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 عبد هللا الثاني وعباس يشكالن "خلية أزمة" .1

الم ال  ارردنالي ع الد  ، أمرام هللا محمالد يالون ، نقالال  عالم مراسال فا فالي 8/8/2017 ،الحياة، لندننشرت 
هللا الثالالاني مالالام أمالال   زيالالارد ةيالالر عاديالالو فلالالالس رام هللا وصالالنفا مسالالهولوم ف سالالمينيوم   نفالالا رسالالالو دعالالالم 

جراءاتفالالا، وصوصالالا  فالالي المسالالجد ارمصالالس الم الالار  والقالالد  المحت الالو  "فسالالرالي "ل سالال مو فالالي مواجفالالو   وا 
ل قالالالاء، أم الجالالالان يم ارردنالالالي وكشالالالز وزيالالالر الوارجيالالالو الن سالالالميني ريالالالار المالالالالكي فالالالي تصالالالري  عقالالال  ا

والن سالالالميني اتنقالالالا ع الالالس "تشالالالكي  و يالالالو أزمالالالو مشالالالتركو تتواصالالال  فالالالي مالالالا  ينفالالالا لتقالالالويم المرح الالالو الما الالاليو 
والالدرو  والب الر، وأي تحالديات مالد نواجففالالا فالي ارمصالس"  وأ الاز: "هال ت الزيالالارد تال تي فالي ومالت  الالال  

لي يو ع س المسجد ومحاولو تغيير الوامع ارهميو  فدز فجراء تقويم مشتر  لمشك و االعتداءات اإلسرا
تقويم التجر و والتح ير لمرح و مق  و نتومبفا مم فسرالي ، ومم شوص رلي   القالم فيه"  وتا ع: "تم  

 الحكومو ) نياميم( نتنياهو" 
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وما  المالكي فم ع ا  وع د هللا الثاني  حثا أي ا  في الجفالود ارمريكيالو السالتلناز محادثالات السالالم 
ومالالالالت مصالالالادر ف سالالالمينيو مم بالالالو فم الجانالالال   اإلسالالالرالي يو المب قالالالو منالالال  ثالالالال  سالالالنوات  -  سالالالمينيوالن

ارردنالالالي م الالالر مالالالم تراجالالالع اإلدارد ارمريكيالالالو عالالالم البم يالالالو السياسالالاليو  وكالالالام المستشالالالار الوالالالاص ل الالالرلي  
 يالو ارمريكي جاريد كوشالنير أ  ال  أع الاء الكالونجر  أويالرا   نيالو اإلدارد ارمريكيالو سالح  يالدها مالم عم

 اإلسرالي يو  س   عدم وجود أفر لفا  - السالم الن سمينيو
ورأت مصادر أردنيو وف سمينيو أم زيارد الم   مرت مو  تموريم مفمْيم، هما أحدا  ارمصس، والسالنارد 
اإلسالالرالي يو فالالي ارردم  وأكالالد مصالالدر أردنالالي  الالارز لالالال"الحياد" أم الممارسالالات اإلسالالرالي يو الراميالالو فلالالس تغييالالر 

في ارمصس، والتي ترافقت مع استق ا  نتنياهو االسالتثنالي واالسالتنزازي لحالار  السالنارد الال ي متال   الوامع
مالالالوامنْيم أردنيالالاليم، جب الالالت الم الالال  ع الالالد هللا يالالالزور رام هللا وي تقالالالي القيالالالادد الن سالالالمينيو ل  حالالال  فالالالي تنسالالالير 

 وف سميم"  الجفود لمواجفو السياسو اإلسرالي يو التي ألحقت أ رارا  فادحو  ك  مم ارردم
وترافقالالالت الزيالالالارد مالالالع تقالالالديم الم الالال  ع الالالد هللا الثالالالاني دعمالالالا  ماليالالالا   قيمالالالو م يالالالوم دوالر لمالالالو ني ارمصالالالس، 

 وتوصيص م ال  ماليو ف افيو لودمو المسجد 
مصالادر ، أم رام هللا كنالا  ز الوم، نقالال  عالم مراسال فا فالي 8/8/2017 ،الشرق األوسـط، لنـدنوأ الافت 

وسم" فم زيارد الم   ارردني ل رلي  الن سميني هدفت فلس فيصا  رسال  ف سمينيو مالت لال"الشرر ار
أردنيالالو حالالو  المسالالجد ارمصالالس،  -متبالالددد  وأ الالافت: "الرسالالالو ارهالالم أنالاله ال يوجالالد والفالالات ف سالالمينيو 

تجالاوزت  والرسالالو الثانيالو أم الالرلي  ع الا   وأم أي توتر أو سالوء ففالم حالد  فالي أثنالاء فدارد ارزمالو تالم  
عالالم ممكالالم مالالم م الال  الم الال  ع الالد هللا فالالي مواجفالالو حكومالالو  نيالالاميم نتنيالالاهو  أمالالا الرسالالالو يح الالس  كالال  د

الثالثالالو، ففالالي انتقاميالالو مالالم نتنيالالاهو ننسالاله،  بالالد اسالالتنزازت الحكومالالو والشالالب  ارردنالالي، ومنادهالالا أم الم الال  
 ةا  ، وسيترجم ه ا الغ    وموات سياسيو" 

ةو  فم الزيارد حم ت أ بادا  مفمو وك يرد، تتب ر وما  مسهو  المكت  اإلعالمي في حركو فت  منير الجا
وتالالا ع: "الزيالالارد   المصالالير المشالالتر ، وأ الالاز لالالال"الشرر اروسالالم": "الرسالالالو ارهالالم أم المسالالهوليو مشالالتركو" 

أكالالدت ع الالس م الالاميم عالالدد: أولفالالا أم المسالالجد ارمصالالس يقالالع تحالالت السالاليادد ارردنيالالو  حكالالم الواليالالو الدينيالالو 
ا ت قالالس الواليالالو السياسالاليو والسالاليادد ع الالس القالالد  لن سالالميم  وثانيالالا  أم الم الال  الفاشالالميو ع الالس ارمصالالس،  ينمالال

ع د هللا هو رلي  القمو البر يالو الحاليالو، وزيارتاله لن سالميم تب يالر عالم المومالز البر الي الالداعم لن سالميم، 
 وت كيد ع س مركزيو الق يو الن سمينيو والقد ، وامتداد ل دعم البر ي في حمايو أر نا ومقدساتنا" 

وأ از: "ال قاء في رام هللا دلي  ع س التنسير المستمر  يم القيادتيم ارردنيو والن سمينيو، ودعم ارردم 
ل مومز الن سميني ول شرعيو الن سمينيو، ممث و   الرلي  أ و مالازم، ودليال  ع الس البالمالات التاريويالو  اليم 

وتالالا ع الجالالاةو :  بالالو حسالالا اتفا" الشالالب يم الشالالقيقيم، وهالالي رسالالالو منادهالالا أم ع الالس حكومالالو نتنيالالاهو مراج
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"نحم أي ا  أكدنا أننا ندعم المومز ارردني ال ي يمال   تحقير عاد  في حادثو السنارد اإلسرالي يو في 
عمالالالام، ورف الالالنا ل بنجفيالالالو اإلسالالالرالي يو التالالالي تج الالالت فالالالي اسالالالتق ا  نتنيالالالاهو ل قاتالالال  اإلسالالالرالي ي، ولالالالو كانالالالت 

يداعه في السجم"  فسرالي  دولو تحترم القانوم، لكام مم الم  نرور أم يتم اعتقا  ه ا القات  وا 
مصالادر ف سالمينيو مم بالو  كالرت لوكالالو ، أم رام هللا، مالم 7/8/2017 ،وكالة سما اإلخباريةوجاء في 

والتمالورات فالي القالد   ارمصسم يو  فلس ف افوع د هللا  ح   الم  م أ ،7/8/2017، اإلثنيم "سما"
في ةزد كانت  ارو اع أم فلسوالحصار المنرور ع يه مشيرد  مو وع مماع ةزد وال نو الغر يو،

 مد ي دأ تحركا   ارردني م  م الأمصادر ف سمينيو لال"سما"  أكدتو  في ص   المحادثات  يم الجان يم 
فالالي ممالالاع ةالالزد  اعت الالار القمالالاع من  الالو موموتالاله مالالد  وارو الالاعاالنقسالالام الن سالالميني  فنفالالاءفالالي مو الالوع 
 ومصر  صنو واصو  كارردمفي المنمقو والدو  المحيمو  ارو اعع س  تنبك  س  ا  

اجتمالاع هالام ل جنالو المركزيالو لحركالو فالت   فلالسم ع ا  سيدعو أ"سما" الوكانت مصادر موثومو كشنت ل
 ،اتوا  مرارات حاسمو فثرهاع ا  سينامش م نات داو يو هامو وسيتم ع س  فمومالت  القادم  ارر باء

 وانبقاد المج   الومني والبالمو مع النصال  الن سمينيو  ردنياروسيجري تقييم زيارد الم   
أكالالد أهميالالو  ، أم الم الال  ارردنالالي تالالرا، نقالالال  عالالم وكالالالو 7/8/2017 ،موقــع صــحيفة الغــد، عّمــانو كالالر 

فدامو التشاور والتنسير وتوحيد الموامز  يم ارردم والن سمينييم إلحياء البم يو الس ميو  فدز فيجاد 
 يو الن سمينيو  اعت ارها أولويو فم يميو ودوليو عاد  ل ق  ح   

وتم، وال  الم احثات، الت كيد ع س  رورد الحنا  ع س الو ع التاريوي والقانوني القالالم فالي القالد  
الت كيد  الم  وأعاد  الشريز، وعدم المسا   ه، لما سيكوم له مم ت بات س  يو ع س المنمقو  رمتفا 

لوصالالايو الفاشالالميو ع الالس المقدسالالات اإلسالالالميو والمسالاليحيو فالالي القالالد ، ع الالس أم ارردم، ومالالم منم الالر ا
 مستمر في حمايو المقدسات في المدينو، مم وال  البم  مع المجتمع الدولي وفي جميع المحاف  

 
 بصدد اتخاذ المزيد من الخطوات العقابية ضّد غزة الحكومة الفلسطينية :طارق رشماوي .2

مالالارر رشالالماوي أم حكومتالاله  صالالدد اتوالالا  المزيالالد مالالم لن سالالمينيو اأكالالد  المتحالالد   اسالالم الحكومالالو  :ةالالزد
وما  رشماوي فم  "اإلجراءات التي اتو تفا الحكومالو والتالي سالتتو ها هالي  ةزد  الوموات البقا يو  د  

 مرت مو  استجا و حركو حما  لم ادرد الرلي  محمود ع ا " 
 7/8/2017 ،وكالة سما اإلخبارية
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 زة: جاهزون لمواجهة قرارات عباس لتسريح الموظفيناللجنة اإلدارية في قطاع غ .3
ع الد السالالم صاليام أم ال جنالو و البت ومالو  فالي ممالاع ةالزد أكد رلي  ال جنو اإلداريالو الحكوميالو :ةزد

لمواجفالالالالالو أي تالالالالالداعيات لقالالالالالرارات رلالالالالالي  السالالالالال مو محمالالالالالود ع الالالالالا   شالالالالال م التسالالالالالري  القسالالالالالري ل مالالالالالو نيم 
ولجالالالام المج الالال  التشالالالريبي مالالالع ال جنالالالو، االثنالالاليم والالالال  لقالالالاء عقدتالالاله رلاسالالالو  ،ومالالالا  صالالاليام البمالالالومييم 

، لمنامشالالالالالو مالالالالالرارات ع الالالالالا ، فم الالالالالالوزارات فالالالالالي ممالالالالالاع ةالالالالالزد ستسالالالالالتمر فالالالالالي تقالالالالالديم الوالالالالالدمات 7/8/2017
 تنني  التسري  القسري ل مو نيم  ل موامنيم في حا  تم  

 11,000وأ الالالالاز أم عالالالالدد المالالالالو نيم الالالالال ي يتقا الالالالوم رواتالالالال فم مالالالالم رام هللا وهالالالالم ع الالالالس رأ  عم فالالالالم 
تشالكي  لجنالو فنيالو موتصالو  وأشار صيام فلس أنه تالم   منفم في وزارتي الصحو والتب يم  %95، مو ز

مالالالم الالالالوزارات  ات البالمالالالو ل تبامالالال  مالالالع الم الالالز وتداعياتالالاله، مو الالالحا  أم ال جنالالالو مامالالالت  دراسالالالو جميالالالع 
 االحتماالت وو بت عددا  مم السيناريوهات والومم ال دي و، وهي جاهزد ل تنني  في أي ومت 

  أم سيناريوهات ال جنو تتمث  في المالحقو القانونيو لمواجفو ارزمو، وفي حا  حدثت ستبم  وأو 
ع الالس حالال  البجالالز مالالم والالال  التالالدوير واالسالالتنادد ارمثالال  مالالم الكالالادر ال شالالري، وال جالالوء ل تو يالالز  الحالالد 

  و كر صيام أم "وموات ع ا اردنس ل مام استمرار البم  وتقديم الودمات في جميع القماعات 
سالالاءد فالالي اسالالتودام السالال مو وحرففالالا رةالالرار سياسالاليو، وهالالي جريمالالو وفسالالاد سياسالالي، ومالالد  فيفالالا تنالالرد وا 

 استودم ع ا  ه ت اإلجراءات داو  تن يمه واآلم ينن ها تجات مماع ةزد"  
 7/8/2017 ،فلسطين أون الين

 
 نبيل عمرو يطرح مبادرة تفصيلية لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني .4

: مالالر  ن يالال  عمالالرو م الالادرد "مالالم أجالال  عقالالد المج الال  الالالومني الن سالالميني، ك مالالار أكثالالر مالءمالالو  رام هللا
ووجالاله  لومالالز التالالدهور فالالي الحالالالو الن سالالمينيو، وتنشالاليم دور المن مالالو فالالي الو الالع الالالداو ي والسياسالالي" 

اإلمكانيالات النب يالو  أمعمرو ع و المج   المركزي االمترا  فلس الرلي  محمود ع الا ، وهالو يالر  "
مرار سياسي،  فلسلبقد المج   في دورد عاديو و نصا  مانوني، متوفرد  نس و عاليو، وه ا ما يحتاج 

ومالالا  فالالي نالالص م ادرتالاله: منم قالاليم مالالم  ديفيالالو ومنيالالو ال جالالدا  ع يفالالا، وهالالي  وومالالوات عم يالالو فوريالالو 
دولي، وكال  التمس   الحقور الومنيو الن سمينيو كمالا يبتنقفالا الشالب  الن سالميني، ويقالر  فالا القالانوم الال

ما نجتفد فيه يتب ر  الره  والوسال  ولي   الفدز، فالفدز االسالتراتيجي الال ي ال نكالوص عناله، هالو 
جميالالع م الالايا الو الالع الالالدالم وفالالر  ميالالام الدولالالو الن سالالمينيو المسالالتق و وعاصالالمتفا القالالد  الشالالرميو، وحالال   

ن سالالمينيو يوفرهالالا أوال وأساسالالا  القالالرارات الدوليالالو وم الالادرد السالالالم البر يالالو  والحمايالالات السياسالاليو ل حقالالور ال
الشب  الن سميني، ويدعمه في ه ا المو صوم في صدامته واإليمام  بدالو م اليته فالي جميالع أنحالاء 
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، فال أم  لالالال  يحالالالتم اإلسالالالراع فالالالي تمتالالاليم  البالالالالم، ور مالالالا يكالالالوم هالالال ا هالالالو المتالالالوفر حتالالالس اآلم  قالالالدر كالالالاز 
 يالالو مشالالفودد حالاليم كانالالت الحركالالو الومنيالالو وتبميالالر الحمايالالات الومنيالالو ل حقالالور، وهالال ا كالالام متالالوفرا  و ناع

 الن سمينيو مويو  مهسساتفا و االنورام الشب ي الواسع في هياك فا السياسيو والنقا يو واالجتماعيو 
و بفا  فلستباد من مو التحرير  أمفبال الوروج مم الم زر الراهم، مم  أريد ا ما فوما : ال مناص 

متا  اآلم رةم مبار و مو   مم مبسكر من مو التحرير، مار ومرجبيو وحا نو، وه ا  الم يبي، ك
ه ت القو  ال تكتني  تسجي  مومنفا    تصر ع س استودام حر النقر ع س أي مرار  ما فالي  أم فال

م يميالا  وعالميالا ،  مالا هالو   ل     الحياد فالي مهسسالات المن مالو، واهمفالا  رلمانفالا المبتالرز  اله ومنيالا  وا 
 لس مو الومنيو امو   كثير مم االعتراز  ا

 وعدد عمرو وموات تنني  الم ادرد ع س النحو التالي:
: يقوم الرلي   وصنه رلالي  من مالو التحريالر،  الدعود المج ال  الالومني الن سالميني لالنبقالاد  تالاري  أوال  

 اسالم ال جنالو  أو اسالمه  فمالامحدد ومري ، ولننترر  بد ثالثو أشفر مالم الومالت الال ي يب الم فياله القالرار 
 المج   المركزي واي مم الصي  الثال  يني  الغرر  وأالتنني يو 

ثانيالالا : ومالالع هالال ا القالالرار تتشالالك  لجنالالو ومنيالالو ع يالالا  رلاسالالو رلالالي  المج الال  الالالومني، ومبالاله هيلالالو رلاسالالو 
المج  ، ومالم تالرات  الروريا  مالم أع الاء المج ال  ورهسالاء ال جالام، ل بمال  ع الس تال ميم ح الور جميالع 

ديالالالو البتيالالالالدد، وفالالالالر القواعالالالالد المبمالالالو   فالالالالا تق يالالالالديا فالالالالي تشالالالالكي  القالالالو  السياسالالالاليو الن سالالالالمينيو ل الالالالدورد البا
 المجال  وكينيو مشاركو القو  

: يتولس المج    وصنه اع س س مو شرعيو ومرجبيو ف سالمينيو تشالكي  لجنالو ومنيالو تشالار  فيفالا ثالثا  
 السياسالالاليو واالجتماعيالالالو، لمبالجالالالو م الالالز االنقسالالالام ومغالالالادرد الصالالاليغو القديمالالالو التالالالي ث الالالت ارميالالالازكالالال  

 فش فا، صيغو الحوار الثنالي  يم فت  وحما  
: النصالالا  المبتمالالد لبقالالد المج الال  هالالو النصالالا  القالالانوني حسالال  نالالص الن الالام، وفالالي حالالا  مقامبالالو را بالالا  

كالال  فصالالي  ال  الالد وام يتحمالال  ت بالالو مالالرارت ولالالي   أم فال بالالر النصالالال  وهالال ا ةيالالر مسالالتح   الالالقمع، 
 الشب  الن سميني   سرت 

يالالد مالالم المصالالداميو والشالالرعيو، يتالالولس المج الال  الالالومني  وصالالنه المرجبيالالو : ومالالم أجالال  تالالوفير مز وامسالالا  
ارع الالالس ل سالالال مو الومنيالالالو، مسالالالهوليو تحديالالالد موعالالالد لالنتوا الالالات الرلاسالالاليو والتشالالالريبيو، والمصالالالادمو ع الالالس 

المج   المركالزي  فال ا الوصالوص، وتن ثالر عالم المج ال  لجنالو مالم  أوموعد ت ادر  ه ال جنو التنني يو 
مالال  مالالع لجنالالو االنتوا الالات المركزيالالو، لتالال ميم أف الال  فالالرص النجالالا  لالنتوا الالات،  الاليم أع الالاله تتالالولس الب

  لم تكم جميبا   فم مشاركو أوسع النباليات الومنيو 
 8/8/2017 ،األيام، رام هللا
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 موظفيها فتح غزة: اجتماعات مكثفة لمناقشة تصاعد إجراءات الحكومة ضدّ  .5
التن يميالو التوالا  مالرار  وارمرفو المستويات تجري حركو فت  في ةزد اجتماعات مكثنو ع س كا :ةزد

كالالد أو  مالالو ني حركالالو فالالت  فالالي القمالالاع  تتوالال ها الحكومالالو  الالد   التالاليالبقا يالالو   الالاإلجراءاتحاسالالم يتب الالر 
نحم "في تصري  لوكالو سما:  ،عيمو أ وفايز   ع و المج   الثوري لحركو فت  والنامر  اسمفا د

