن ينفارط عقاد التحاالف الخليجاي، وَتحارر قطار 
من التزاماتها تجاه السعودية. لقد منحت أزمة الخليي الخيرة بين قطر وعواصم خليجية حركة حماس 

ن، خاصة بعد وقاوف الخيارة إلاى جاناب الدوحاة فاي خالفهاا ماع الريااا فرصة التحرإ صوب طهرا
 وأبو ظبي.

طهااران كاناات علااى الاادوام مسااتعدة لفااتح خطااوط االتصااال مااع حماااس ر اام اعتااراا دمشااق علااى هااذا 
التوجااه. وبعااد زيااارات سااابقة لمساا ولي حماااس لطهااران، سااجلت دمشااق احتجاجهااا رسااميا علااى ساالوإ 

 لم يمنع طهران من مواصلة جهودها لتوثيق العالقات مع حركة حماس.حليفها اإليراني، لكن ذلإ 
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قيماة لهاا مان دون ساورية؛ فهال تمضاي حمااس خطاوة أبعاد فتجعال  المصالحة بين طهران وحماس ال
 من طهران بوابة لدخول دمشق من جديدع

 من المستبعد حدو  هذا التحول في وقت قريب لسببين رئيسيين.
تااى اللحظااة، االسااتدارة القطريااة لاام تبلاان حااد تىيياار الموقااف ماان النظااام الول يخااص حماااس نفسااها. ح

السااوري، وال يمكاان لقيااادة حماااس أن تىااامر بتحاادي إرادة حليفهااا القطااري قباال أن يقاارر بنفسااه تبااديل 
 مقاربته من النظام السوري، وهو أمر ال تظهر بوادره بعد.

شاعرت دمشاق باالمرارة مان موقاف حمااس الثاني يتعلق بموقف النظام السوري من حركاة حمااس. لقاد 
حيااال الزمااة فااي سااورية، واكثاار ماان ذلااإ بالخيانااة بعااد ساانوات طويلااة احتضاانت فيهااا دمشااق حركااة 

 المقاومة وقدمت لها دعما مطلقا ال ينكره قادة الحركة حتى يومنا هذا.
لثااني في نظر دمشاق، حمااس لام تكتافل باالتخلي عان حليفهاا الساوري، بال وقفات فاي خنادق الطارف ا

 ودعمته بالمقاتلين والسالح.
لن يكون سهال على النظام السوري أن يبتلع حماس من جديد. إيران تتفهم هذا الموقف، لكنها إذا ماا 
نجحت أوال في إعادة إنتاج شروط التحالف مع حماس مان جدياد، ساتعمل بهادوء وتارٍو علاى تارويا 

 عم قطر لهذا التوجه.الطرفين لتقبل بعضهما من جديد. وسيتطلب المر كسب د
حماااس يمكنهااا تقااديم تنااازالت فااي هااذا الخصااوص، فهااي لاام تعااد حساسااة كثياارا لمواقااف حلفائهااا ماان 
اإلخاوان المساالمين فااي العااالم العربااي، باادليل إقاادامها علااى عقااد تسااويات جوهريااة مااع النظااام المصااري 

جماعاات اإلساالمية العدو رقم واحد لرخوان وماع محماد دحاالن، الموصاوف بمهنادس الحارب علاى ال
 في مصر وعموم العالم العربي.

لاايس سااهال تخياال أن التحالفااات فااي المنطقااة تعااود كمااا كاناات قباال ساابع ساانوات، لكاان بعااد كاال الااذي 
 شهدناه لم تعد للتوقعات حدود تقف عندها. 

 5/8/2017 ،الغد، عّمان
 

 " رؤية محددة لألزمة السورية؟إسرائيلهل لـ" .41
 عبد الحميد المجالي

يكاااون الموقاااف اإلسااارائيلي مااان االزماااة الساااورية، مااان اكثااار المواقاااف الدولياااة واالقليمياااة  موضاااا  ربماااا
وضاابابية منااذ بدايااة االزمااة وحتااى اليااوم، ر اام االشااارات المتباعاادة و ياار الصااريحة التااي تصاادر فااي 
بعااااا االحيااااان ماااان قباااال المساااا ولين اإلساااارائيليين والمحللااااين االسااااتراتيجيين، للتعبياااار عاااان الموقااااف 
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إلسرائيلي من الصاراع، فاي بلاد مجااور يشاكل مكاناة مركزياة فاي حساابات إسارائيل السياساية واالمنياة ا
 واالستراتيجية بشكل عام، نظرا لمحورية سوريا في المنطقة، وقدرتها على التاثير في احداثها.
ين النخااب واالشااارات العلنيااة الصااادرة ماان إساارائيل تقااول، انااه ربمااا كااان هناااإ والياازال هناااإ تباااين باا

اإلسااارائيلية حاااول الموقاااف الاااذي يمكااان اتخااااذه مااان الصاااراع فاااي ساااوريا وعليهاااا. وتركاااز التبااااين حاااول 
مستقبل الحكم في دمشق. فهناإ مان كاان يفضال ذهااب االساد باعتبااره شاريكا اساتراتيجيا الياران، وال 

مثااال بالنسااابة يخااادم بقااااءه امااان إسااارائيل. وهنااااإ تجااااه اخااار يفضااال بقااااء االساااد، باعتبااااره الحكااام اال
إلسرائيل، بالمقارناة ماع اي حكام باديل اليازال مجهاوال، وال تشاير التطاورات الاى طبيعتاه او موقفاه مان 

 إسرائيل.
ويباادو ان تعقياادات االزمااة وتعاادد االطااراف الدوليااة واالقليميااة المتورطااة فيهااا، خلقاات حالااة ماان عاادم 