نفالاء سالمينيو فيمالا يتب الر  ق اليو المالو نيم في حركو فت  ع س اتصا  دالم مالع القيالادد الن مشالك تفم  وا 
  "ليفافسنتوص   التيفي ة وم يوميم عم القرارات  اإلعالممر  ومت ممكم، وسيتم أفي 

الحصاليم، لالال"سما"  أ الوالشالما  لحركالو فالت  فالي ممالاع ةالزد حالاتم  فم اليمسر  أميمفي سيار متص ، ما  
 الحكومالو فالي رام هللا  الد   فجالراءاتز تن يميالو حالو  عالم موامال اإلعالالمانه "يوم الومالي  القالادم ساليتم 

القالالالادم، والالالال ي سالالاليدر   ارر بالالالاءمالالالو ني حركالالالو فالالالت  عقالالال  اجتمالالالاع ال جنالالالو المركزيالالالو المقالالالرر عقالالالدت 
 اإلجراءات ارويرد الموجفو  د مماع ةزد" 

 7/8/2017 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 إلنهاء االنقسامسخافة إسرائيلية ونسعى لخريطة طريق  عباسالرجوب: قصة حصار  .6
رام هللا: أكد ال واء ج ري  الرجو  أميم سر ال جنو المركزيو لحركو فت  أم زيارد الم   ع د هللا الثاني 
لن سالالميم هالالي محمالالو تاريويالالو، وتالال تي وفالالر كالال  المبميالالات نتيجالالو ال يلالالو التالالي ت  الالورت ت قاليالالا   بالالد مالالا 

ل  ارردنيالالالو الن سالالالمينيو، التالالالي حصالالال  فالالالي المسالالالجد ارمصالالالس مالالالم انسالالالجام وتنالالالاةم فالالالي الالالالره  والمصالالالا
ارتكالالالزت ع الالالس صالالالال و وصالالالمود أهالالال  القالالالد   نفالالالم اسالالالتراتيجي مالالالم جالالالان فم لحمايالالالو القالالالد  والمسالالالجد 

 ارمصس ومرا متفم وتصديفم آللو القمع اإلسرالي يو  
ممالالا تنام تالاله الصالحز الب ريالالو حالالو  فالالرر حصالالار  ،فالالي تصالالريحات لالال"القد  البر الالي" الرجالالو ، وسالور

ي  الن سميني محمود ع ا  عق  أحالدا  ارمصالس، ووصالز الكالالم  السالويز، ةير مب م ع س الرل
لكنالالاله أكالالالد أم  لالالال  ال يبنالالالي أم كالالال  الشالالالب  الن سالالالميني  مالالالم فالالاليفم الالالالرلي  ال يبيشالالالوم  الالالمم ميالالالود 

 احتالليو تجب  مم حركته وأنشمته في ك  المجاالت مرت مو  مزاج االحتال  البنصري 
 8/8/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 انشر حول تدخلها إلعادة فتح السفارة اإلسرائيلية في عمّ " تنفي ما ن  الفلسطينية رجية"الخا .7

الو ر الصحني الصادر عم مالا  جم و وتنصيال   الن سمينيو ننت وزارد الوارجيو والمغتر يم :وفاوكالو 
  مالم ت ال  ، التي تالزعم مالم واللاله "أم هنالا  جفالودا  7/8/2017 يسمس "صحينو فسرالي  هيوم"، اإلثنيم

م   وزارد الوارجيو الن سمينيو مع السالنارد ارردنيالو فالي تال  أ يال  ووزارد الوارجيالو اإلسالرالي يو مالم أجال  
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الالال فيجالالالاد موالالالرج وحالالال    ام، لوجالالالود  الالالغومات مالالالم رجالالالا  ارعمالالالا  لمو الالالوع السالالالنارد اإلسالالالرالي يو فالالالي عم 
وزارد، في  يام الرت واعت  ارردنييم والن سمينييم ال يم ت ررت مصالحفم جراء فةالر ت   السنارد" 

يفالدز  ومشال وها   ومساليلا   مدسوسالا   ، كما اعت رته "و را  لفا، ه ا الو ر الصحني عار  عم الصحو تماما  
فلالالالالس اإلسالالالالاءد ل الالالالوزارد ورصالالالاليدها الالالالالومني ودورهالالالالا الد  وماسالالالالي وو الالالالر     الالالالو لالالالالد  الالالالالرأي البالالالالام البر الالالالي 

  الو الالر ةيالالر الصالالحي  ونشالالرت، دوم واسالالتغر ت الالالوزارد ميالالام  بالالر وكالالاالت ارن الالاء نقالال والن سالالميني" 
 التدمير في ت   المب ومات المش وهو أو حتس الرجوع ل وزارد، كال جراء مفنالي  الديفي ل ت كالد مالم الو الر 
ومال ت وزارد الوارجيو والمغتر يم، كافو وسال  اإلعالم  تحر ي الدمو والمو وعيو في نشر ارو الار، 

 أو ار كا  و وةير صحيحو  والتح ي  المسهوليو الومنيو، م   فشاعو أيو
 7/8/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 األمريكي للضغط المالي غير مجد زملط: استخدام الكونجرسحسام  .8

ما  السنير الن سميني في الواليات المتحدد ارمريكيو د  حسام زم م فم فمرار لجنو البالمات  :ف وريدا
لمشالالروع مالالرار  تجميالالد المسالالاعدات الماليالالو ل سالال مو الوارجيالالو فالالي مج الال  الشالاليوي ارمريكالالي أو  أمالال  

القيالالادد  فالالال ت  التالالزامالومنيالالو لحالاليم ومالالز مالالدفوعات أسالالر الشالالفداء وارسالالر  ةيالالر مجالالد ولالالم يالالهثر فالالي 
مالالالالم الكالالالالونجر   ومالالالالز المسالالالالاعدات ل سالالالال مو وأم الواليالالالالات  سالالالالا قا   المالالالالدفوعات، منوهالالالالا أم هنالالالالا  مالالالالرارا  

لقفالالا فالالي المالالهتمر السالالالنوي أو الالاليم زم الالم، والالال  ك مالالو   المتحالالدد ال تالالدفع لميزانيالالو السالال مو منالال  سالالنوات
لجمبيالالالو  يالالالت لحالالالم فالالالي الواليالالالات المتحالالالدد، أنالالاله منالالال  توليالالاله منصالالال ه م الالال  ثالثالالالو أشالالالفر مورسالالالت  الالالغوم 

 في ه ا المجا   سياسيو  ومو لومز مدفوعات ارسر  والشفداء، وأم مومز القيادد كام حاسما  
 7/8/2017 ،وكالة معا  اإلخبارية

 
 المبكر لموظفينا يعني انهيار خطير في الخدمات الطبية لتقاعداصحة غزة:  .9

أم فجالالراءات التقاعالالد الم كالالر التالالي  أكالالد المتحالالد   اسالالم وزارد الصالالحو فالالي ممالالاع ةالالزد أشالالرز القالالدرد :ةالالزد
مم كوادر وزارته مم و رات وكنالاءات  %40المو نيم المدنيم ستما   تمارسفا الس مو في رام هللا  د  

ومالالالا  القالالدرد فالالالي تصالالالريحات لالالالال"مد   الالالر ": فم  فيالالالار وميالالر فالالالي الوالالالدمات الم يالالالو ك يالالرد، ممالالالا يبنالالالي ان
"اإلجالالراءات المتحركالالو لسالال مو رام هللا  اتجالالات التسالالري  القسالالري ل مالالو نيم يبت الالر الالالرأ  ارويالالر فالالي جريمالالو 
مث   الموت التي ترتك فا  حر مر س مماع ةزد  بد ومالز توريالد اردويالو والتحالويالت الم يالو لمر الس 

مو نا  مم البام يم في الالوزارد فالي ةالزد يت قالوم رواتال فم  679آالز و 3وأ از: "هنا   ل وارج"  القماع
وأو ال  أم  مم حكومو التوافر في رام هللا، و التالي ففم مرشحوم ل تقاعالد الم كالر كمالا تومالم السال مو" 
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 876، و%26م ي الا  مالم االستشالارييم واروصالالييم يشالك وم مالا نسال ته  942مم  مم هالهالء المالو نيم 
مو نالالالا  يبم الالالوم فالالالي مسالالالم  96مالالالم مالالالو ني أمسالالالام الصالالاليدلو،  221، و%24ممر الالالا  يشالالالك وم مالالالا نسالالال ته 

مالالم البالالام يم فالالي الحالالرز الفندسالاليو والصالاليانو،  99مالالم مالالو ني أمسالالام البالالالج الم يبالالي، و 55ارشالالبو، 
 مفندسا  في المجاالت الموت نو  22، واإلشراميومم البام يم في الموامع  67و

 7/8/2017س برس، وكالة قد
 

 فتح صفحة جديدة في العالقات ويؤكد  مستشار المرشد اإليرانيو  ظريفيلتقي  لطهران وفد حماس .11
التقالالس وفالالد مالالم ميالالادد حركالالو حمالالا ، يالالوم اإلثنالاليم، وزيالالر الوارجيالالو اإليرانالالي، محمالالد جالالواد  ريالالز، فالالي 

شالالر، ف الالافو فلالالس وتالالرأ  وفالالد الحركالالو ع الالو المكتالال  السياسالالي عالالزت الر  الباصالالمو اإليرانيالالو مفالالرام 
 القادد أسامو حمدام وصال  الباروري وزاهر ج اريم 

مالالم جان الاله، رحالال  وزيالالر الوارجيالالو اإليرانالالي  زيالالارد وفالالد حمالالا  ل جمفوريالالو اإلسالالالميو اإليرانيالالو، مهكالالدا 
ع الالس أهميالالو الق الاليو الن سالالمينيو فالالي السياسالالو الوارجيالالو اإليرانيالالو و الالرورد البالمالالو  نصالالال  المقاومالالو 

وأكد  ريز أم مومز الجمفوريو اإلسالميو  رأسفا حركو المقاومو اإلسالميو حما  الن سمينيو ع س 
اإليرانيو مم الق يو الن سالمينيو ثا الت وةيالر ما ال  ل تغييالر ولالم يشالفد هال ا الالدعم أي ت الد ، مشاليرا فلالس 

 أم مفرام ستواص  دعمفا ل شب  الن سميني ومقاومته مم منم ر ه ا المومز الثا ت 
مسالتبدوم لن ال  كال  الوالفالات فالي سال ي  دعالم ف سالميم والشالب  الن سالميني ووحالدد  وما   ريز: "نحم
 ارمو اإلسالميو "

 الالدورت، شالالكر عالالزت الرشالالر رلالالي  وفالالد حمالالا  الالالدعم اإليرانالالي ل شالالب  الن سالالميني ومقاومتالاله، مهكالالدا أم 
ونات عالمو حما   الجمفوريو اإلسالميو ت تي في سيار ارهميو التي توليفا الحركو ل تواص  مع مك

 ارمو اإلسالميو كافو ودمو ل ق يو الن سمينيو  اعت ارها الق يو المركزيو لف ت ارمو 
ومالالا  الرشالالر فم حمالالا  تالالهمم   الالرورد وحالالدد البالالالم اإلسالالالمي ون الال  الوالفالالات وتوجيالاله المامالالات نحالالو 

 البدو المشتر  ل جميع وهو االحتال  
لثناليالالو نحالالو مواجفالالو عالالدو مشالالتر  ونصالالرد كمالالا أكالالد الجان الالام ع الالس فالالت  صالالنحو جديالالدد فالالي البالمالالات ا

 ف سميم وارمصس والمقاومو 
وكام الوفد التقس يوم ارحد مسهوليم فيرانييم عق  المشاركو في حن  تنصي  الرلي  اإليراني حسم 

 روحاني  دعود مم الجمفوريو اإليرانيو 
 وليو ع ي أك ر واليتي حركو، يوم اإلثنيم، مستشار المرشد اإليراني ل شهوم الدالالتقس وفد كما 
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وشكر رلي  وفد الحركو فلس مفرام عزت الرشالر، الجمفوريالو اإليرانيالو ع الس موامنفالا الداعمالو ل ق اليو 
 الن سمينيو وصمود الشب  الن سميني 

وتحد  حو  آور المستجدات ع س الساحو الن سمينيو، والسيما في القد  والمسجد ارمصس، مهكالدا  
عالالالالالم القالالالالالد  والمقدسالالالالالات اإلسالالالالالالميو فالالالالالي ف سالالالالالميم نيا الالالالالو عالالالالالم ارمالالالالالو  أم الشالالالالالب  الن سالالالالالميني يالالالالالدافع

 اإلسالميو 
وشدد الرشر ع س أهميو أم ت وال  جميالع الالدو  البر يالو واإلسالالميو دورهالا ارساسالي فالي دعالم المقاومالو 
الن سالالمينيو نحالالو دحالالر االحالالتال  الصالالفيوني مالالم ف سالالميما رم  لالال  يحقالالر المصالال حو الب يالالا لحا الالر 

 ق  فا والمنمقو أي ا جميع ه ت الدو  ومست
مم جان ه، أعر  واليتي عم سبادته  زيارد مادد حما  ل جمفوريو اإلسالميو اإليرانيو، مشاليرا  فلالس أم 

 مفرام تقز فلس جان  حركو حما  
وأكالالالد أم ل كيالالالام الصالالالفيوني  صالالالمات  وا الالالحو  فالالالي أزمالالالات المنمقالالالو، وأنالالاله عالالالدو يبالالاليش ع الالالس الوالالالالز 

وأ از واليتي أم فيرام كانت وما زالالت داعمالا  أساساليا  ل شالب   سالميو والنرمو  يم الدو  البر يو واإل
 الن سميني الم  وم ومقاومته ال اس و 

 7/8/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 قواعد لما بعد عباس أربعةحمدان: أسامة  .11
أسالامو حمالدام، ع الس أم  ،شدد مسهو  البالمالات الدوليالو فالي حركالو حمالا : يحيس اليبقو ي - يروت 

ا  رلي  الس مو محمود ع ا  اروير "ال مسهو  ويبك  ارزمو التالي يبيشالفا  تبامياله  مريقالو وم
 ث ريو مع الش م الومني الن سميني"، واصن ا الوما   ال"ال ال " 

ومالا  حمالدام فالي حالوار مالع صالحينو "ف سالالميم": فم ومالا  ع الا   بيالد الم الادرد التالي أم قتفالا حمالالا  
ح ه، وي فرت  م فر مم ال يتحم  المسهوليو، ويتبامال   مريقالو لتحري  عج و المصالحو "يسيء لصا

 ث ريو مع أ ناء شب ه، وه ت ال ي ير   ي مالد مفما كام مومبه" 
وأ الالالالاز: "الومالالالالود التالالالالي لجالالالال  فليفالالالالا ع الالالالا  تالالالالهثر سالالالال   ا ع الالالالس المصالالالالالحو وع الالالالس البالمالالالالات الومنيالالالالو 

مهكالد ا أم الال ها  فلالس المصالالحو  الن سمينيو وت بفا في سيامات سال  يو، وتكالر  ارزمالو وال تح فالا"،
 تبوزت اليوم فرادد لتنني  ما اتنر ع يه" 

نما انسجام كامال  مالع المومالز  وتا ع حمدام: "عندما نسمع شيل ا ال يب ر عم عجز في اإلرادد فقم، وا 
 اإلسرالي ي فف ا ال ين ئ  وير ع س صبيد البالمات الومنيو" 
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 تعطيل المصالحة
،  رالالالع ع الالا  لمبام الالو ةالالزد "ال تنم الالي ع الالس أحالالد، فالكالال  يالالدر  أم الكالالرد واعت الالر القيالالادي فالالي حمالالا 

  م ب ه وأم ك  ارمور مب قو  موافقته" 
والمم الالو ، وفالالر حمالالدام، التننيالال  الم اشالالر التنالالار المصالالالحو الالال ي يمكالالم أم ي الالدأ مالالم والالال  تشالالكي  

هوليو فالي كال  منالامر حكومو وحدد ومنيو ت م كافو النصال  الن سمينيو، وه ت الحكومالو تتالولس المسال
 الس مو، سواء  ال نو ومماع ةزد 

أو  ، أم ه ت الحكومو و حكم تشكي تفا السياسيو "تستميع تننيال  كال  نقالام اتنالار المصالالحو، ف ا مالا 
 رفع ع ا  النيتو عم  ل " 

وحو  الحدي  عم م ادرد الرلي  المصري ع د النتا  السيسي ل مصالحو، أو ال  حمالدام، أم هنالا  
 يا مم أج  ال ها  التنار "فال أم ه ا الجفد ال يزا  يصمدم  بق و رفر ع ا " جفدا مصر 

و الالاليم أم المصالالالرييم يتبالالالام وم مالالالالع مو الالالوع المصالالالالحو " الالالنن  مويالالالال ، ويحرصالالالوم ع الالالس أم تالالالالهدي 
المصالالالحو السالالتقرار ومنالالي ولالالي  فلالالس مزيالالد مالالم ارزمالالات"، منوه الالا فلالالس أم ع الالا  "لالالم يصالال  لمرح الالو 

 و وم دهت: ال أريكم فال ما أر " القناعو  الشراكو الومني
وأعالر  حمالالدام عالالم أم الاله فالالي أم تجالالد التناهمالالات ارويالالرد  الاليم حمالالا  ومصالالر والتالالي وصالالنفا  الالال"الجيدد" 

 مريقفا فلس النور مري  ا 
 
 قواعد لما بعد عباس 4

و ش م الحدي  عم مرح و مالا  بالد ع الا ، مالا  حمالدام: "لسالنا م قاليم مالم مرح الو مالا  بالد ع الا  ور مالا 
ت المرح و أف   مم مرح و ع ا  ننسه"، مستدرك ا: "ولكم ه ت المرح و يج  أم تسير ع س تكوم ه 

 أر ع مواعد وا حو" 
والقاعدد ارولس، وفر القيادي في حما ، أم أي ترتي ات ل  يت الن سميني في ت   المرح و يج  أم 

ميني ولالي  ترتي الات تكوم نا بو مم ال يت الن سميني ننسه،  مبنالس أم تقالوم ع الس أسالا  ومنالي ف سال
 يتحكم  فا االحتال ، أو ينر فا فرير مم وارج الوامع الن سميني 

وأشالالار حمالالدام، فلالالس أم القاعالالدد الثانيالالو، أم أي ترتي الالات يجالال  أم تنشالال  ع الالس أسالالا  االوتيالالار الشالالب ي 
 الن سميني الحر، وما يقررت الشب   وسال  ديمقراميو  ات ما ع مم الحريو والشنافيو الكام يم 

أما القاعدد الثالثالو فال ي ترتي الات يجال  أم تراعالي أننالا فالي مرح الو تحالرر ومنالي ف سالميني وهالي مرح الو و 
تقت ي أشكاال  مم البمال  السياسالي واإلداري وميالادد ل شالب  الن سالميني توت الز عالم الالنمم الال ي أدار 

  ه أ و مازم الوامع الن سميني 
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جال  أم يشالم  الكال  الالومني وال يسالتثني أحالد ا، أما القاعدد الرا بو، والكالالم لحمالدام، أي  نالاء ومنالي ي
مشدد ا أم ع س ك  ارمراز الن سمينيو أم تتجاوز والفاتفالا التالي حصال ت ع الس مالد  عقالود ال ساليما 

 في السنوات ارويرد 
 

 أولويات خارجية
ولالالد  سالالهاله حمالالدام، عالالم أولويالالات حمالالا  الوارجيالالو والالال  المرح الالو المق  الالو، أو الال  أم تالالوفير الالالدعم 

 كاله لدعم صمود الشب  الن سميني ومقاومته ع س رأ  ت   ارولويات  كافو أش
ومالالا : "نحالالم نوالالور مبركالالو مالالم أجالال  تحريالالر اررر ومالالا زالالالت هالال ت المبركالالو مالمالالو ولالالم تنتفالالي فال 

  تحقير الحريو القادمو   وك  حرا  سياسي ه ت ماعدته وتوجفاته" 
زاء مستق   البالمو مع "فيرام"، أكد القيالادي فالي حمال ا  حالرص الحركالو ع الس " نالاء عالمالات مالع كال  وا 

الالالالدو  مالالالم أجالالال  مصالالال حو الق الالاليو الن سالالالمينيو، تكالالالوم ماعالالالدتفا ع الالالس أسالالالا  موامالالالز هالالال ت الالالالدو  تجالالالات 
 ف سميم  دعم شب نا وحقومه ومقاومته" 

الالا، والالالدعم الالال ي مدمتالاله مالالم أجالال   25وأشالالار فلالالس أم عالمالالو حمالالا  مالالع مفالالرام ممتالالدد وتزيالالد ع الالس  عام 
 قاومو "وا   وج ي" الق يو والشب  والم

وما : "حما  مبنيو   م تتواص  ه ت البالمو وتتمور )   ( ويدنا ممدودد لك  مم يريالد أم تكالوم لاله 
 عالمو حسنو  حما " 

زاء وصالالالز صالالالحينو الريالالالار السالالالبوديو لحمالالالا   الالالال"اإلرها " ومالالالم ثالالالم تراجبفالالالا وحالالال ز الالالالنص مالالالم  وا 
دي فالالي حمالالا  الحم الالو الشالالب يو البنويالالو التالالي مومبفالالا  بالالد انتقالالادات عر يالالو واسالالبو ل صالالحينو، عالالد  القيالالا

واجفو الصحينو في داو  السبوديو ووارجفا "رسالو مويو،  ال م شالبو  ارمالو تالرت م  ن سالميم، وتالر  
 أنفا م يتفا، وأم المقاومو هي المب ر عنفا" 

 7/8/2017فلسطين أون الين، 
 

 المسجد األقصى عن لسحب الوصاية األردنيةيمهد االحتالل  :فتحبمسؤول ملف القدس  .12
م ع الد القالالادر، فم م ال  مالالوات تمالالا  مسالهو  م الالز القالد  المحت الالو فالي حركالالو فالت ، حالالا: القالد  المحت الو

 االحتال  تزويدها   سماء "حرا  ارمصس"، مقدمو لسح  الوصايو ارردنيو عم المسجد 
رمصالس وكانت س مات االحتال  مالد م  الت مالم ارومالاز اإلسالالميو تزويالدها   سالماء حالرا  المسالجد ا

 الجدد لمبرفتفم وإلعماء الموافقو ع يفم 
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وم االثنالاليم، أم يالالوأ الالاز ع الالد القالالادر فالالي تصالالري ، وصالال  "المركالالز الن سالالميني ل عالالالم" نسالالوو عنالاله، 
دارد ارومالالاز، يمثالال  فالالرر  تالالدو  سالال مات االحالالتال  فالالي الشالالهوم اإلداريالالو لحالالرا  المسالالجد ارمصالالس وا 

را فلالس أم االحالتال  يسالبس فلالس مصالادرد وشالم  وامع جديد، وتدو  سافر فالي المسالجد ارمصالس، مشالي
و وصالالالوص الوصالالالايو ارردنيالالالو، مالالالا  ع الالالد القالالالادر: "نحالالالم كسالالال مو متنقالالاليم  دور ارومالالالاز اإلسالالالالميو 

 الالااللتزام الالال ي وم بالاله الالالرلي  أ الالو مالالازم مالالع الم الال  ع الالد هللا، والالال ي أعمالالس  موج الاله الوصالالايو لالال ردم، 
 كونفا مفمو وتقوم  م ء النراغ داو  ارمصس" 

 7/8/2017، لمركز الفلسطيني لإلعالما
 

 ستزيد من حالة االنقسام الداخليعباس ضّد قطاع غزة  تهديدات"الجهاد":  .13
تفديالدات رلالي  السال مو محمالود ع الا   اتوالا  "فجالراءات  : رف الت حركالو الجفالادأدهم الشالريز -ةزد 

ما  القيالادي فالي و   ي عقا يو" جديدد  د سكام مماع ةزد، مهكدد أنفا ستزيد مم حالو االنقسام الداو
 حركو و ر عدنام: فم الت وي   البقا  واتوا  فجراءات عقا يو "أمر مرفور ومني ا" ال

وأشار عدنام في تصالري  لالال"ف سميم"، فلالس أم ممالاع ةالزد القالا ع تحالت الحصالار، ومالدم آالز الشالفداء 
لت الالاليير وأ الالالاز أم حصالالالار ةالالالزد ومحالالالاوالت ا والجرحالالالس، ال يسالالالتحر فالالالرر فجالالالراءات عقا يالالالو ع يالالاله 

ومال  الس مو  التراجع عالم  ليست جديددا وتفديد النا  في أرزامفم لم يزيد فال البزلو الننسيو  يننا 
نما تبام  شب ا   كم ه وتم   كرامته  كما  ومواتفا البقا يو تجات ةزد والتي ال تبام  جفو  بينفا، وا 

داعي لومالالالالز أي عقالالالالا   حالالالالر مالالالالال  القالالالالو  الومنيالالالالو واإلسالالالالالميو والنوالالالال  فالالالالي الالالالالداو  والوالالالالارج  التالالالال
 الموامنيم في ةزد 

 7/8/2017فلسطين أون الين، 
 

 غزة قطاعباتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد  عباس تهديدات" ترفض الديمقراطية" .14
ج فالالالو الديمقراميالالالو تفديالالالدات رلالالالي  السالالال مو محمالالالود ع الالالا   اتوالالالا  : رف الالالت الأدهالالالم الشالالالريز -ةالالالزد 

مالا    و ةالزد، مهكالدد أنفالا سالتزيد مالم حالالو االنقسالام الالداو ي"فجراءات عقا يو" جديدد  د سكام ممالاع 
ع الالالو المكتالالال  السياسالالالي ل ج فالالالو الديمقراميالالالو مالالالال  أ الالالو  رينالالالو: فم هالالال ت اإلجالالالراءات مالالالم شالالال نفا أم 
  تقور الجفود الم  ولو مم النصال  إلتمام المصالحو، وتغ ر المرير أمام أي حرا  إلنفاء االنقسام

 سميم"، استمرار اإلجراءات التي مالم شال نفا أم تبمالر ارزمالات فالي ورفر أ و  رينو في تصري  لال"ف
ودعا فلس ومنفا  اعت ار أنفا ال تستند فلس  القماع واصو ما يتب ر  ارو اع اإلنسانيو واالمتصاديو 

مسوةات مانونيو أو سياسيو، ويدفع الموامم ثمن ا  اه  ا جراء استمرارها، وك ل  دعا فلس ومز التنالرد 
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وأكالالد أم فنفالالاء االنقسالالام ال يسالالتمد لمثالال  هالال ت اإلجالالراءات،  القالالرارات مالالم مر الال  رلاسالالو السالال مو فالالي اتوالالا  
وهالالي تبمالالر االنقسالالام وارزمالالات فالالي ممالالاع ةالالزد، وتدفبالاله فلالالس ويالالاريم  الالاريم  الحالالالو فمالالا االننجالالار أو 

 وشدد ع س أم تداعيات فجراءات الس مو مالت الجميع فالي ةالزد وواصالو المالوامنيم الال يم االننصا  
 يدفبوم الثمم، م ين ا "لي   ف ت المريقو تبزز الشرعيو" 

 7/8/2017فلسطين أون الين، 
 

 إنهاء االنقسامإلى  تؤدي أن كادت ا  بذلت جهودفي حزب الشعب  : قيادات بارزة"القدس العربي" .15
الفالالالالور: ع مالالالالت "القالالالالد  البر الالالالي" أم جفالالالالودا  الالالال لتفا ميالالالالادات  الالالالارزد فالالالالي حالالالالز  يسالالالالاري  أشالالالالرز - ةالالالالزد

أدت فلالالس تقالالار  وجفالالات الن الالر  الاليم حركتالالي فالالت  وحمالالا ، وكالالادت أم تصالال  فلالالس نتيجالالو  ف سالالميني،
 اتنالالالار إلنفالالالاء االنقسالالالام  ويشالالالم  االتنالالالار ت  يالالالو ممالالالال  المالالالرفيم، ةيالالالر أم ت الالال  االتصالالالاالت واجفالالالت 
صالالبو ات فالالي ال ح الالات ارويالالرد، مالالا حالالا  دوم فتمامفالالا، و لالال   بالالد أم ننالالت حركالالو فالالت  وجالالود "م الالادرد 

 نفاء االنقسام، رةم ت كيد حما  مصريو جديدد" إل
ومالالالا  مصالالالدر مم الالالع فم ميالالالادات  الالالارزد فالالالي حالالالز  الشالالالب  الن سالالالميني تالالالدو ت وأجالالالرت اتصالالالاالت مالالالع 
ميالالالالادات مالالالالم حمالالالالا ، وكانالالالالت ع الالالالس اتصالالالالا   مهسسالالالالو الرلاسالالالالو الن سالالالالمينيو،  فالالالالدز فنفالالالالاء االنقسالالالالام، 

م / آ  الما الالي، اةسالال 17والتوصالال  فلالالس صالالي  مق ولالالو مالالم المالالرفيم  وعقالالد أحالالد مالالادد التن الاليم يالالوم 
اجتماعا مع أحد مادد حما  في مماع ةزد، جالر  واللاله، التوافالر ع الس  نالود المقتالر  المقالدم مالم م ال  
الحالالز ، ويحمالال  أر الالع نقالالام، أولفالالا يالالنص ع الالس حالال  ال جنالالو اإلداريالالو، التالالي شالالك تفا حمالالا  فالالي ةالالزد، 

 والبودد عم اإلجراءات التي اتو ت  س  فا مم م   الس مو الن سمينيو 
ال ند الثاني ع س تمكيم حكومو الوفار مم القيام  مسالهولياتفا كافالو فالي ممالاع ةالزد، فيمالا يهكالد وينص 

ال ند الثالال  ع الس أم تكالوم مالدد هال ت الحكومالو  بالد تمكينفالا مالم البمال  فالي ةالزد، مالم ثالال  فلالس أر بالو 
 شفور، ع س أم ينت  حوار وال  عم  ه ت الحكومو، حو  تشكي  "حكومو وحدد ومنيو" 

ل نالالالد الرا الالالع ميالالالام حكومالالالو الوحالالالدد  التح الالالير إلجالالالراء االنتوا الالالات الشالالالام و رلاسالالاليو وتشالالالريبيو ويشالالالم  ا
ول مج الالال  الالالالومني  وأشالالالار المصالالالدر فلالالالس أم حالالالز  الشالالالب  تواصالالال   بالالالد ال قالالالاء مالالالع حمالالالا  والرلاسالالالو 
الن سالمينيو، حيالال  كالالام هنالالا  "موافقالالو م دليالالو"، مالالع التشالالديد ع الالس المرح الالو مالالا  بالالد حالال  ال جنالالو اإلداريالالو 

رد تمكالاليم الحكومالالو، حيالال  مالالر  الحالالز  رهيالالو ل مقصالالود  الالال "التمكالاليم"، مالالم والالال  التواصالال  مالالع و الالرو 
 حركو حما  لمتا بو  ل  

وشم  مو وع التمكيم التوافر ع س و ع "وريمو مريالر" تتنالاو  جميالع الم نالات وفالر جالدو  زمنالي، 
وصالالوص م الالز ع الالس أم يالالتم االتنالالار ع الالس اإلمالالار البالالام، وع الالس "حا الالنو ومنيالالو" ترعالالس االتنالالار  و 
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مالالو ني ةالالزد، الالال يم عينالالتفم حمالالا   بالالد سالاليمرتفا ع الالس ارو الالاع، يقالالو  المصالالدر فنالاله لالالم يكالالم هنالالا  
تناصي ، ةير أم ه ا الم ز سيبالج في فمار حال  الوالفالات، وفالر جالدو  زمنالي، وفالي فمالار عم يالو 

 "التمكيم" التي ستمن  لحكومو التوافر في ةزد 
م ال  حالالز  الشالب ، تومالالز يالوم ارر بالالاء الما الي،  بالالد  وع مالت "القالالد  البر الي" أي الالا أم التالدو  مالالم

مر  حما  لرهيتفا لح  الوالز، والقالمو ع س نقام عدد، في مقالدمتفا اسالتيبا  الحكومالو مو نيفالا 
في مماع ةزد، ةير أم المصدر ال ي تحد  لال "القد  البر ي"، أشار فلس أم ه ا التالدو  سيتواصال  

 النقام الس بو التي عر تفا حما   في المرح و المق  و،  الرةم مم م ادرد
 8/8/2017، لندن، القدس العربي

 
 الوطني في رام هللا انقالب على تفاهمات بيروتالمجلس حماس: عقد  .16

اعت رت حركو حما  أم أي ومود لبقالد المج ال  الالومني الن سالميني، والارج اإلجمالاع الالومني، : ةزد
وأو ال  ع الد  فالي  يالروت مم الع البالام الجالاري "انقال " ع س تناهمات ال جنو التح يريو التي عقالدت 

ال ميالالالز القالالالالانوع، النالالالالامر  اسالالالم الحركالالالالو لالالالالال"مد   الالالالر "، أم اجتماعالالالات ال جنالالالالو التح الالالاليريو ل مج الالالال  
الالالومني الن سالالميني والتالالي عقالالدت  ح الالور كافالالو النصالالال  فالالي الباصالالمو ال  نانيالالو  يالالروت فالالي كالالانوم 

 الور كال  النصالال  الن سالمينيو لبقالد أي ثالاني/ ينالاير الما الي، أكالدت ع الس أمالريم ارو :  الرورد حال
 ج سالالو ل مج الال  الالالومني، وارمالالر الثالالاني: أم يكالالوم عقالالدت والالارج مدينالالو رام ر ليتالالا  ل جميالالع ح الالورت 
وما : "ف ا أصالر رلالي  السال مو الن سالمينيو محمالود ع الا  وميالادد السال مو فالي المقامبالو عقالد المج ال  

  ع الالس هالال ت التناهمالالات التالالي تمالالت فالالي  يالالروت"، الالالومني فالالي مدينالالو رام هللا المحت الالو ففالال ا  مثا الالو انقالالال
وأ از: "ف ا ما تم عقد المج   الومني  ف ت الكينيالو  بيالدا عالم اإلجمالاع الالومني و الدوم  وفر موله 

مشالالاركو فصالالال  فاع الالو مثالال  حركتالالي حمالالا  والجفالالاد اإلسالالالمي وفصالالال  أوالالر ، فالال ال أدنالالس شالال  هالال ا 
 ي ارداء ويص   هنا  انقساما حقيقيا" ف ودكتاتوريويرس  االنقسام واالست داد  القرار 

 7/8/2017قدس برس، 
 

 عقد اجتماع مجلس وطني غير توحيدي برام هللا يمثل انقالبا  على اإلجماع الوطني :"الشعبية" .17
أكالالد ع الالو ال جنالالو المركزيالالو البامالالو ل ج فالالو الشالالب يو لتحريالالر ف سالالميم فيالالاد عالالور هللا أم : سالالما -ةالالزد 

لبقد اجتماع ل مج   الومني يمث   مومالز اإلجمالاع الالومني الحالريص  مومز الج فو الم دلي الرافر
وشدد في تصريحات ل مكت  اإلعالمي ل ج فو  غالزد  ال م نيالو القيالادد الن سالمينيو  ع س الوحدد الومنيو 

عقد دورد ل مج   الومني في رام هللا تمث  انقال  ع س مرارات اإلجماع الومني واصو اتنار القاهرد 
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تالالم االتنالالار ع يالاله فالالي  يالالروت وتسالالاهم فالالي تبزيالالز حالالالو االنقسالالام والشالالري فالالي السالالاحو ومالالا  2011عالالام 
الن سمينيو و قاء الو ع الن سميني في حالو المراوحو في المكام، مما ين ر  تدهور ك ير في الساحو 

وأكد أم الج فو ستتصد  ري محاولو مم القيادد الن سالمينيو لبقالد مج ال  ومنالي فالي رام  الن سمينيو 
 له حسا ات وأهداز ومقاسات مبينو، وأم مومنفا الثا ت في ه ا المو الوع هالو عقالد دورد توحيديالو هللا

ل مج الال  الالالومني فالالي الوالالارج  بيالالدا  عالالم حالالرا  االحالالتال  كمالالا تالالم االتنالالار ع يالاله ومنيالالا  و ح الالور الكالال  
ورحالالال  عالالالور هللا  الالالالومني و مالالالا يالالالهدي فلالالالس صالالالوغ اسالالالتراتيجيو ومنيالالالو لمواجفالالالو التحالالالديات الراهنالالالو 

 الالالجفود المصالالريو الم  ولالالو السالالتبادد الوحالالدد الومنيالالو، مهكالالدا  ع الالس أهميالالو الالالدور المصالالري فالالي فنجالالاز 
  2011المصالحو الن سمينيو وفقا  التنار القاهرد 

 7/8/2017وكالة سما اإلخبارية، 
 

 قرار االحتالل إغالق قناة الجزيرة حماس تدين .18
منالالالاد الجزيالالالرد ومنبفالالالا مالالالم التغميالالالو فالالالي  أدانالالالت حركالالالو حمالالالا  مالالالرار سالالال مات االحالالالتال  فةالالالالر مكتالالال 

وما  النامر  اسم الحركو حازم ماسم فم ه ا النب  المستنكر يفدز فلس  اررا ي الن سمينيو المحت و 
وأكد ماسم أم مناد  الحد مم نق  حقيقو الممارسات البدوانيو لالحتال   د شب نا الن سميني ومقدساته 

الن سمينيو  مفنيو عاليو وهو ما أزعج االحتال ، كما عم ت ع س  الجزيرد كام لفا دور في نق  الروايو
 كشز الجرالم التي ارتك تفا في حرو فا ع س ةزد، ونق  أحدا  المسجد ارمصس م   أيام 
 7/8/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 هالتحقيقات الجارية ضدّ  تسقطهنتنياهو ينفي إمكانية أن  .19

"، مسالالاء 2000" و "1000ات فالالي التحقيقالالات  الالدت فالالي الم نالاليم "فالالي تبقي الاله ع الالس التمالالور : هاشالالم حمالالدام
وردا ع الس  اإلثنيم، ما  رلي  الحكومو اإلسرالي يو،  نياميم نتنيالاهو، فم هال ت التحقيقالات "لالم تسالقمه" 

"، جالالاء فيالاله أم مسالالهوليم ف سالالمينييم يالال م وم أم تالالهدي التحقيقالالات فلالالس فسالالقام nrgتقريالالر نشالالرت مومالالع "
وكتالال  أي الالا أم  صالالنحته ع الالس مومالالع التواصالال  االجتمالالاعي "لالالم يحصالال "  نتنيالالاهو، كتالال  ارويالالر فالالي

"شوصالاليات فالالي السالال مو )الن سالالمينيو( مالالالوا فنفالالم يالال م وم أم يالالهثر اسالالت دا  القيالالادد فالالي فسالالرالي  لصالالال  
 البم يو السياسيو" 

يال كر فالي هال ا السالاليار أم نتنيالاهو كالام مالالد وصالز التحقيقالات الجاريالو  الالدت، نفايالو ارسال وع الما الالي، 
 فا مجرد " و اء في الو نيو"   ن

 7/8/2017، 48عرب   
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 إجراءات مصادرة أراضي الفلسطينيين بتجميدالعليا المحكمة مندلبليت يوصي  .21
أوصس المستشار الق الي ل حكومو اإلسرالي يو، أفيحاي مندل  يت، المحكمو الب يا  تجميد : محمد وتد

مال  المحكمو  استصالدار أمالر مهمالت يحالو  فجراءات مصادرد اررا ي الن سمينيو  م كيو واصو، و 
 دوم مواص و س مات االحتال  اإلسرالي ي اإلجراءات الفادفو لمصادرد اررا ي 

مج سالالا مح يالالا ف سالالمينيا وثالالال  من مالالات  17توصالاليات منالالدل  يت أتالالت ردا ع الالس االلتمالالا  الالال ي مدمالاله 
 حقور فنسام ف سمينيو 

ع س أال يتم القيام   ي فجالراءات لمصالادرد اررا الي، ومال  مندل  يت المحكمو تجميد الو ع القالم، 
وكالالالالالال ل  عالالالالالالدم تومالالالالالاليم وتسالالالالالالجي  واالسالالالالالالتيالء ع الالالالالالس أرار  م كيالالالالالالو واصالالالالالالو ل ن سالالالالالالمينييم وتو ينفالالالالالالا 