االزمااة السااورية، وبالتااالي عجااز الفكاار  اليقااين لاادى صااناع القاارار والخبااراء فااي إساارائيل بشااان مسااتقبل
االستراتيجي اإلسرائيلي عن تحديد تصور للسيناريو االمثل الذي يخدم إسارائيل. ويبقاى هاذا االحتماال 

 مجرد تكهن او استنتاج، نظرا للىموا الذي يحيط بموقف إسرائيل من االزمة.
لي، فاااان هنااااإ محاااددات الباااد ور ااام التكهناااات واالفتراضاااات التاااي تحااااول اكتشااااف الموقاااف اإلسااارائي

 إلسرائيل ان تاخذها كقواعد اساسية عند اي محاولة لتحديد موقفها من االزمه:
اوال: ان اي تطور في مستقبل االزمة الساورية، يجاب ان اليا ثر سالبا علاى امان إسارائيل مان قبال اي 

 جهة كانت سورية كانت او  ير سورية، تتواجد على االرا السورية.
النظاار للمساااتقبل السياسااي للنظاااام السااوري او بديلاااه، ماان زاوياااة دور سااوريا المتوقاااع فاااي ثانيااا: يجاااب 

 مسار الصراع العربي اإلسرائيلي سلما اوحربا، ومدى تاثير ذلإ على مجمل تطورات هذا الصراع.
ل ثالثا: الدور المتوقع للجي  السوري في المستقبل وعقيدته القتالية، وعالقتاه بالصاراع ماع إسارائيل، با

 وبقدرته على ممارسة ادواره السابقة ام ال.
رابعاااا: تفكياااإ عالقاااات ساااوريا وتحالفاتهاااا االقليمياااة، ومااادى حجااام التفاااا ل او التشاااا م باعاااادة تكاااوين 

 خارطة جديدة لمنظومة الحالة العربية الرسمية، بعد انتهاء الصراع في سوريا.
فصااوله قااد اتضااحت اكثاار، مااع باادء ور اام الصاامت والىمااوا فااي الموقااف اإلساارائيلي، اال ان بعااا 

التدخل العسكري الروسي. حيا  ساارع رئايس الاوزراء اإلسارائيلي، مصاطحبا معاه رئايس االساتخبارات 
ورئيس االركان بالذهاب الى موساكو، والتوصال الاى مجموعاة تفاهماات عكسات ادراإ روسايا الهمياة 

م ثرة في الشرق االوساط. بمعناى اناه  العالقة مع إسرائيل، وادراإ إسرائيل الهمية الدور الروسي كقوة
كااان هناااإ تفهاام ماان قباال الطاارفين الروسااي واإلساارائيلي لمصااالح كاال طاارف، السياسااية واالمنيااة فااي 

 سوريا.



 
 
 
 

 

 35 ص             4366 العدد:             8/5/2017 سبتال التاريخ: 

                                    

 وقد جرى ترتيب التفاهمات بين الجانبين على الوجه التالي: 
لهاذا التفااهم بضاع اوال: منع نقل اسلحة من سوريا الى حازب هللا فاي لبناان. وقاد شانت إسارائيل تنفياذا 

 ضربات جوية في العمق السوري.
 ثانيا: منع انتقال الحرب الى الحدود اإلسرائيلية من قبل اي طرف كان.

ثالثاا: حاق إسارائيل فاي الاادفاع عان نفساها، او توجياه ضاربات اسااتباقية ضاد اي تهدياد متوقاع لهاا ماان 
و قااذائف وجهاات نحااو الجااوالن المناااطق السااورية. وقااد ردت إساارائيل علااى عاادة اطالقااات لصااواريخ ا

المحتاال، كمااا شاانت  ااارات ضااد مواقااع لحاازب هللا ومنظمااات اخاارى فااي الجنااوب السااوري القريااب ماان 
 الجوالن.

ومع ذلإ يرى محللاون ان الموقاف اإلسارائيلي مان مساتقبل الصاراع فاي ساوريا، الباد وان ينحصار فاي 
 واحدة من ثال  ر ى اساسية:

اع دون حسمه، فال باد ان يا دي ذلاإ الاى اضاعاف كال االطاراف، اوال: الحرص على اطالة امد الصر 
المعارضة والنظام والجي ، وحتى الدول الداعمة لها، مما يمكن إسرائيل من تمرير التساوية السياساية 
التي تريدها للصراع العربي اإلسرائيلي، وتأسيس دويالت متناحرة طائفية واثنية، سانية وعلوياة وكردياة 

 ودرزية ومسيحية.
 ثانيا: سقوط نظام االسد وحسم الصراع لصالح المعارضة.

 ثالثا: نهاية الصراع وقيام دولة مركزية بىا النظر عن من يحكمها.
ور م عدم افصاح إسرائيل عن الر ية المفضلة لديها حول مستقبل االزمة، اال اناه مان الممكان القاول 

عا لمستقبل االزمة السورية، كما انها االكثار انها تفضل الر ية االولى، التي تبدو مالمحها االكثر توق
مالءمااة لمصااالح إساارائيل االمنيااة والسياسااية علااى الماادى البعيد.وهكااذا فااان مسااتقبل االزمااة السااورية 
سيصب فائدة اخرى إلسرائيل في بناإ الفوائاد التاي اكتسابتها مان الوضاع فاي المنطقاة العربياة والشارق 

 يلة الماضية." االوسط عموما، وخاصة في السنوات القل
 5/8/2017 ،الدستور، عّمان
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 :ركاريكاتي .42
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