 ل مستومنيم أو التوسع االستيماني  
 7/8/2017، 48عرب   

 
 والني"جللواء " قائدا   كالبرن العقيد شاي يعيّ  الجيش اإلسرائيلي  .21

م الجالالاليش اإلسالالالرالي ي، يالالالوم اإلثنالالاليم، عالالالم تبيالالاليم البقيالالالد شالالالاي كال الالالر مالالالالدا ل الالالواء أع الالال: هاشالالالم حمالالالدام
يشار فلالس أم كال الر كالام مالد  الدأ ودمتاله البسالكريو فالي دوريالو ةالوالني، وأشالغ  منصال  مالالد  والني" ج"

 لواء "شومروم"، ومالدا ل تدري ات  ال ويرد الحيو في ماعدد "تسيلي يم" 
 7/8/2017، 48عرب   

 
صابة مصرع طيار  .22  جراء تحطم مروحية عسكرية  آخرإسرائيلي وا 

فالالي جالاليش االحالالتال  فسالالرالي ي وأصالالي  آوالالر  جالالرا    يغالالو، فجالالر اليالالوم )الثالثالالاء(،  رام هللا: متالال  ميالالار
و كالالالالرت صالالالالحينو "يالالالالديبوت  جالالالالراء تحمالالالالم مروحيالالالالو م يالالالال  ه ومفالالالالا   حالالالالد  القواعالالالالد البسالالالالكريو  النقالالالال  

ي" تحممت م ي  ه ومفا  قاعدد "ريمالوم"  النقال  وع الس أحرونوت" الب ريو، أم مالرد مم مراز "أ اتش
متنفا ميار وهو  ا م في االحتيام حي  مت  فالي التحماليم، فالي حاليم أصالي  مرافقاله المالال  الجالوي 

وأ افت الصحينو أم المالرد كانت في مرير عودتفا مالم م بالو جويالو تدري يالو م ال  أم   جرا    يغو 
وشالالك  مالالالد  ممفالالا وهالالي ع الالس ارتنالالاع  الالرج المرام الالو  القاعالالدد ي  الال  مالالالدها  وجالالود و الال  فنالالي و التالالالي تح

هيلو ارركام "ةادي آيزنكوت" لجنو تحقير لمبرفو ارس ا  الحقيقيو ل تحمم و ل   بالد أسال وعيم مالم 
 عودد مالرات "أ اتشي" م باتفا الجويو  بد اكتشاز ثغرد وميرد في أجنحتفا 

 8/8/2017األيام، رام هللا، 
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 "األقصى"العبر من أزمة  استخالصيشدد على  يدلين .23
رأ  الالالالرلي  السالالالا ر لشالالالب و االسالالالتو ارات البسالالالكريو فالالالي فسالالالرالي  والالالالرلي  : أمالالالا  شالالالحادد -الناصالالالرد 

الحالي لمبفد أ حا  ارمالم القالومي، عالامو  يالدليم، أم تال  أ يال  تواجاله، عقالا  أزمالو الحالرم القدسالي 
فالي السالنارد اإلسالرالي يو فالي عمالام، حالالا  الشالريز، ومالم ثالم مقتال  أردنياليم ع الس يالد رجال  أمالم فسالرالي ي 

مالالم التراجالالع فالالي السالاليادد اإلسالالرالي يو ع الالس ارمصالالس، ارمالالر الالال ي يمالالر  أسالالل و عالالدد حالالو  اسالالتوالص 
ويقو  يدليم فم الحاجو تتم   تشكي  لجنو تحقير واسالتوالص ع الر تسالاعد المج ال  الالوزاري  الب ر 

، فالالي كينيالالو فدارد ارمالالور فالالي حالالا  ومالالوع ارمنالالي المصالالغر، الالال ي اتوالال  مراراتالاله  شالال م أحالالدا  ارمصالالس
 أزمو ش يفو في المستق  ، يهدي فلس وروج فسرالي  مم دوم أي فنجاز أمني أو سياسي 

ودعالالا يالالدليم أي الالا  فلالالس فجالالراء تحقيالالر ال يقتصالالر ع الالس المج الال  الالالوزاري المصالالغر،  الال  ع الالس الق الالايا 
ن  وموع عم يو ارمصس ومقت  شرمييم الجوهريو والم دليو وارهداز االستراتيجيو إلسرالي   وما : "م

فسالالالرالي ييم، كالالالام ين غالالالي تحديالالالد أهالالالداز وا الالالحو وال حالالال  عالالالم كالالال  نقمالالالو زمنيالالالو أثنالالالاء تمالالالور ارزمالالالو، 
ومراجبالالو ودراسالالو القالالرارات التالالي اتوالال ت فزاء المننبالالو والموالالامر المحتم الالو، التالالي تنمالالوي ع يفالالا سياسالالو 

 المج   الوزاري وارعما  المتو د  ناء ع يفا" 
 برر يدليم ستو أهداز كام يتوج  و بفا أمام المسهوليم اإلسرالي ييم:واست

ارو :  الالمام أمالالم المصالال يم والالالزوار وعناصالالر ارمالالم فالالي الحالالرم  فالالي هالال ا اإلمالالار، يالالر  يالالدليم، أنالاله 
كانت الوموات صحيحو ل مام عدم وجود المزيد مم السال  في محيم الحرم وتصبيد الرما و لمنع 

 ق    تفري  السال  في المست
الثالالاني: منالالع توسالاليع انتشالالار التالالوتر والمواجفالالات التالالي ومبالالت فالالي القالالد  فلالالس منالالامر ال الالنو الغر يالالو، 

 ومنع الوصو  فلس حا  التصبيد التي شفدناها في البالميم، البر ي واإلسالمي  
الثالالال : الحنالالا  ع الالس البالمالالات  الاليم فسالالرالي  و الاليم الالالدو  التالالي تتقاسالالم مبفالالا المصالالال  المشالالتركو فالالي 

 منمقو، وتبزيز ه ت البالمو والبم  ع س الحنا  ع س اتناميتي السالم مع مصر وارردم ال
الرا الع: صالاليانو منفالالوم الالردع اإلسالالرالي ي، وتث يالالت صالورد القالالود اإلسالالرالي يو، وتجساليد الالالثمم الالال ي يترافالالر 

 مع الم    مم فسرالي   البم يات التي تستفدففا أو  ك  وسي و أور   
رعيو الدوليالالو لتغميالالو كالال  نشالالام فسالالرالي ي، مالالع التشالالديد ع الالس االتنالالار مالالع اإلدارد الوالالام : تث يالالت الشالال

 ارميركيو 
الساد : ترسي  سيادد فسرالي  في ارمصالس،  مالا فالي  لال  المسالهوليو عمالا يجالري فالي محاليم الحالور 
المقد ، وال سيما في الجان  ارمني، الس جان  ففم مجاالت وحدود مسهوليو دالرد اروماز ومكاناله 



 
 
 
 

 

 21 ص             4369 العدد:             8/8/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

، والال ي تالم تث يتاله فالي فمالار اتنالار السالالم  اليم ارردم 1967ارردم في المومع، كما يحصال  منال  عالام 
سرالي    وا 

ويالالالر  يالالالدليم أنالالاله ين غالالالي، وفالالالي  الالالوء السالالال و  اإلسالالالرالي ي، مراجبالالالو مسالالالال  عالالالدد مالالالم أجالالال  االسالالالتبداد 
وحازمالو، كالام  ارف   ري أزمو مستق  يو، مبر ا  عالم اعتقالادت   ناله لالو كانالت هنالا  ومالوات مدروسالو

 يمكم لفا أم تمار   غما  ننسيا  وجوهريا  ع س الن سمينييم مم دوم االستجا و لممال فم  
ولنت فلس أم الشك  ال ي تم فيه ح  ارزمو وشالبور الن سالمينييم  االنتصالار، مالم شال نفما أم يشالجبا 

فالي فدارتفالا رزمالو  ع س ال غم، وع س المزيالد مالم الممالال ، مبر الا  عالم اعتقالادت  ال م فسالرالي  "أونقالت
 ارمصس، ما يهثر ع س التحديات ارمنيو ارك ر الممروحو أمامفا" 

 8/8/2017المستقبل، بيروت، 
 

 صواريخالبسبب ترسانة  "حزب هللا"حربا  جديدة ضّد  "إسرائيل"بعدم تحّمل  ي ّقرالجنرال ايالند  .24
سالالالالالا ر لمج الالالال  ارمالالالالالم القالالالالالومي  الجنالالالالالرا  ةيالالالالالورا آيالنالالالالد، الالالالالالرلي  ال مالالالالا  زهيالالالالالر أنالالالالالدراو : - الناصالالالالرد

، والالال  مقا  الالو مالالع الت نزيالالوم الب الالري  أم  فسالالرالي  ةيالالر مالالادرد ع الالس تحمالال  حالالر   جديالالدد  فالالي  اإلسالالرالي ي 
 فلس تجن  المواجفو أْو ما يمكم أم يتس    اندالعفا  عامواجفو حز  هللا، ود

   احتما  وجود سالال  فيالند ما  أي ا  في مبرر رد ت ع س سها   فم  الوشيو مم الحر  ليست  س
ألالالز  130دمالالار شالالام  فالالي حالالوزد حالالز  هللا،  الال   سالال   ترسالالانته الصالالاروويو التق يديالالو التالالي تزيالالد ع الالس 

 صاروي مم موت ز ارنواع والمديات،  حس  آور التقديرات االستو اريو اإلسرالي ي و 
 7/8/2017، رأي اليوم، لندن

 
 ات محتملةنتنياهو أمام ثالثة سيناريوه :جيروزاليم بوست"" .25

يقز رلالي  الحكومالو اإلسالرالي يو،  نيالاميم نتنيالاهو، أمالام ثالثالو ساليناريوهات موت نالو،  بالد : رامي حيدر
أم ومع مدير مكت ه السا ر وأميم سرت، آري هارو، اتنار شاهد م   مالع النيا الو، وازداد احتمالا  فدانالو 

م  وسالالت" اإلسالالرالي يو النامقالالو ومالالالت صالالحينو "جيالالروزالي نتنيالالاهو، لكالالم هالال ا االحتمالالا  ةيالالر مهكالالد  بالالد 
 اإلنج يزيو، اليوم اإلثنيم، فم نتنياهو يم   ويار عالدم االسالتقالو حاليالا ، وهالو مالا ين ال ه ومالا سالينب ه، 
والسيناريو الثاني هو تنحيته مم م   الالوزراء والال ها  النتوا الات م كالرد، أمالا الثالال  ففالو انت الار مالرار 

  2018تد حتس عام النال  البام، أي ال ي مم الممكم أم يم
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 السيناريو األول: إسقاط االتهامات مقابل ترك السياسة
 حسالالالال  الصالالالالحينو، السالالالاليناريو ارو  هالالالالو المن الالالال  لالالالالد  نتنيالالالالاهو، والالالالال ي  موج الالالاله لالالالالم يق الالالال  نتنيالالالالاهو 
االستقالو، في حيم تواص  الشرمو تحقيقاتفا، وي و  التحقالر مالم شالفادد هالارو مالدد ليسالت مصاليرد، ف  

سالالالالتماع لشالالالالفادد عالالالالدد مالالالالم رجالالالالا  ارعمالالالالا  الالالالال يم يتواجالالالالد مب مفالالالالم والالالالارج الالالالال الد سالالالاليتوج  ع يفالالالالا اال
ومالت الصحينو فنه  موجال  هال ا الساليناريو لالم يكالوم   مكالام الشالرمو  وةال يتفم في الواليات المتحدد 

 التوصيو  تقديم اللحو اتفام حتس نفايو ه ا البام 
يو الالع نتنيالالاهو لج سالالات اسالالتماع ، فس2018وأ الالافت أنالاله فالالي حالالا  جالالاءت هالال ت التوصالاليو مم الالع عالالام 

تستغرر ومتا مويال، ومد ال يقرر المستشار الق الي ل حكومو، أفيواي مندل  يت، ما ف ا كام سيوجه 
أي و / س تم ر المق  ، ف  يص   نتنياهو  بد ه ا التالاري  صالاح   23االتفام فلس نتنياهو فلس ما  بد 

  م ةوريوم  أمو  فترد حكم في تاري  فسرالي ، ف  سيتنور ع س
وتا بت الصحينو أنه مع مرور هال ا التالاري ، وم الو  الالرلي  ارميركالي، دونالالد ترامال ، نصاليحته  منالع 
فيالالرام مالالم حيالالازد ارسالال حو النوويالالو، فبنالالدها مالالد يكالالوم نتنيالالاهو مالالادرا حتالالس ع الالس التنالالاور ع الالس صالالنقو 

 إلسقام االتفامات  دت مقا   تركه ل سياسو 
 

 مينة من هاروالسيناريو الثاني: معلومات ث
 موجال  الساليناريو الثالالاني، يالزود هالارو الشالالرمو  مب ومالات ثمينالالو، و نالاء ع يفالا تقالالدم توصاليو ل مستشالالار 
الق الالالي  تقالالديم اللحالالو اتفالالام  الالد نتنيالالاهو الشالالفر المق الال ، ومالالم الممكالالم أم ت الالاز لتوصالاليو الشالالرمو 

أم تكوم اردلالو  الارد ومالت الصحينو فنه "يمكم  دعوات جفات  االلتالز الحكومي لتنحيو نتنياهو 
جدا  حي  يم   شركاء االلتالز مم نتنياهو الرحي ، ويجري تصويت ثقو ع س الحكومو في تشريم 
الثالالالالاني/ نالالالالوفم ر المق الالالال   بالالالالد عالالالالودد الكنيسالالالالت مالالالالم عم تالالالاله الصالالالالينيو ويسالالالالاعد أحالالالالد أمالالالالراز االلالالالالتالز 

ناريو، مالم ةيالر وأ افت أناله فالي هال ا السالي الحكومي في فسقام الحكومو مم وال  التصويت  دها 
المالالالرج  أم يالالالتمكم ع الالالو آوالالالر مالالالم أع الالالاء الكنيسالالالت مالالالم تشالالالكي  حكومالالالو، لالالال ل  سالالالتتم الالالالدعود فلالالالس 

 انتوا ات عامو، وسيسبس أحد مادد ال يكود فلس است دا  نتنياهو  منص  رلاسو الحز  
 وتا بت أنه يمكم فدانو نتنياهو  نفايو البام، ولكم محاكمته ستستمر لنترد موي و جدا 

 
 ناريو الثالث: األكثر واقعيةالسي

واعت رت الصحينو السناريو الثال  هو اركثر وامبيو، وال ي  موج ه يستغرر النال  البام ثالثالو حتالس 
  2018ستو أشفر لتقديم توصيو  تقديم اللحو اتفام  د نتنياهو، وهو ما ي قيه في الحكم حتس ر يع 
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كشالالالز عنفالالالا، أنالالاله مالالالم المالالالرج  أم تقالالالدم ونق الالالت الصالالالحينو عالالالم مصالالالادر لفالالالا فالالالي الشالالالرمو، رف الالالت ال
توصاليتفا فالالي تشالالريم أو / أكتالالو ر أو تشالالريم الثالالاني/ نالالوفم ر،  بالالد انتفالالاء عمالال  ارعيالالاد اليفوديالالو  مالالا 

وتا بت: ف ا ما مرر المستشالار الق الالي ت رلالو   2018مبنات أم مصير نتنياهو سيتقرر في ر يع عام 
ما مرر فدانته ف نه سيكثز البم يو، وستترت  ع س  لال  نتنياهو، ستنتفي البم يو القانونيو هنا ، وا  ا 

وأشالارت فلالس أناله م قالا لفال ا الساليناريو، ف ا مالا  تمورات سياسيو"، في فشارد فلس حدو  تغيير حكومي 
مرر مندل  يت أم ع س نتنيالاهو االسالتقالو، فال م االنتوا الات تصال   االحتمالا  ارك الر، ومالم الممكالم أم 

 بار مكافحو النساد مركزيا  في جميع الحمالت ، وسيص   ش2018تتم في وريز 
 7/8/2017، 48عرب   

 
 ملفات فسادأربعة سارة نتنياهو في  الئحة اتهام ضدّ : الثانيةالقناة  .26

مم المتومع أم يب م المستشار الق الي ل حكومو، أفيحاي مندل  يت، عم تقديم اللحالو : هاشم حمدام
 و  نياميم نتنياهو، في عدد مم م نات النساد اتفام  د سارد نتنياهو، زوجو رلي  الحكوم

وأفالادت القنالالاد الت نزيونيالو اإلسالالرالي يو الثانيالو، مسالالاء اإلثنالاليم، أناله مالالم المتومالع أم يالالتم تقالديم لالالوال  اتفالالام 
و حس  القناد الثانيو    ك د سارد نتنياهو في أر ع م نات فساد، تص  ميمتفا فلس ملات آالز الشوا

   تشالالالغي  كفر الالالالي، لالالالم ينالالالز  منامصالالالو، فالالالي منالالالز  رلالالالي  الحكومالالالو، فالالالي فالالال م الق الالاليو ارولالالالس تتصالالال
أما الق يو الثانيو ففي استودام عام الو   ميساريو،  شك  واص، ونق  المصاريز فلس صندور الدولو

  في مكت  رلي  الحكومو ل شراز ع س والد سارد، أي ا ع س حسا  مكت  رلي  الحكومو
حديقو لمكت  رلي  الحكومو في القد ، ع س حسا  المكت ، ثم وتتص  الق يو الثالثو  شراء أثا  

 نق ه فلس مسكنه في ميساريوا
 أما الق يو الرا بو ففي ت ويم مصاريز ال يافو في منز  رلي  الحكومو 
 7/8/2017، 48عرب   

 
 "صفقة القرن" تتراجع في ظل غياب األفق السياسي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: "نيوز ون" .27

  الو يالالر اإلسالالرالي ي فالالي الشالالهوم البر يالالو  مومالالع "نيالالوز وم" اإلو الالاري يالالوني  الالم منالالاحيم فم فالالرص مالالا
نجا  ما تبرز  ال"صنقو القرم" تتراجع في    ةيا  ارفر السياسالي  اليم الن سالمينييم واإلسالرالي ييم، 

 الا م سالا ر فالي و كر  الم منالاحيم الوهو  وانشغا  الواليات المتحدد والدو  البر يو  والفاتفا الداو يو 
االستو ارات البسكريو اإلسرالي يوال أم ملو يوم مرت من  أم أجر  الرلي  ارميركي دونالد ترمال  أو  
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محادثو هاتنيو له مالع الالرلي  الن سالميني محمالود ع الا  دعالات فيفالا لزيالارد ال يالت ار الير، ووعالدت  ال م 
 ما  اتت تسمس صنقو القرم ي    ك  جفد لتحقير اتنار تاريوي  يم فسرالي  والن سمينييم  مم 

وأ از أنه من  ت   الالدعود شالفدت فسالرالي  واررا الي الن سالمينيو س سال و زيالارات مكوكيالو لمستشالاري 
ترم ، وهما جيراد كوشنير وجيسوم ةرين الت ل  ح  في أهالم النقالام التالي تسالتوج  ال الدء  التنالاور 

وسالالالم لالمالالالالع عالالالم مالالالر  عالالالم أهالالالم  شالالال نفا  الالاليم الجالالالان يم، كمالالالا أم ترمالالال   اتالالاله مالالالام  زيالالالارد الشالالالرر ار
 محمات ح  الصراع الن سميني اإلسرالي ي 

وتا ع مالال فم صنقو القرم التي رة  ترم  في تحقيقفا اصمدمت   بر البق الات المناجلالو، أهمفالا 
أزمالالو الو الاليج ارويالالرد، وتالالداعي السالالبوديو واإلمالالارات وال حالالريم فلالالس جانالال  مصالالر لمقامبالالو ممالالر، ممالالا 

 ن سميني ال يشك  أولويو سياسيو  النس و له أ فر أم المو وع ال
ثم جالاءت أزمالو و الع ال وا الات اإللكترونيالو فالي المسالجد ارمصالس، ممالا أد  لكسالر جالدي فالي عالمالات 

 فسرالي  مع ارردم والس مو الن سمينيو، وأسنر عم توتر جدي في ه ت البالمات 
حيالال  رفالالر الالالرلي  ع الالا  لقالالاء كمالالا أدت هالال ت ارزمالالو فلالالس تالالوتر فالالي عالمالالات رام هللا مالالع واشالالنمم، 

ةرين الت، وم   مم مسالاعديه االجتمالاع  اله، و لال  فالي  ال  الموامالز المهيالدد إلسالرالي  التالي يت ناهالا 
واعت ر  م مناحيم أم ارزمات الداو يو المتالحقو لال دارد ارميركيالو التالي يبانيفالا  كوشنير وةرين الت 

لب الم أم تكالرار حديثاله عنفالا ي فالرت كمالا لالو ترم  أعامت تحقير مشالروعه الوالاص  صالنقو القالرم، مالع ا
 كام مننصال عم الوامع ال ي تبيشه منمقو الشرر اروسم 

 8/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 تشكو عراقيل عربية لمنع انضمامها لمجلس األمن "إسرائيلموقع "واال": " .28
سالالد فالي فسالرالي  يشالير فلالس أم ال" اإلو الاري فم التقالدير الامالت تا  شي و المراس و السياسيو لمومالع "و 

الجامبو البر يو تحاو  فح ام الجفود اإلسرالي يو ل حصو  ع س مقبد فالي مج ال  ارمالم الالدولي، ممالا 
 دفبفا رم ت    جفودا سياسيو ود  وماسيو  غرر الحصو  ع س ه ا المقبد 

دفبفالالالا التوالالالا   وأ الالالافت أم توجالالاله ممث الالالي الجامبالالالو البر يالالالو لالالالدو  أوالالالر  إلمناعفالالالا  بالالالدم دعالالالم فسالالالرالي 
وموات م ادد، مو حو أم ميدام التناف  ل حصو  ع س ه ا المقبد سيحص  وال  أم  مم عام، 

  2018وتحديدا في يونيو/حزيرام 
 7/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة  
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 الحركة اإلسالمية معرضون لالغتيال على رأسهم الشيخ رائد صالح قادةلخطيب: ا كمال .92
ح ر ميادي فسالمي  ارز في داو  اررا ي الن سمينيو المحت و من  : واص "ف سميم" -مولكرم 

م، مم مومم فسرالي ي لتصبيد سياسو االعتقاالت والمالحقات، ور ما االةتياالت  د 1948عام 
  2015ميادات الحركو اإلسالميو التي ح رتفا س مات االحتال  في تشريم الثاني/ نوفم ر 

مي  مم فمكانيو حدو  ه ت السيناريوهات  د ميادات الحركو وت تي تح يرات الشي  كما  الو
اإلسالميو، انتقاما  لفزيمو رلي  حكومو االحتال  اإلسرالي ي  نياميم نتنياهو وال  ارحدا  ارويرد 

 في المسجد ارمصس الم ار  
 دو وما  الومي  في حدي  لصحينو ف سميم: "فم هنا  حالو هو  داو  الدولو الب ريو ع س ما ي

تجات الحركو اإلسالميو مم وال  تصاعد التحرير ع يفا وال ي ال يكاد ينقمع من  أو  يوم مم 
أم اإلسرالي ييم يريدوم تب ير فش فم ع س الحركو اإلسالميو في  وأ از أحدا  المسجد ارمصس" 

د مرارهم الغ ي والسريع   ةالر المسجد ارمصس في الرا ع عشر مم الشفر الما ي ومنع صال
 الجمبو وو ع ال وا ات اإللكترونيو  والز توصيات أجفزد أمم االحتال  

ح ر الشي  الومي  مم مومم لتصنيو ميادات  الحركو اإلسالميو وواصو رلي  الحركو الشي  و 
وأكد أم ه ا الويار وارد ولي  مست بدا ، مشيرا  فلس اةتيا  رلي  وزراء حكومو  رالد صال  

، وال ي جاء  بد حم و تحرير  دت مم م   1994رس ر فسحار را يم عام االحتال  اإلسرالي ي ا
 اروسام اليمينيو اإلسرالي يو، وهو دفع اليفودي اليميني "يغلا  عمير" فلس اةتياله في النفايو 
 7/8/2017فلسطين أون الين، 

 

 / يوليو الماضي شهيدا  بتموز 19استشهاد الجئ فلسطيني تعذيبا  بسورية و .03
استشفد الجئ ف سميني مم مويم اليرمو  لالجليم الن سمينييم تحت التب ي   سجوم : دمشر

وأكدت عال و الالجئ أمجد راة  نصار استشفادت في سجوم الن ام السوري، مشيرد  الن ام السوري 
فلس أم الس مات السوريو أ  غته  وفاته في المبتق   بد وم  سنوات مم اعتقاله مم مدو  مويم 

 468و  ل  يرتنع عدد  حايا التب ي  مم الن سمينييم ممم وثقتفم مجموعو البم  فلس اليرمو ، 
  حيو 

الجلا   19مم جان ه، أع م فرير الرصد والتوثير في مجموعو البم  مم أج  ف سمينيي سوريو أم 
الجلا  نتيجو م ر ناري، والجئ  س    16يوليو الما ي،  ينفم  ف سمينيا  استشفدوا وال  تموز/

 القصز، وآور جراء التنجير، وشوص استشفد حرما  
 7/8/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
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 زم التوجه للجنائية الدوليةتعوأسرته ت االحتالل يرفض إعادة التحقيق باستشهاد زياد أبو عين... .03
ا ر، الشفيد الوزير أكدت عال و رلي  هيلو مقاومو الجدار واالستيمام الس: رام هللا الال محمود السبدي

زياد أ و عيم، أنفا تس مت، يوم اإلثنيم، مرارا  يق ي  رفر فعادد فت  م ز التحقير   روز 
استشفادت، وكشنت أنفا تبتزم التوجه لمقا اد موات االحتال  في محكمو الجنايات الدوليو  بد 

 استنناد كافو ارمور القانونيو في المحاكم اإلسرالي يو 
 7/8/2017، لندن، العربي الجديد

 
 مخيم البرج الشمالي: تسليم مطلقي النار .09

أنه تم تس يم ثالثو مم مم قي النار ع س  ال  نانيو صورمدينو " في ل عالمأفادت "الوكالو الومنيو 
، وهم: )أ    (، ال  ناني موا رات الجيش فلسعدنام ماسم حمدام في مويم ال رج الشمالي 

ال  البم  الومني الن سميني والنباليات الدينيو واالجتماعيو في وكانت فص )  ز  ( و)م أ  ( 
الرسميو ال  نانيو  ارجفزدع س م   مم  نه  ناء  أمويم  رج الشمالي ومنمقو صور، أع نت في  يام 

المويم ل تحقير مبفم مم م   الجفات ال  نانيو والق اليو، تم تس يم  أ ناءمم  أشواص تس يم ثالثو 
ي و  الق اء  أمالجفات ال  نانيو الرسميو وحرصا ع س أمم واستقرار المويم وع س  فلسالمستدعيم 

 مجرات 
 8/8/2017المستقبل، بيروت، 

 
 إخطارات هدم لعائلة العباسي في القدس المحتلة   أربعةاالحتالل يسلم  .00

 أر بوم، س مت   ديو االحتال  في القد  المحت و، اليوم االثني: دياال جويحام -القد  المحت و 
وما    المسجد ارمصسفومارات هدم لبال و الب اسي في منمقو كروم ممر    دد س وام جنو  

عمه، ع ي وأحمد ومحمود  وأ ناءالموامم محمود ف راهيم ع اسي، فم   ديو االحتال  س مته هو 
ليست مم الشفر الحالي، م ينا  أم االومارات  22ع اسي، فومارات مم أج  مراجبو ال  ديو في 

مترا ،  90ارولس التي تتس مفا البال و، ف  تس مت م   نحو عام فومارا   فدم منزله ال ال  مساحته 
 ال ي ي ويه ومن يه وزوجته 

 7/8/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
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 في سورية "كارثية" الفلسطينيةمخيمات المجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية: أوضاع  .03
وصز ع و )مجموعو البم  مم أج  ف سمينيي سوريو(، ماهر : أحمد المصري -ةزد  فسمن و ، 

شاويش، ارو اع اإلنسانيو والمبيشيو داو  مويمات الالجليم الن سمينييم في سوريو،  ال"الكارثيو"، 
وما  شاويش لصحينو "ف سميم"، أم : فم ه ت  نتيجو استمرار الحر  الدالرد هنا  من  سنوات 

ونروا والتي تحدثت في اريو يرسمفا "الوامع الحي"، وتوثقفا الجفات الدوليو، أ رزها ارو اع الكارث
ألز الجئ ف سميني في سوريو  حاجو لمساعدات  450مم أص   %95نداء مارئ لفا سا قا  أم 

وأكد أم الالجليم في سوريو يبيشوم  يم "ممرمو  ألنا منفم في حالو نزو  داو ي  280عاج و و
م المتم  ات االمتصاديو، في    انبدام مصادر الدو  وتنشي ال مالو"، الفتا فلس أم الحر  وسندا

 أجور المناز  أرهقت كاه  مب م البالالت فلس جان  المتم  ات الحياتيو ارور  
ونوت شاويش فلس أم اإلحصاليات الرسميو التي توص الالجليم الن سمينييم في سوريو ك حصاليات 

ألز الجئ ف سميني دو وا سوريو ع س مراح  متبددد، وهو ما يبني أم  100نحو ونروا، ال تشم  ار
 هنا  مباناد ك يرد ةير مشمولو الدعم والمساندد 

واتفم الناشم الن سميني من مو التحرير الن سمينيو  صنتفا الرسميو المسهولو، " النش  في التبام  
تفا"، مستدركا: "ف تقدم دالرد شهوم الالجليم مع ارزمو الحاص و، وأنفا مصرت تماما  حتس في فدار 

في المن مو كشنا  ما مدمته ع س مستو  ك  عناويم ارزمو اإلةاثيو والحقوميو والسياسيو 
 واإلعالميو" 

وتا ع: "كم مبتقال  أورجت المن مو مم سجوم الن ام؟ وكم الجلا آوت؟ وأيم  رامجفا اإلةاثيو 
عم تو يز عالماتفا التي تتناور  فا مع الن ام وح ناله في ؟ وما ا واإلعالميودورها السياسي 

 تونيز المباناد ورفبفا عم ف سمينيي سوريو؟" 
 7/8/2017فلسطين أون الين، 

 
 أصغر أسير لمدة ثالثة شهور محكمة االحتالل تثبت االعتقال اإلداري بحقّ : نادي األسير .03

ح  ي فم المحكمو البسكريو لالحتال  في ما  محامي نادي ارسير الن سميني محمود ال: رام هللا
عاما( مم   دد عناتا، لمدد ثالثو شفور  16عوفر ث تت ارمر اإلداري  حر الص ي نور كايد عيسس )

 حي  يكوم ارمر اإلداري اروير الصادر  حقه، وينتفي في ارو  مم نوفم ر/ تشريم الثاني 
2017   
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لثاني ال ي يصدر  حقه ارو  مدته أر بو شفور وفي حينه م أم أمر االعتقا  الحالي هو ارمر او ي  
أصدرت المحكمو مرارا   توني ه لشفريم ويكوم جوهريا، فال أم نيا و االحتال  مدمت استلنافا ع س 

 القرار وع يه ألغت مرارها، وتم فعادد المدد الصادرد  حقه 
 8/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
  الجزيرةقناة  ضدّ  "إسرائيل"تستنكر قرارات نقابة الصحافيين الفلسطينيين  .03

استنكرت نقا و الصحافييم الن سمينييم القرارات التي اتو تفا الحكومو اإلسرالي يو،  د مناد : ةزد
رت عم ت امنفا ووموففا فلس جان  القناد وصحافييفا ومواممفا البام و في اررا ي الجزيرد، وع   

الن سمينيو، فيما تواص ت التنديدات الن سمينيو  القرار، وسم دعوات روسع حمالت ت امم مع 
القناد  واعت رت النقا و أم ه ت القرارات التي اتو تفا حكومو فسرالي ،   ةالر مكت  القناد يبد 

 اكا  صاروا  لحريو الرأي والتب ير والبم  الصحافي انتف
ومال ت النقا و االتحاد البام ل صحافييم البر    دانو ه ت القرارات، كما مال ت االتحاد الدولي 
ل صحافييم  ال"التدو  الباج " ل  غم ع س حكومو االحتال  لومز فجراءاتفا  د مناد الجزيرد ورفع 

 ل  اإلعالم الن سمينيو والبر يو يدها عم الصحافييم كافو ووسا
 8/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
 األقصى بحراسة مشددة من قوات االحتاللالمسجد يقتحمون اليهود المستوطنين  عشرات .03

، في النترد الص احيو ام ، المسجد ارمصس مستومنا   58 امتحمف راهيم: كام   -القد  المحت و 
المستومنوم جوالت استنزازيو في أرجاء المسجد،  حراسو مشددد ونن   الم ار ، مم  ا  المغار و 

 مم موات االحتال  الواصو، ووسم انتشار ك ير ل مص يم في أرجاء المسجد 
 ف سمينييم مم عدد منامر في ال نو الغر يو  تسبو، أم فجر  كما اعتق ت موات االحتال ،

 8/8/2017الرأي، عّمان، 
 
 خرق فاضح لحرية الصحافة في القدس الجزيرة قناة الق االحتالل إلغ إجراءات"مدى":  .03

"مد " عم  ال  م قه مم التصبيد  اإلعالميوالمركز الن سميني ل تنميو والحريات  : أعر رام هللا
سكات اإلعالميوالممنفج لقمع الحريات  اإلسرالي ي الصحافو في ف سميم  غيو التبتيم ع س  وا 

صورد ما يجري عم الرأي البام البالمي، والتي كام آورها سياساتفا وممارساتفا القمبيو وحج  
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مكت  مناد الجزيرد القمريو في مدينو القد  المحت و مبت را  ل   إلةالر اإلسرالي يومساعي الحكومو 
 يوم االثنيم  أصدرتورما فا حا لحريو الصحافو والتب ير كما ما  في  يام 

مكات  الجزيرد ومال   إلةالر اإلسرالي يولمساعي واستنكر مركز مد  في  يانه حم و التحرير وا
موت ز المهسسات الدوليو والحقوميو وفي مقدمتفا المهسسات التي تبنس  حريو الصحافو والتب ير  ال 

" مشددا اإلعالميولو ع حد العتداءاتفا ع س الحريات  اإلسرالي ي"ال غم ع س حكومو االحتال  
الجزيرد تندرج في امار سياسو ممع رسميو منفجيو تستفدز   د مناد اإلسرالي يو"الومود  أمع س 

، وهو ما كام اإلسرالي يوالحريات الصحافيو في ف سميم  غيو التبتيم ع س الممارسات والسياسات 
وصحافييم وال   فعالمالتي استفدفت وسال   اإلسرالي يو رز  و و  في عشرات االعتداءات 

 ا مدينو القد  المحت و" التي شفدتف ارويرد ارحدا تغميتفم 
 7/8/2017القدس، القدس، 

 
 بحرية االحتالل تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة   .02

استفدفت زوارر  حريو االحتال  اإلسرالي ي، ص ا  يوم الثالثاء، مراك  الصياديم م الو ": وفا" -ةزد
ت الثقي و ووراميم  حر مدينتي دير ال    ووام يون  وسم وجنو  مماع ةزد،  نيرام الرشاشا

 الميات 
م زوارر  حريو االحتال  الحر يو فتحت نيرام الرشاشات الثقي و ووراميم ف فعالميوومالت مصادر 

أميا   حريو،  4الميات ع س مراك  الصياديم م الو  حر دير ال    ووام يون ، وهي ع س  بد نحو 
    عم وموع فصا ات في صنوز ما ألحر أ رارا  في أحد مراك  الصيد ع س ارم ، دوم أم ي

 الصياديم، ال يم ا مروا ل فرو  فلس شامئ ال حر، ووفا  مم اإلصا و  رصاص االحتال  
 7/8/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ريمون سجن في الفلسطينيين باألسرى تنكل االحتالل سجون مصلحة .33

 ل   بدما مامت موات القمع التا بو ، و من  ص ا  يوم اإلثنيمشفد سجم "ريموم" توترا  : رام هللا
( في السجم، كجزء مم الحم و التي تشنفا ع س 1لمص حو سجوم االحتال  اإلسرالي ي  امتحام مسم )

وأفادت هيلو شهوم ارسر  والمحرريم أم موات القمع "المتسادد"  ارسر  في اآلونو ارويرد 
 يو ونك ت  فم، ونق تفم فلس وارج ارمسام و"اليماز" و"الدرور" كانت مد اعتدت ع س ارسر   وحش

 7/8/2017اإلخبارية،  معا   وكالة
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 " مل إرهابي"عتسحب جنسية شاب من أم الفحم إلدانته بـ" إسرائيل" .33
صادمت محكمو الص   في حينا ع س سح  الجنسيو مم عالء زيود،  زهير أندراو : - الناصرد

، نن ،  حس  النيا و البام و في ت  أ ي ، هجوم ده  ومبم  موامم عر ي  مم الداو  الن سميني 
 أصي ت فيه جنديو  جرو  وميرد  ينما أصي  ثالثو آوروم  جرو  متوسمو البام الما ي 

، المركز القانوني  ل دفاع عم ارم ي و البر ي و في فسرالي  تبقي ا  ع س القرار، ”عدالو“وأصدر مركز 
ح  موامنو عالء زيود سا قو مانونيو وميرد وه ا لي  جاء فيه: ُيبت ر مرار المحكمو ال ي أمر س

 الصدفو حي  أن ه لم يس ر أْم م   وزير الداو يو مم أي  محكمو المصادمو ع س سح  موامنو 
وتا ع ال يام: لم تتو  المحكمو المركزيو  موامم يفودي رةم ارتكا   ب فم جرالم وميرد وجسيمو 

ي رف ت سح  موامنو يغلا  عمير، مت  رلي  الوزراء في حينا نن  مرار المحكمو الب يا الت
اإلسرالي ي  ارس ر، يتسحار را يم، وأمرت المسار الجنالي ك جراء وحيد ل تبام  مع جرالم جسيمو 

 ارتك ت  حر المجتمع 
 7/8/2017رأي ليوم، لندن، 

 
 يافي أفريق إسرائيليمؤتمر  "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يدعو للحشد ضد   .39

دعت ارمانو البامو ل مهتمر الشب ي لن سمينيي الوارج، فلس حشد الجفود  د مهتمر فسمن و : 
ارفريقيو"، و ل   -و / أكتو ر المق   تحت عنوام "القمو اإلسرالي يو اراسرالي ي سيبقد نفايو تشريم 

 في دولو تونغو 
ال ي  اإلسرالي يإلثنيم، فم المهتمر وما  "المهتمر الشب ي لن سمينيي الوارج" في  يام له، يوم ا 

أكتو ر المق  ، "يمث  تمو را  ةير مس ور لمساعي الكيام  و /ارتشريم  24و 23سيبقد يومي 
الصفيوني الدهو و الراميو لاللتناز ع س جدار البزلو الواسبو، والرفر الم دلي ال ي يواجفه في 

   أفريقيا وا  فار ننسه شريكا  موثوما  رمم القارد" 
وأ از "ال ش   أم  محاولو ن ام االحتال  ف فار ننسه شريكا  موثوما  ل  دام أفريقيا هي محاولو 
ُموادعو لتزييز حقيقته، ومسبس لاللتناز ع س الموامز الم دليو الراسوو التي ت تزم  فا ارمم 

 و ل تصر ز"  ارفريقيو نحو حقور الشب  الن سميني الس ي و وحريات الشبو  وحقومفا ةير القا  
وح   "المهتمر الشب ي" الحكومات والمهسسات الرسميو والشب يو وارحزا  ومن مات المجتمع 
المدني والشوصيات البامو والقيادات المجتمبيو ووسال  اإلعالم في عموم أفريقيا، ع س حشد 

اللفا تسوير الجفود  د ه ت التحركات التي ي اشرها ن ام االحتال  الصفيوني، والتي يحاو  مم و
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 اته في القارد   سالي  م   و، متجاهال  م ادئ الحر والبد  وحريات الشبو  والمواثير والقوانيم 
 الدوليو  

 7/8/2017، قدس برس
 

 مبادرة إلنهاء االنقسام الفلسطيني: مصر قدمت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة .30
  الب وم السياسيو  جامبو القاهرد، وأحد المشاركيم ما  مارر ففمي أستا: وكاالت ،الو يج – القاهرد

في المناو ات الن سمينيو الن سمينيو، فم مصر مدمت أفكارا  ترمس فلس الم ادرد  ش م المصالحو 
أثناء زيارته فلس القاهرد مهورا   وأو   في مرحفا ع س الرلي  محمود ع ا ،  الن سمينيو، تم  

 نود هي: ح  ال جنو اإلداريو الحكوميو، و التزامم  6رد تتكوم مم "الو يج"، أم ، أم الم ادالففمي، ل
مع  ل  يقوم الرلي  ع ا    لغاء ك  اإلجراءات ومراراته  د مماع ةزد وحما  مم دوم استثناء، 
وتمكيم حكومو التوافر مم البم   حريو في القماع، وح  مشك و مو ني حما ، واستيبا فم  مم 

انتوا ات عامو ف سمينيو، ودعود القاهرد ك  ارمراز الن سمينيو فلس الجفاز الحكومي، وتن يم 
 حوار شام  ل  ح  في س ي  فنفاء االنقسام الن سميني نفاليا  

وكشز ففمي أم الرلي  ع ا  أ د   بر التحن ات  ش م ترتي  ارو اع،  بد ح  ال جنو 
دفع مصر فلس م   مزيد مم اإلداريو الحكوميو، ال سيما  وصوص المسار  بد الح ، وهو ما 

الحوار  يم ارمراز، ودعود حركو "الجفاد" ل قاهرد، حي  ح ر مياديوم منفا، عق  زيارد حركو 
حما ، و ل   فدز تقري  وجفات الن ر  يم ارمراز الن سمينيو، وحتس يكوم هنا مرز ثا ت، 

ارو   ش م وأو   أم ع ا  أ د  تحن ا ع س أمريم:  فلس جان  حركتي "فت " وحما  
التناهمات المصريو، التي تم مرحفا ع س حركو حما ، ف افو فلس  بر االعترا ات  ش م تقديم 
جراء تسويات موت نو مم ش نفا فزالو حالو االحتقام، فيما عرز   بر التسفيالت ل قماع، وا 

حدثت  ، تسويات الدم الواصو    ام ارمم الومالي، مشيرا فلس أنه من  أم ةادر ع ا  القاهرد
تمورات جديدد، نتيجو االتصاالت المستمرد  يم مصر وحركو حما ، جزء منفا مرت م  تناهمات 
نساني  ثناليو  ش م   م الحدود والمنمقو البازلو، ف ال عم ترتي ات أور  منفا ما هو سياسي وا 

 واستراتيجي وأمني 
ت   التحركات لم تقتصر وما  ففمي فم مصر تتحر  في الم ز الن سميني  تناصي  عميقو، وأم 

ع س مماع ةزد فقم،    تم ي أي ا نحو الس مو الن سمينيو ع ر رسال  تن يه مم القاهرد،   م 
هنا  تحركات "فسرالي يو" تجات الس مو، واصو  بد أحدا  ارمصس، وأم هنا  موامر مم استمرار 

أال توشس التناهمات وأ از ففمي أنه يج  ع س الس مو الن سمينيو  الس مو ع س ه ا النحو 
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المصريو مع ةزد وال سيما أم  ا  القاهرد منتو  أمام جميع القو  والنصال  الن سمينيو  ما فيفا 
حركو حما ، الفتا فلس أم  قاء ارو اع في ال نو الغر يو كما هو سيترت  ع يه نتالج صنريو مع 

ات ةير أم ت   التحركات، وأو   أم مصر تتحر  مم دوم أي سياس "فسرالي " في ه ا التوميت 
يرام وتركيا، لما لفم مم مصال  داو  مماع ةزد  -تحديدا  -في مماع ةزد   تزعج ممر وا 

وما  ففمي فم التحركات المصريو أسنرت عم م و  حركو حما  ل تناهمات المصريو  ش م   م 
 البازلو الحدود وااللتزامات ارور  ارمنيو واالستراتيجيو، والتي مم  ينفا المنمقو 

 8/8/2017الخليج، الشارقة، 
 
 ل"إسرائي"ملة الوطنّية األردنّية "غاز العدو احتالل" تجدد مطالبتها بفتح تحقيق باالتفاقية مع الح .33

جددت الحم و الومني و ارردني و إلسقام اتنامي و الغاز مع فسرالي  )ةاز البدو احتال ("  :عمام
د  التحقير في شكو  الحم و  د اتناميتي استيراد الغاز مم ممال تفا لفيلو النزاهو ومكافحو النسا

الكيام الصفيوني مم م   شركو الكفر اء الومنيو )المم وكو  الكام  مم الما  البام(، وشركو 
م يار دوالر مم  10.5مم الما  البام(، و قيمو فجماليو ت     %37ال وتا  البر يو )المم وكو  نس و 

استغر ت الحم و ما مالت فنه عدم لجوء هيلو النزاهو لنت  ه ا و  ال رال " أموا  الموامنيم دافبي 
التحقير  بد مرور نحو عام مم لقاء وفد مم الحم و مع رلي  الفيلو حي  "مد مت له  اليد م نًّا 

ن ا مم أر بيم صنحو، يحتوي ع س شكو  مدع مو  ال وثيقو، تشير  و و  فلس ش فات فساد"  19مكو 
 في االتناميو 

 8/8/2017، الغد، عّمان
 

 سرائيلية تنفذ غارات وهمية فوق جنوب لبنانإطائرات حربية  .33
نن ت مالرات حر يو اسرالي يو مساء االثنيم ةارات وهميو فور منامر في جنو  :  ترا –الس ي  
وما  مصدر أمني ل ناني لمراس  وكالو االن اء االردنيو ) ترا( في  يروت ام المالرات  ل نام 
رالي يو نن ت ةاراتفا الوهميو فور منامر الن ميو وام يم التنا  ومرجبيوم والويام وع س ع و االس

أع نت ميادد الجيش ال  ناني في  يام له أم مالرد استمالع تا بو ل بدو "االسرالي ي" ورمت و  متوسم 
جنو ، ثم ةادرت كال، ونن ت ميرانا دالريا فور منامر ال فجرا ارجواء ال  نانيو مم فور   دد كنر

االجواء مم فور ال  دد  ك ل  ورمت مالرد عدود مماث و االجواء ال  نانيو مم فور   دد النامورد، 
 ونن ت ميرانا دالريا فور منامر الجنو ، ثم ةادرت االجواء مم فور ال  دد 

 7/8/2017، السبيل، عّمان
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 شوبا تمشيط إسرائيلي شرقي كفر .33
ق الز المدفبيو التي سقمت في محيم مومع رويسات الب م، شرمي ُسمع دوي عدد مم ال: البرمو 

كنرشو ا، التا ع لقوات االحتال  اإلسرالي ي  وأفادت مصادر امنيو انفا ناجمو عم عم يو تمشيم 
لالحتال  لمحيم موامبه في مزارع ش با المحت و  وتزامم  ل  مع تحر  آليات عسكريو لقوات 

 شو ا  راالحتال   يم موامبفا شرمي كن
 8/8/2017المستقبل، بيروت، 

 
 الفلسطيني للشعب أساسيا   داعما   زالت وما كانت : إيرانواليتي أكبر علي .33

 حما  وفد  زيارد سبادته عم واليتي أك ر ع ي الدوليو ل شهوم اإليراني المرشد مستشار أعر 
  صمات   لصفيونيا ل كيام أم وأكد  حما  حركو جان  فلس تقز مفرام أم فلس مشيرا   إليرام،
  واإلسالميو البر يو الدو   يم والنرمو الوالز ع س يبيش عدو وأنه المنمقو، أزمات في وا حو  
  ال اس و ومقاومته الم  وم الن سميني ل شب  أساسيا   داعما   زالت وما كانت فيرام أم واليتي وأ از

 7/8/2017حماس، غزة،  حركة موقع
 
 حماس  رأسها وعلى جميعا وفصائلها الفلسطينية للمقاومة وحةمفت إيران : أبوابالريجاني علي .33

 حما  حركو مم ميادي وفد   قاء سبادته الريجاني عم اإليراني ع ي الشور  مج   رلي  أعر 
 حركو رأسفا وع س جميبا وفصال فا الن سمينيو ل مقاومو منتوحو فيرام أ وا  أم مهكدا مفرام، في

  حما 
 أدوار ا ت ب  أم و  مكانفا اإلسالميو، ارمو مستو  ع س واسع م و  لفا حما  فم الريجاني وما 

  ك متفم وتوحيد المس ميم توحيد في فيجا يو
 ل ق يو دعمفا في مستمرد فيرام أم أكد الن سميني، ل شب  اإليراني الدعم فلس فشارد وفي

نما سياسي ا، لي  ف سميم دعم مم  الدت مومز أم م ينا   الن سمينيو،   وثا ت م دلي مومز هو وا 
 ومواجفو اإلسالميو ل مو المركزيو الق يو  اعت ارها الن سمينيو الق يو دعم أم الريجاني وأ از
  اإليرانيو الوارجيو السياسو أولويات رأ  ع س ي تي ل مو، المركزي البدو  اعت ارت الصفيوني الكيام

 7/8/2017حماس، غزة،  حركة موقع
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 ومقاومته الفلسطيني للشعب دعمها ستواصل يراني: طهراناإل الخارجية وزير .32
 اإليرانيو، اإلسالميو ل جمفوريو حما  وفد  ريز  زيارد جواد محمد اإليراني الوارجيو وزير رح 
  نصال  البالمو و رورد اإليرانيو الوارجيو السياسو في الن سمينيو الق يو أهميو ع س مهكدا

 الجمفوريو مومز أم  ريز وأكد  حما  اإلسالميو المقاومو حركو رأسفا ع س الن سمينيو المقاومو
 ت د ، أي الدعم ه ا يشفد ولم ل تغيير ما   وةير ثا ت الن سمينيو الق يو مم اإليرانيو اإلسالميو

  الثا ت المومز ه ا منم ر مم ومقاومته الن سميني ل شب  دعمفا ستواص  مفرام أم فلس مشيرا
 ووحدد الن سميني والشب  ف سميم دعم س ي  في الوالفات ك  لن   وممستبد نحم: " ريز وما 
 اإلسالميو"   ارمو

 7/8/2017حماس، غزة،  حركة موقع
 
 الحج ألداء الشهداء ذوي من فلسطيني ألف باستضافة يأمر السعودي العاهل .33

 أ ناء مم ألز  است افو أمرا االثنيم يوم ع دالبزيز  م س مام السبودي الم   أصدر: أ(   )د
  التوالي ع س التاسع ل بام البام لف ا الحج مناس  رداء وأسرهما الشفداء  وي مم الن سميني الشب 
 آ  محمد ع دالبزيز  م  م صال  الشي  السبودي واإلرشاد والدعود اإلسالميو الشهوم وزير وأو  
 المكرمو ه ت أم ،(وا ) ميوالرس السبوديو، ارن اء وكالو نشرته يوم االثنيم، له تصري  في الشي ،
  كافو المجاالت في الن سميني ل شب  والسوي المتواص  السبودي الدعم مم جزء هي الم كيو

 7/8/2017هللا،  رام األيام،
 
 في القدس  مكتب الجزيرة إغالق "إسرائيل" قرار تدين القطرية اإلنسان حقوق لجنة .33

 والتب ير الرأي حريو ع س السافر  االعتداء صنتهو  ما ممر في اإلنسام لحقور الومنيو ال جنو دانت
 وسح   القد  الجزيرد مناد مكت    ةالر مرارا أصدرت التي اإلسرالي ي االحتال  س مات م   مم

 ما فلس اإلسرالي ي االحتال  س مات م   مم انحيازا القرار ال جنو واعت رت  صحنييفا اعتمادات
 احترام   رورد ومال ت الحر، لف ا انتفاكات مم ممر ع س الحصار تنرر التي الدو   ه مامت
 مم شركالفا مع ستقوم أنفا ال جنو وأكدت  المب ومو فلس الوصو  في والحر والتب ير، الرأي حريو

 االنتفاكات مم ل حد واسع  تحر " الموامر مواجفو نحو التب ير حريو" مهتمر في الدوليو المن مات
  ال يام وصز حد ع س الحصار، ودو  اإلسرالي ي المحت  م   مم التب ير حريو مالت التي

 7/8/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 الصحافة حرية على كامل بحق قناة الجزيرة هجوم اإلسرائيلية اإلجراءات :"إندبندنت" .39
 الش كو أم  زعم فيفا الجزيرد عم  لومز فسرالي  فجراءات فم ال ريمانيو فند ندنت صحينو مالت

 المحررد ونق ت  الصحافو حريو ع س" ديمقرامي ةير" هجوم   نه ووصز فدانو لقي" ها اإلر  تدعم"
 دوليو من مات موامز وك ل  الجزيرد، ش كو ومومز فسرالي  ادعاءات رو رت  رايتش   الصحينو

 الدولو، لتن يم" أداد" الجزيرد ش كو أم ادعت اإلسرالي يو الحكومو فم ومالت  الصحافو  حريو مبنيو
 موامز أم فيفا أكد التي مرا أيو  اإلسرالي ي االتصاالت وزير تصريحات أي ا نق ت الصحينو ملك

  اإلةالر مرار اتوا  ع س فسرالي  شجبت الجزيرد منوات وح رت ممر مامبت التي الدو 
   نه فسرالي  مرار( لندم ومقرها اروالميو الصحافو ش كو مدير) وايت فيدام وصز جان ه، ومم

   نفا فسرالي  ادعاءات تماما ويقور صادم  يام فنه" وايت وما   الصحافو حريو ع س" كام  هجوم"
 " الديمقراميو صرو  أهم أحد الصميم في ي ر  رنه المنمقو، في الوحيدد الديمقراميو

 شريز وما   الصحافو لحريو انتفا    نفا الومود نيويور  في الصحنييم حمايو لجنو انتقدت كما
 فةالر أو الجزيرد ع س رما و فرر فم" التا ع أفريقيا وشما  اروسم الشرر  رنامج نسرم منصور
 المنمقو أعداء أسوأ  بر مبسكر في فسرالي  سي ع ولكنه ل منمقو، االستقرار يحقر لم مكات فا
 " الصحافو لحريو

 7/8/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 إسرائيلية قف ر أمام اللعب من تحذيرا   يتلقون إيران العبو .30

 يتحتم  الوارج المحترفيم اإليرانييم الالع يم أم االثنيم يوم اإليرانيو الوارجيو وزارد أع نت: )د   أ(
  اإلسرالي ي لالحتال  تا بو فرر أمام م اريات أي وور ع يفم تح ر عقودهم في  نود فدراج ع يفم
  اسم المتحد  ماسمي  فرام عم( ارنا) ل ن اء اإلسالميو الجمفوريو وكالو نق ته ما حس   ل  وجاء

حسام شجاعي مسبود  است باد الت وي   بد و ل  اإليرانيو الوارجيو   انيونيو  الع ي صافي حاج وا 
  مم أ ي  ت  مكا ي أمام م اراد في المشاركو  س   اإليراني، المنتو  صنوز مم اليوناني،
  أيام م   ارورو ي الدوري تصنيات

 8/8/2017دن، القدس العربي، لن
 

 على حرية الصحافة  ا  هجومي عد  الجزيرةقناة  : قرار "إسرائيل" بإغالقللصحافييناالتحاد الدولي  .54
ومالالا  رلالالي    حالالر منالالاد "الجزيالالرد"  اإلسالالرالي ينالالدد االتحالالاد الالالدولي ل صالالحافييم فالالي  يالالام  الالالقرار : لنالالدم

مكات  منالاد الجزيالرد فالي القالد ،    منا االتحاد في ي  لوروت في ال يام "ام مرار الس مات االسرالي يو 
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وسح   مامات اعتماد الصحافييم البام يم فيفا  تفمو دعم البنز، هالو هجالوم ع الس حريالو الصالحافو 
السالالالال مات    مكالالالالامكانالالالالت  بالالالالر مب ومالالالالات الجزيالالالالرد واملالالالالو  ف اوتالالالالا ع لالالالالوروت " " اإلعالالالالالموتبدديالالالالو 

تقالوم  ال ل ، وان المت الالس حم الو دوليالو  الد  االسرالي يو استودام حر الرد  اال انفا عنالدما اوتالارت اال
الجزيالالالرد، اعمالالالت االنم الالالاع  انفالالالا تريالالالد اسالالالكات صالالالوت ال يالالالرور لفالالالا، االمالالالر الالالال ي يتنالالالافس مالالالع القالالاليم 

 الديمومراميو التي تمث فا" 
 7/8/2017القدس، القدس، 

 
 ةيالمؤسسات اإلعالم خطاب الكراهية والتحريض ضدّ  "إسرائيل" علىمحاسبة يدعو ل األورومتوسطي .55

الحكومالو اإلسالرالي يو،  ال ةالر   قالرارندد المرصد ارورومتوسالمي لحقالور اإلنسالام ومقالرت جنيالز، : ةزد
واعت رت "تصبيدا وميرا لالنتفاكات اإلسرالي يو  حر المهسسات اإلعالميالو"، ومالا  ، مكت  مناد الجزيرد

دهم مم تمالالفم هجمالو في  يام صحافي "فم القرار اإلسرالي ي الجديد ي فر أم الن سمينييم ليسوا وح
وأ الالاز "مثالال  هالال ت السياسالالات تهكالالد مالالم  السالال مات اإلسالالرالي يو البنصالالريو تجالالات ارفالالراد والمهسسالالات" 

جديد أم فسرالي  التي تدعي   نفا دولو الديمقراميالو فالي المنمقالو، شالري  فاعال  مالع الالدو  القمبيالو فالي 
"  وأكالالد أم اإلجالالراء اإلسالالرالي ي الشالالرر اروسالالم فالالي محار تفالالا ل حريالالات وأدوات الالالرأي البالالام المشالالروعو

تشا ه ما مرحته الدو  التي تحاصر دولو فمر  ودعا فلس محاس و المسهوليم السياسييم فالي حكومالو 
 ت  أ ي ، عم "وما  الكراهيو والتحرير"  د الكوادر والمهسسات البام و في اإلعالم 
 8/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ة في القدسالجزير قناة غالق مكاتب إ "إسرائيل"بقرار  تنددالعفو الدولية منظمة  .56

نالالددت من مالالو البنالالو الدوليالالو االثنالاليم  قالالرار فسالالرالي  فةالالالر مكاتالال  منالالاد "الجزيالالرد" القمريالالو فالالي  :لنالالدم
ومالت ماةدالينا مغر ي نال و رلي  المن مو لمنمقو الشرر االوسالم وافريقيالا  القد  ومنبفا مم ال   

وتا بالت ام هال ا  الن سالمينيو المحت الو"  اررا اليم فالي اسالرالي  وفالي "انه هجوم وم  ع س حريالو االعالال
 القرار "يوجه رسالو موينو تنيد  ام الس مات االسرالي يو ال تتسام  مع تغميو اعالميو حساسو" 

 7/8/2017القدس، القدس، 
 

 إلى التجاوب مع مطالب الرباعي العربي قطرالسيسي يدعو  .57
ي  المصري ع د النتا  السيسي، يوم اإلثنيم، ممر فلس "التجاو  دعا الرل: ر يع السكري - القاهرد

جاء  ل  وال  استق ا  السيسي، وزير وارجيو الكويت،  مع شواة  )ممال (" الر اعي البر ي 
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ص ا  الوالد الحمد الص ا ، ال ي س  مه رسالو وميو مم أمير الكويت ص ا  ارحمد الجا ر،  ش م 
ومالت الرلاسو المصريو، فم  ل رلاسو المصريو ام بت ع يه ارنا و   ارزمو الو يجيو،  حس   يام

رسالو أمير الكويت "تتب ر  الجفود التي تقوم  فا الكويت، في التبام  مع أزمو ممر، سبيا  ل حنا  
واستبرر وزير الوارجيو الكويتي، وال  ال قاء "المساعي التي ت  لفا  ع س وحدد الصز البر ي" 

 تبزيز وحدد الصز والتكاتز  يم الدو  البر يو، في مواجفو التحديات الموت نو"   الدت في س ي 
مم جان ه أعر  السيسي عم "دعم مصر لف ت المساعي"، وأشار فلس " رورد تجاو  ممر مع 

وع ر عم تقديرت ل جفود التي يقوم  فا أمير دولو الكويت،  شواة  مصر، والدو  الو يجيو الثال " 
ووفقا  ل  يام، جر  "االتنار ع س  بر يو وحرصه ع س تبزيز الت امم والتوافر البر ي ع س الساحو ال

 مواص و التنسير والتشاور المكثز  يم الجان يم وال  النترد القادمو" 
 8/8/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 الدعوات القطرية لتسييس الحج وتدويله نرفضأمير مكة:  .58

والد النيص  مستشار وادم الحرميم الشرينيم أمير منمقو مكو المكرمو رلي  أكد ارمير وكاالت: 
لجنو الحج المركزيو رفر السبوديو لك  الدعوات الفادفو لتسيي  الحج وتدوي ه م ينا أم الحج ع ادد 

وحو  حمالت ممر الداعيو لتسيي  الحج وتدوي ه ومحاولو التق ي  مم دور  وس و  ح اري 
الودمات ل يوز الرحمم، ما  "الجوا  في عنوام ه ت الحم و وهو أم الحج ع ادد  المم كو في تقديم

 وس و  ح اري ولي  هنا  تسيي  ل حج"  
 8/8/2017الخليج، الشارقة، 

 
 قطر تعلن البدء في استخدام مسارات جوية جديدة .59

لميرام القمري، أع نت الفيلو البامو ل ميرام المدني في ممر، مساء اإلثنيم،  دء ا: أحمد المصري
 والبالمي استودام مسارات جويو جديدد في رحالتفا، ع س و نيو ارزمو  يم الدوحو ودو  عر يو 
وما  رلي  الفيلو، ع د هللا  م ناصر الس يبي، في  يام، فنه تم "يوم )اإلثنيم( تنبي  مسار مفم 

لو اإلمارات في الو يج البر ي"،  النس و ل ميرام القمري، و ل  ع ر الميات الدوليو المسهولو عنفا دو 
وأو   أم "أة   المسارات التي م  تفا دولو ممر مم  وفر الوكالو الرسميو القمريو ل ن اء 

المن مو الدوليو ل ميرام المدني )فيكاو( تم تشغي فا، سواء في الو يج البر ي أو  حر البر  وو يج 
 عمام "
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سو مسارات جديدد ع ر الميات الدوليو مم المنترر وكشز أم "هيلو الميرام المدني تبم  ع س درا
واعت ر الس يبي أم "اعتماد  تشغي فا فور اعتمادها مم كافو ارمراز، و ينفم من مو )فيكاو(" 

المسارات الجديدد يبد نجاحا ك يرا لقمر، ن را لقدرتفا ع س فمناع المن مو الدوليو ل ميرام المدني 
 ميو شيكاةو "  هميو امتثا  دو  الحصار التنا

 8/8/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 لماذا ال تنجح جهود إنهاء االنقسام؟ .61
 هاني المصري

سنوات ع س وموع االنقسام، و الرةم مم االتنامات والم ادرات التي ال تنقمع،  10 بد مرور أكثر مم 
أص حت هنا   نيو كام و تبززت، ال يزا  االنقسام مستمر ا، ويتبمر أكثر وأكثر، لدرجو أنه تم س ، و 

 ف تنا أمر  فلس االننصا  وأ بد عم الوحدد 
السها  ال ي س حاو  اإلجا و عنه في ه ا المقا : لما ا تنش  جفود وم ادرات المصالحو  الرةم مم 
وجود حاجو ف سمينيو م حو لتحقيقفا، مستمدد مم أم االستبمار االستيماني االحتاللي اإلحاللي 

 ن سمينييم دوم تمييز  ينفم؟يستفدز ال
هنا  مم يقو  فم اوتالز ال رامج والمصال  هو ما يمنع تحقير الوحدد، ع س أسا  أم حركتي 
فت  وحما  تسيرام في وميم متوازييم ولم ت تقيا  وآور يقو  فم مرار الوحدد لي   يد 

نما تتحكم  ه فسرالي  وارمراز البر ي م أرادوا، وا   و واإلم يميو والدوليو الن سمينييم، حتس وا 
أوحت "م حمو القد "، والتصريحات اإليجا يو التي صدرت ف انفا مم مرفي االنقسام )وه ا تب ير 
صحي  رةم احتجاج المرفيم(، ولقاء وفد مم "حما " في ال نو مع الرلي  محمود ع ا ، و"نداء 

الوسماء وأصحا  الم ادراتا القد " الصادر  م ادرد مم "ومنيوم مم أج  فنفاء االنقسام"، وزوم 
أم  م ز الوحدد مد تحر ، ولكم سرعام ما  دا أم  ل  أ غا  أحالم، فالرلي  كما أع م  ب مو 
لسانه مار  في فجراءاته البقا يو مع أنفا أدت فلس نتالج عكسيو، ومتمس   م ادرته  ات النقام 

لشرومه، وان والفا تحت  الثال  التي تفدز فلس استبادد مماع ةزد مم وال  ر وي "حما "
 م  و الس مو الواحدد 

في المقا  ، "حما " ما يو في ومتفا الراميو فلس االحتنا   سيمرتفا االننراديو ع س القماع، 
 ومراكمو فنجازات جديدد، حي  أص حت مس لو روات  مو نيفا م يو الق ايا 

، وممال و المرز اآلور  ومز  مم ه ا النفم نبت ر أم ممال و مرز  ح  ال جنو اإلداريو أوال  
اإلجراءات البقا يو أوال  مجرد  رالع،  دلي  أم االنقسام مستمر م   تشكي  ال جنو وتم ير اإلجراءات، 
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ل ا ف م سح  ه ت ال رالع ع س أهميته ال يح  شيل ا، فقد كن ا في و ع أف    كثير وانفار، عندما 
مكو"، وتشكي  حكومو وفار ومني  بد "فعالم  تم تشكي  حكومو وحدد ومنيو  بد توميع "اتنار

الشامئ"، ما يبني أم فعادد فنتاج الوصنات السا قو، حتس لو انتفت فلس تشكي  حكومو جديدد متنر 
ع يفا، لم يكوم مصيرها أف   مم سا قاتفا  فالمورج وا   و و  الشم ، ويكمم في تجسيد 

يز السياسي واالجتماعي ع س أسا  أم تتو س الشراكو في الس مو والمن مو  يم موت ز ألوام الم
"حما " عم سيمرتفا االننراديو ع س القماع مقا   أم تتو س "فت " عم هيمنتفا ع س الن ام 

 السياسي 
حتس فشبار آور، فما الح  ف  ا؟ الح  يكمم في  -رةم أنفا  رورد  -ف ا كانت الوحدد مست بدد 

ا، وعا  ر ل نصال ، ومنتشر في جميع أماكم تواجد الشب   فور مرز ثال  يحم  رهيو و رنامج 
نما تيار ومني عرير(، ي م ك  المت رريم مم استمرار االنقسام  الن سميني )لي  حز  ا جديد ا وا 
والحريصيم ع س حمايو الق يو والشب  واررر، ويشك  أداد  غم تك ر فلس حد يمكم فرر 

ا أم فرادد ومص حو الشب    نجاز الوحدد، ويكوم هدفه  فنقا  الق يو م   فوات اروام  ف ي  صحيح 
ا  الوحدد ال يمكم أم تتحقر   رادد الن سمينييم مع فدرا  الت ثير الفال  ل مراز الوارجيو، وصوص 
م يميو ودوليو، ويمكم  نما هنا  تناف  مستبر  يم محاور موت نو عر يو وا  أنفا ال تتو  مومن ا واحد ا وا 

 و واإلرادد الن سمينيو تو ينه ف ا توفرت القناع
ف ا ن رنا فلس وارمو الو ع الن سميني، نجد أم الرلي  ومرفي االنقسام يتحم وم المسهوليو 
ارساسيو عم وموعه، ك   حس  الصالحيات واإلمكانيات، و بد  ل  تتحم  ارمراز والنصال  

 ارور  مسمفا مم المسهوليو 
النقسام،  ما يشم  فصال  وأحزا  ومهسسات مجتمع وهنا سنتومز أمام فش  الداعيم فلس فنفاء ا

مدني وةيرها مم المهسسات والشركات وارفراد والنشماء والشوصيات االعت اريو، فالم ادروم 
والوسماء "أكثر مم الفم ع س الق  "، ومع  ل  ت ثيرهم محدود ل غايو، واالنقسام  دال  مم أم يتراجع 

متدادت فلس منامر أور ، ففو مث  النار التي ف ا لم تحاصرها يتنامم، لدرجو أم الوشيو تك ر مم ا
 تمفيد ا إلمنالفا ست ك  ارو ر واليا   

لقد فش  ههالء جميب ا رم مرفي االنقسام ال يزاالم يحصالم مجتمَبيم ع س النس و ارك ر مم 
ء تدور في ف   ه ا الت ييد وعناصر القود والما  واإلعالم والح ناء، فلس جان  أم أمسام ا مم ههال

 المرز أو  ا  
كما فش وا رم حدد االستقما  تتنامم ووص ت فلس حد أنفم يقوموم  دورهم، و مم فيفم شوصيات 
اعت اريو، كوسماء وليسوا شركاء، ففم يقوموم  مساع  حميدد ل توفير  يم مرفي االنقسام، ع ر تقديم 
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ت تي حم الو أوجه ينسرها ك  مرز كما يح و له، امتراحات وسميو متومع أم يق  فا المنقسموم، ل ل  
ما يبني أم ما يمكم أم يحد  في أحسم ارحوا   ن   ه ت الوسامو تقاسم الحصص والمكاس ، 
في حيم أم المم و  فنفاء االنقسام في سيار فحياء الق يو الومنيو وا عادد  ناء الحركو الومنيو في 

نيو الجامبو، لتكوم مادرد ع س االستجا و ل تحديات فمار من مو التحرير  وصنفا المهسسو الوم
 والموامر وتو يز النرص 

ف افو فلس ما س ر ف م دعاد الوحدد ةير موحديم،    مستنزفوم في صراعات ومنافسات فرديو 
وفلويو ع س المصال  والمكاس  والو الز المت قيو، وت   التي يمكم الحصو  ع يفا مم أحد 

، ف   ات همفم االحتنا   الموامع الق ي و التي حص وا ع يفا في الس مو النريقيم أو مم ك يفما
والمن مو والمجتمع والموصصات الشفريو لنصال فم، ورمي ك  منفم لمسهوليو عدم التحر  الناع  

 وال اةم إلنجاز الوحدد ع س المرز اآلور 
د، أم هنا  فلات تريد ال يمكم أم نسقم مم الحسا ، ونحم نتحد  عم فش  جفود وم ادرات الوحد

فنفاء االنقسام مكتنيو  ترديد هتاز "الشب  يريد فنفاء االنقسام" وك نه ومع كصاعقو في سماء 
صافيو ولي   س   ج ورت وأس ا ه وأمرافه التي عم ت ع س وموعه وتبميقه، ل ا ال  د مم االتنار 

حدد المنترر تحقيقفا مم وال  أوال  ع س أي أسا  يج  أم يتم فنفاء االنقسام، حتس ال تبيد الو 
 ه ا المرير فعادد فنتاج الو ع ال ي أوص نا فلس ما نحم فيه 

كما أم هنا  مجموعات أو أفراد يريدوم تصنيو حسا فم مع الحركو الومنيو و"حما " و"الجفاد" 
وك  مو  الثورد والمقاومو، سواء رنفم مم أحزا  أور ، أو رنفم مم جماعات مصال  االحتال  
واالنقسام التي ازدادت ثرود وننو  ا  صورد لم تكم تح م  فا، ل ل  يريدوم المحاف و ع س الو ع 

 الراهم، ومنفم مم يسبس فلس ترتي  أورامه في الو ع الجديد استبداد ا لما هو مادم 
م، يوجد رأي موي ال يزا  يراهم ع س الو ع القالم  مكوناته، رنه يوشس مم التغيير والمجفو  القاد

ومم ةيا  ال دال  الن  س، ورأي آور يال  تمام ا مم القو  القالمو ويسبس فلس تغييرها أو دفنفا، 
واالنمالر مجدد ا  بيد ا عنفا دوم أم تن ج مقومات ال دي ، متجاهال  أم سقوم القديم مم دوم  دي  

لوامع يكوم مم وال  أف   منه سينت  ال ا  لما هو أسوأ، فالجديد يولد مم رحم القديم  وتغيير ا
 التبام  مبه لتغييرت ولي  لتكريسه أو القنز عنه 

ك  ما س ر نتيجو م يبيو لتقادم القو  والفياك  السياسيو الن سمينيو لنترد موي و دوم تغيير وتجديد 
صال ، وفش فا في تحقير أهداففا مع اوتالز ارس ا  وتناوت المسهوليات،  حي  لم يبد  وا 

ا وال متنق ا ع يه، وانتشار مقوالت مح مو مث  "فنقا  ما يمكم فنقا ت"، المشروع الومني  وا ح 
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واإلمسا   البصنور ال ي في اليد، وهو الس مو، أف   مم البصافير التي ع س الشجرد، مع 
نما ف   حاجو فلس كسر ميودت وا عادد  ناله مم جديد   ات ا  أم ما في اليد لي  عصنور ا، وا 

 8/8/2017، ، فلسطينمركز مسارات_البيرة
 

 حنين إسرائيلي إلى ما قبل "الجزيرة" .61
 حسام شاكر
اندفع متمرفوم فسرالي يوم فلس مكات  "الجزيرد" في القد  المحت و م   أسا يع مبدودد، وألصقوا 
الفتات تنادي   ةالمفا وأم قوا شبارات فاشيو  لم يت ور متشن رجو حكومو االحتال  مويال، فقرروا 

و "الجزيرد"، وتغيير مواعد ال ب و اإلعالميو انسجاما مع مساع فم يميو جارفو لنرر ومز عم  ش ك
 حقالر مسريو  ثمو حاجو فلس فةرار الجماهير  الح و  المنومو لتغيي  وعيفا  ما يجري اإلعداد له 
،  احت القمو البر يو في الر يع الما ي  التوجه فلس ف رام "مصالحو تاريويو" مع ن ام االحتال 

وتحد  آوروم عم "صنقو القرم"، وتراكمت اإلشارات فلس التحو  مع فنزا  دونالد ترم  في 
المنمقو، وهو ال ي ال تبنيه سالمو الصحافو أو حريات الشبو  في مسبات النتزاع الم يارات السويو 

 واوتالر الو الز لناو يه 
 

 صفقات الوعي المغيب
التسويو السا قو تم دوما  في ةي و الشبو ، التي لم تقع تقو  و رات اإلم يم فم  ف رام اتنامات 

ت    م ت جوالت كام  ديند ومدريد وأوس و ووادي  االستراتيجياستشارتفا في صنقات اإل عام 
عر و ت اعا وارج نمار التغميات التي نبرففا اليوم، فقد ومع احتكار صارم ل بناويم والم اميم 

زات واالنتصارات التي ستحي  ال الد فردوسا  أر يا ، وكام ع س لصال  شبارات جوفاء تشيد  اإلنجا
 النو  أم تقود وصالت التصنير لفا  حرارد 

 -ال ي اوتمر سرا  -ينسس  ب فم اليوم أم  الصحز الن سمينيو  اتفا كانت زمم اتنار أوس و 
أي ا  كانت  مكرسو لتسوير رأي رسمي أوحد  اسم "اإلنجاز التاريوي" و"سالم الشجبام"، وآن ا 

الم اميم اإلعالميو البر يو تجتر  منردات وكاالت ارن اء الغر يو مم م ي  "حالم الم كي" ال حالم 
 ال رار 

جرت ميات وفيرد في الوادي،  بد أم جادت التمورات التقنيو ع س البر   مال  مم القمقم اإلعالمي 
تنياهو تح م اآلم  احتال  أ صار ال ي حوصرت شاشاتفم داو ه ردحا  مم الزمم  لكم  حكومو ن
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البر  وأسماعفم،  بد أم اننتحت شفيتفا وأمدمت ع س محاوالت منسقو ل تحكم السافر في مقدساتفم 
 فتحا  وا ةالما  وتقسيما  وتنتيشا  وهيمنو 

في الفجمو اإلسرالي يو ع س "الجزيرد" عدوام رمزي ع س مشاهديفا، وانتفا  لحقفم في الحصو  ع س 
مع حرص ن م  -ع س أي حا -ات ومواك و ارحدا  ومبايشو ال ح و  ينسجم ه ا المس   المب وم

االحتال  الجالرد ع س التحكم في اتجاهات التغميو وو بفا في مسارات مبينو وفرر روايتفا   ي 
 ثمم 

، يكتس  المنحس أهميو واصو  النس و ل شب  الن سميني ال ي تتصد ر "الجزيرد" تن يالته اإلو اريو
وك ل   النس و لجماهير المشاهديم عر يا  وعالميا ، ال يم يبت روم ه ت الش كو وسيما  فو اريا  متقدما  

 في ما يتب ر  شهوم ف سميم والمنمقو واصو 
 يد أنفا ليست هجمو ع س "الجزيرد" وحدهاا ففي صولو تفشيم ل عالم والصحافو كك  لم تس م منفا 

دد االحتال  مث  في  هالج داو  متجر وزز، وهي فم أف حت في منوات ومنا ر عدد  تندفع ميا
ح ر "الجزيرد" دوم  جيج فسيقع السقز ع س رهو  منوات ووسال  فعالم شتس، تبم  في 

 ف سميم والن اء البر ي 
وال  -ال حاجو رم تت افر المهشرات ع س  ل ، فقد جر  ت وسال  فعالم ف سمينيو وعر يو 

بيدا ميدانيا وشنا، أمدمت ع يه موات االحتال   امتحام مكات فا في ال نو تص -ارسا يع ارويرد
الغر يو والب    محتوياتفا،  ينما أسرفت في اعتقا  الصحنييم والتنكي   فم، متمتبو  حصانتفا 

 المديدد مم النقد 
م ك  ما ت قس ه ت القاعدد الحر يو ال ومو في عيوم ح نالفا "دولو ديمقراميو ةر يو الما ع"، رة

أمدمت ع يه مم حمالت عدوام وتوسع استيماني، وتشييد جدرام وفرر حواجز وتونير منسو  
ال روتيم لد  الغزييم، وصوال  فلس الب   السافر في م   القد ، وتكري  اإلعدامات الميدانيو 

 المتواص و ع س نحو يومي تقري ا  
 

 سلوك شرق أوسطي
ه ت المرد   نفا مررت التصرز  مريقو  -ا  د "الجزيرد"في  الةف-لكم  حكومو االحتال  أوحت 

"شرر أوسميو"ا فقد  فر وزير يحم  اسما  عر يا  ل عالم عم فورا  الصحافو وسحر اإلعالم  
 فنه لي  سو  أيو  مرا ال ي تقد موا  ه رنه مم حاشيو  نياميم نتنياهو المو صيم 
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الصبود في دولو ار ارتايد،  ينما تتوالس  وهو تب ير أميم عم "البر ي الجيد" ال ي يحر له
اإلجراءات البقا يو حتس ع س نوا  الكنيست ال يم تمر دوا ع س دور كارهي أننسفم في الن اء البام، 

 أو ماسحي ارح يو في  الم االحتال ، ف ع نوا التحدي والمناجزد 
 ي لم يجد في نفايو المماز وي قس ه ا الوزير ارورر تب يرا مرليا عم فونار مشروع ارسرلو ال

سو  نمو ج  ال  لتقديمه، مب را  عم ال سام البر ي المو ص في ودمو المشروع  ومم جديد الحالو 
 أم  ن ام االحتال  لم يس ر له أم أمدم ع س ت رير ومود يوموها   ريبو االلتحار  موامز عر يو 

ري  محور فم يمي يدور في ف كفا، في توحي ه ت السا قو   م  القيادد اإلسرالي يو ما يو في تك
توامهات ستتبا م ك نتفا ع س   دام المنمقو وشبو فا ومستق  فا،  ما ي    حد ونر أنناسفا وتجنيز 
عادد فنتاج دينفا وتب يمفا وثقافتفا وفر تقاليد "حر  ارفكار"، التي تتناع   حقومفا وحرياتفا، وا 

   راود تحت ستار مكافحو التمرز واإلرها  
والفا  ل اهر الروايو اإلسرالي يوا ف م  مرار ح ر "الجزيرد" لم ي ت ع س منوا  سوا ر عر يو، فالحقيقو 
أم  الوموات البر يو ارويرد هي مم سبت فلس شيمنو "الجزيرد" دوليا  استح ار مسوةات نمميو 

 يو لد  الدعايو اإلسرالي يوا مث  الرمي  التحرير وتشجيع اإلرها  والبداء ل سام
لي  محورا  سنيا  مبتدال  ه ا ال ي تتحد  عنه حكومو نتنياهو،    هو محور فسرالي ي الوجفو والرو  
مبانه في  وال غو  ارحر ، وآيو  ل  تنانيه في فلصار وصمو اإلرها   مقاومو الشب  الن سميني، وا 

م والتصريحات استح ار فيحاءات صفيونيو في منا ر عر يو  وفي النفايوا ت دو  بر البناوي
 نسوا  رديلو مم صياةات دعاليو فسرالي يو نمميو  -المتدفقو في الن اء البر ي الراهم-والتغريدات 

تت مم الفجمو اإلسرالي يو ع س "الجزيرد" حم و  اريو لشيمنتفا، لكم كيز سينج  متحدثو 
ام  ع يفا وجوت السياسو االحتال  في فمناع البالم   ل  وهم ال يم لم ينقمبوا عم شاشاتفا التي تتب

أكثر مم االحتجاج  س و   -مع ه ا المنمر الفش-الدوليو ونو  البالم؟! لم تجد حكومو االحتال  
 دو  عر يو س قتفا فلس ح ر الش كو، في مسبس ت ريري عاجز ل ومود الوشنو 

الحنر لم يوني مفما حشدت ار وار اإلسرالي يو مم  رالع لت رير استلصا  "الجزيرد"ا ف م  ك  ه ا 
انزعاجا عميقا لد  نو و ن ام االحتال  مم مجرد وجود فعالم عر ي مناف  فم يميا  ودوليا ،  بد 
عقود ت اهت موالفا أوسام فسرالي يو  ما تتمتع  ه روايتفا الدعاليو مم ح ود ع ر البالم، ومم 

 منسو  متا بو عر ي إل اعو االحتال  الموجفو 
يم القرم البشريم،  بد أم كام مستمبوم عر  يتسا قوم اللتقام "صوت انقشبت الفالو مع ووات

فسرالي  مم أورش يم القد "،  د  موجاتفم الرسميو المنشغ و  تمجيد الوامع  فتحت "الجزيرد" ال وا و 
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ف در  الجميع أم  ال روز اإلعالمي اإلسرالي ي في المستو  اإلم يمي مشروم  غيا  فعالم  1996سنو 
 ف  عر ي منا

حاولت حكومو أريي  شاروم ال حار  البر و ارويرد ف م قت ف اليو لموام و البالم البر ي، مدفوعو 
 ثقو زالدد أوهمتفا  القدرد ع س تجديد البفد  نجاحات زمم الراديو  انفارت التجر و التي تجاه ت 

 عمر التحوالت التي مرأت ع س ال يلو اإلعالميو مم حولفا 
فدارد  وش أي ا   بد أم دفبت   امو منوات ومحمات ت نزيونيو وا  اعيو لموام و وهي ع و أدركتفا 

البر  و"كس  البقو  والق و "، في  ال  ةزواتفا البسكريو المك  و  شبارات "نشر الحريو 
والديمقراميو"، و"الحر  ع س اإلرها "  وسرعام ما ت ب بت مناد "الحرد" وا  اعو "سوا" ومج و 

 تكس  م و  البر  وال عقولفم في النفايو "هاي"، التي لم 
 

 ذرائع لن تجدي
يحشد متحدثو االحتال  الم ررات لح ر ش كو "الجزيرد" في ف سميم، ومد كانوا يتسا قوم ل  فور 
ع س شاشاتفا وموام و مشاهدي البر  والبالم  محنو ات الدعايو اإلسرالي يو، دوم أم ين حوا في 

 المح وكو  كس  البقو  والق و  لروايتفم
لقد انتفت ال ب و  النس و لفم اآلم، ف  يروم فرصو سانحو لتغيير مواعدها  مم منبمز فم يمي 
ودولي  وثمو أم    مناء ت   النقمو مم جغرافيا البالم التي  رز منفا ن ام فعالمي عر ي جديد 

والتصبيد  حر  ع ر عقديم كام يم، وه  مم فرصو تبد  جمو  أشقاء الو يج في الحصار والقميبو
 الداو  الو يجي  اته؟!

 -مم م ي  ح ر ش كو "الجزيرد"-ي قس اإلمدام ع س ح و  وشنو في مواجفو "المرلي والمسموع" 
تب يرا   منيا  عم عجز ن ام االحتال  عم المنافسو التق يديو، أو كس  الجولو اإلعالميو  المرر 

 الناعمو 
دد اإلعالم البر ي فلس القمقم مجددا، كي تتصدر ف اءاتر تراهم حكومو نتنياهو المتغمرسو ع س فعا

البر  روايات م نقو تح و لن ام االحتال    اتت المراهنو وا حو ع س فوالء الساحو لشاشات 
التفدلو والت  ي  المحسو و ع س "دو  عر يو سنيو مبتدلو وعام و"، حس  التب ير الرسمي 

 اإلسرالي ي 
ر   الفجمو ع س المسجد ارمصس فال لتد يج الروايو الرسميو عم فت  حتس فم  ه ت الشاشات لم تكت

أ وا  القد   اتصاالت حثيثو وجفود كريمو، أره ت االحتال  في محاف  البالم فانصاع لفا صاةرا  
 ولم يبق ر  
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ال مجا  ل ش  في أم  أي عدوام فسرالي ي جديد سي تي مشنوعا    سناد مو ص مم منا ر فعالميو 
وسيكوم الموعد مع نزو  مب قيم عر  مدفوعي ارجر فلس وندر االحتال   د الروايو  عر يو،

الن سمينيو، وسينفمكوم في لوم ال حيو وت رير جرالم الحر ، وفر تق يد تنامم وال  الحمالت 
  2014وحتس  2006الحر يو التي شنفا جيش االحتال  ع ر البقد اروير مم 

ي أ وار الدعايو الب ريو  تب يقات فعالميو عر يو، وأم تبيد الوارجيو ومد     ارمر م  غه   م تحتن
اإلسرالي يو نشر مقاالت عر يو رم  م امينفا استدعت  رالع االحتال  السا جو أساسا  دوم تحوير 

 وال ت دي  
رةم ه ت المراهنات جميبا ، ف م  حكومو نتنياهو تغامر مجددا  بد تجر تفا في القد ، وها هي 

رز  ثقو زالدد عم مدراتفا، دوم أم تتحس  لبوام  تغيير مواعد ال ب و  أث تت التجار  أم  تتص
فةالر مكات  الصحافو واإلعالم ال يحج  المشفد  الكام  وال يبز  التغمياتا    يحرر سقوففا 

 أكثر ف كثر وينق  الصنبو مم المكات  فلس ف اءات الجماهير 
عم  مراس ي "الجزيرد"ا لكم ما  وسبفا أم تنب  مع ف سميم  مد تتمكم حكومو االحتال  مم ومز

ك فا عندما تندفع فلس م ء النراغ وكي  الصاع صاعيم؟ تم تجري   ل  وال  تمورات القد  
ارويرد، عندما عجز المراس وم عم اجتياز عوالر االحتال  المتبام و، ف اشر المقدسيوم التصوير 

، وحم وا البالم فلس أزمو   دتفم القديمو لح و   ح و، وكانت والتب ير وال   مم زوايا الميدام
 مبايشات لم تُنسس 

فم أومنت س مو االحتال  مراس ي "الجزيرد" اآلم فستكس  الش كو حشود المراس يم والمراسالت مم 
 حام ي الفواتز في ثنايا الميدام، ويكنيفا وسم واحد ي فر ع س شاشتفا حتس تتناع  الحالو 

نتنياهو المتغمر  االعتراز أويرا    م  مشروع االحتال  في ف سميم تم تصميمه في  ع س فرير
مرنيم منصرميم، ولي  لزمم ال يانات المتدفقو وال   الم اشر والتش ي  الحر والصورد النقيو والمشفد 
 الحي   وسع الجماهير البالقو تحت القصز و يم الجدرام والحواجز أم تصنع الحد  في الميدام،
وأم تكس  البقو  والق و   جفاز محمو ، هو اليوم أ كس مم من ومو دعاليو عمالمو، ص  ت فيفا 

 حكومات االحتال  المتبام و ُعصارد البالم 
 7/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 تجاذبات السلطة.. حالة انتقالية أم تهديد بنيوي؟ .62
 حازم عياد

تجاهات والتيارات السياسيو،    المحاور البر يو التي  اتت تتجا   الس مو في رام هللا البديد مم اال
تنرر  غوما مويو ع س رليسفا محمود ع ا  لتحديد وياراته ل مستق  ، سواء  اوتيار و ينته او 

  تحديد المسار السياسي ل س مو  اتفا ولمستق   الصراع مع الكيام الصفيوني    المنمقو  رمتفا 
مم المتغيرات التي يبد م ز والفو محمود ع ا  ا رزها "آنيا "، ةير ام  التجا  ات أشب تفا البديد

ه ا البام  ال يبد االكثر ت ثيرا  حد  اتها فالتجا  ات ما كام لفا ام تتحو  الس تفديد  نيوي ل س مو 
ولمجم  المشروع السياسي التق يدي المرت م  فا لوال المتغيرات االم يميو، وحالو القصور ال اتي في 
الواليات المتحدد التي  اتت اش ه  المتنرج ال ي ينت ر ام تحسم االمراز الداو يو واالم يميو موامنفا، 
وتحدد  رامجفا ومشاريبفا حالفا كحا  ال رامج والمشاريع التي تصارعت في سوريا والبرار لتنتفي 

ريوهات التق يديو الموتارد  تراجع الننو  االمريكي وتق ص ت ثيرت، راسمو مسارا جديد ال يستجي  ل سينا
 مم صندور التسويو واالستقرار اإلم يمي المبتمد ع س منفوم الفيمنو والسالم االمريكي 

فاالنت ار والترم  االمريكي لي  ويارا كما ي م ال بر ويشتفي    مصور  اتي عمير وحقيقي 
غوم والتجا  ات وتزيدت وممتد زمانيا ومكانيا، ال تجدي مبه النداءات والرة ات امر تناممه ال 

سوءا ، م شرا   منرات يصب  التحكم  فا والتبرز ع س كنففا  دموا فب س ام  ام يح س ال بر 
 الق و  ارمريكي اجتفد في  ناء نمو جه ومشروعه وعم  ع س الترويج له  اعت ارت الويار المق و  

  الستراتيجيو أمريكيو آو د في أمريكيا، ولم يدر   بد   م النمو ج ال ي اشتقه ما هو اال انبكا
 التنك  والت بثر  يم مو  فم يميو ومحاور متصارعو ومتناحرد  

فالمحاور البر يو المت ار و والمتباكسو في االتجاهات والمصال  جب ت مم سها  والفو محمود 
 س ماولو ع ا  البنوام الرليسي مرح يا، ل تجا   والتصارع فيما  ينفاا فالبديد مم االسماء تمر  ع

ال ح  ع س رأسفا محمد دحالم وماجد فرج مدير الموا رات وناصر القدود مندو  ف سميم السا ر 
  االمم المتحدد وةيرهم كثر في امار ه ت التجا  ات التي تحم  أ بادا مح يو وام يميو 

مشروع فك  اسم مم ه ت االسماء يحم  دالالت سياسيو موت نو واهداز مت اينو،  يم ساعي لتدعيم 
التسويو  صيغته التق يديو ونفاياته الواعدد  استقرار وكنندراليات ومشاريع امتصاديو وتم يبيو، و يم 
آور يسبس الس مر  مشاريع ك يرد تنور مامات االم يم ومدراته وامكاناته النب يو، وثال   اح  عم 

تشك  المنرات وانفيار  صيغو توافقيو تحد مم موامر التدهور والمنرات  ي م يبو احتواليو تمنع
ال نيو التق يديو المستقرد من  أوس و، وآور ساع إلحدا  نقالت وتغيرات جوهريو في مقوالت المواجفو 

 مع الكيام االسرالي ي 
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ك  اسم يحم  مشروعا مح يا وام يميا، ويحوي منارمات ةري و لالمراز المشتركو فيها فك  يسبس 
ه او شركاله المهمتيم ولب  دحالم حما  مصر واالمارت رهداز متبار و مع اهداز حتس ح نال

 مم اكثرها و وحا 
فالمشاريع المتجا  و والمتصارعو تحدد البالمو  يم المكونات الن سمينيو السياسيو والس مو ومسار 
المستق   الممكم ل بالمات الن سمينيو الداو يو، وك ل  الحا  لمسار البالمو مع الكيام الصفيوني 

البر يو والجوار واالم يميا ما يجب  مم عم يو االوتيار وتحديد المسار امر ةايو في والدو  
الصبو وا فك  مسار يحم  تبقيدات واصو  فا ومنرات يصب  التن ه  فا  دمو، فالمشاريع لي  لفا 
راع دوليا ف مريكا كما هو وا   ليست صاح و ويار    تباني مم مصور  اتي، ومم انبدام 

ستراتيجيو التي تنككت عناصرها واص حت متداولو  اعت ارها تكتيكات مامحو ل تمور ل رهيو واال
 واالستراتيجيات  يم ح ناء متشاكسيم واعداء متر صيم 

فال واء ماجد فرج مدير الموا رات يمث  احد الويارات القويو  حكم تكوينه السياسي  اعت ارت ع وا 
ت   ح ورا اجتماعيا وسياسيا في ال نو الغر يو مو رما في حركو فت  ورج  آمم  امتياز، يم

لتبميه النرصو ل  م االيقاع والمشفد في ال نو الغر يو ع س ومع اتناميو اوس و ومشروع دايتوما 
ما يبني امكانيو الحنا  ع س ه ا المسار رمو  فترد ممكنو في م   يلو  اتت اكثر ممانبو لف ا 

التها ا  ال يحم  في مياته كويار ا بادا سياسيو  ات داللو المسار واستمرارتا لتقادمه وتنك  مقو 
ع س البالمات الن سمينيو الداو يوا فدرجو المرونو السياسيو التي تتمتع  فا الس مو ك مار سياسي 
ستشفد مدرا مم الجمود وانبدام الناع يو السياسيو مع امكانيو اننجار االنقسام واتساع النجود  يم 

المني في ال نو الغر يو وتدهور االو اع في ال نو  س   ممارسات االحتال  المكوم السياسي وا
والتصبيد، واستمرار التصارع مع  امي المكونات الن سمينيو والمحاور االم يميوا ف  يمث  امتدادا 
ل زمو االنتقاليو لما  بد محمود ع ا  ولي  حال جوهريا  م يبته يومز التحا  ات وحالو التصاع 

 ي االم يم
يقا   الويار االو  ويار محمد دحالم  ما يحم ه مم دالالت ام يميو وعر يو الرت امه  محاور 
متشاكسو ومتصارعو ومصال  ام يميو مت ار و يصب  التحكم  فا، ف ال عم  بز ح ورت 
وننو ت في القماع وال نو، محوال  أداءت الس مناورات سياسيو تقع  مم امار التو يز السياسي 

رع الداو ي الن سميني، ف ال عم كونفا اداد وامتدادا  ل صراعات االم يميو والبر يو، وهو ويار والتصا
ال يتمتع  االستقرار  م يبتها ا  مم المتومع ام يبمر االزمو في ال نو الغر يو ويزيد مم احتماالت 

الك  لتو ينفا  تنككفا وانفيار الس مو  شك فا التق يديا ما يجب  منه صاعقا ومناورد ومرد يسبس
 لصالحو، مستنيدا مم  بز القراءد االم يميو والبر يو و حالتفا 
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الويار الثال  وهو االم  ح ا في تحديد مسار الس مو الن سمينيو ممث   ناصر القدود ممث  ف سميم 
حتواء السا ر في االمم المتحددا  اعت ارت ويارا سياسيا اكثر مرونو واكثر مدرد ع س ادارد التوازنات وا

التناعالت والمنرات السياسيو واالمنيو الومردا  اعت ارت واجفو سياسيو مق ولو دوليا فال أنفا  بينو 
ميدانياا فناع يو الويار تبتمد الس حد ك ير ع س مد  تجاو  المهسسات الن سمينيو الداو يو في 

فا ع س الت ثير ع س ميوله ال نو مبه، وم و  القو  االم يميو والبر يو لتناعالت ه ا الويار ومدرت
واتجاهاته، الس جان  مرونته في التبام  مع  امي المكونات الن سمينيو وع س رأسفا حركو حما  

 واستجا و ال يلو الدوليو واالم يميو لمتم  اته ومسارت 
الويارت المت قيو واالسماء الممكنو سواء كانت ج ري  الرجو  او صال  عريقات او شب  او حتس 

عشراوي او مصمنس ال رةوثي ع س يسار المشفد، ك فا ال تورج عم ه  المسارات الثالثو حنام 
لتزيد مم   ا يو المشفد ال ي  ات انتقاليا، ويصب  حسمه  مجرد اوتيار و ينو لمحمود ع ا ، 
ا فاالمر ال يتب ر  الوري   فنما  مد  تماس  المهسسات ومريقو تناع  ال يلو البر يو والدوليو، ومقدر 

 القصور ال اتي االمريكي ال ي  ات م حو ا وفا حا 
ما يرسم المشفد  ات اعقد مم مجرد تجا  ات ف سمينيو داو يوا ا  يمتد و شك  منرم الس التجا  ات 
االم يميو والبر يو سواء داو  حركو فت   مكونفا السياسي واالمني او المكونات الن سمينيو  ما تمث ه 

ع س رأسفا حركو حما ا فالمبركو الحقيقيو ليست مبركو والفو    حالو مم فصال  ومو  سياسيو و 
مم الفشاشو وال بز تنت  ال ا  لمسار اكثر ا مرا ا في ال نو الغر يو، امر ال يمكم تجاوزت 
 مجرد اوتيار وري       جماع ومني ف سميني لم يتو ر اال في  روز مواجفو واسبو مع الكيام 

لس مو تفديد  نيوي ولي  حالو انتقاليو مهسسيو تجري في  روز مستقرد االسرالي يا فتجا  ات ا
و يلو ام يميو هادلوا فال غوم  م يبتفا مرد اور   نيويو تن ئ  تحوالت ك يرد تنسجم مم االوتالالت 

 الك يرد في موازيم القو  االم يميو والدوليو وحالو القصر االمريكي 
ا ام مصر، ف م الم يبو الصراعيو في ف سميم مع االحتال  في المحص و النفاليو ما  الزمم نس ي

ستحكم مسار تمور االحدا  في ال نو الغر يوا ا  سي ب  فيفا التصبيد مع الكيام الصفيوني دورا 
مفما في رسم مبالم النو و الصاعدد مستق ال والتحوالت ال نيويو المتولدد عم المتغيرات االم يميو 

 والقصور االمريكي 
الصراع تبد البام  الحاسم ال ي تتفر  منه وتتجاه ه او تحاو  احتواءت  بر القو   منرات

االم يميو والبر يو والدوليوا فكما تجاه ت صمود المقدسييم ال ي فرر مبادلو جديدد وو ر وامبا هي  
ل فور نمم متجدد ل تصارع مع الكيام اكثر فاع يو واكثر انسجاما مع المموحات الن سمينيو، 

اه ت ه ت القو  والمحاور مرد اور  حقيقو التحوالت في ال يلو االم يميو والدوليو وم يبو تج
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التجا  ات التكتيكيو ال ح و ع س ام  تحوي فا الس استراتيجيات تت ناها االدارد االمريكيو المشتتو 
سيناريوهات والمقسمو ع س ننسفاا ما يبني ام المرح و المق  و ستشفد رسم مسار جديد ينقد كافو ال

المتوي و والمتومبو ميمتفا السياسيو والبم يو، فار ا نمما  جديدا  ل صراع ولمقوالته مع الكيام 
الصفيوني، ومدوال الع يم جددا  اكثر فاع يو واكثر استجا و لمتم  ات ال يلو المتغيرد والحقالر التي 

ليست مجرد حالو انتقاليو تبك  تم تجاه فا ع س مدار اكثر عقديم مم الزمما فالتحوالت  نيويو و 
 التمور في مسار السالم االمريكي ومقوالته المتبثرد 

 7/8/2017، السبيل، عّمان

 
 معركة األقصى.. رابحون وخاسرون .63

 ماجد عزام
ال يمكم الجدا  في أم ما شفدنات في ارمصس، في النصز اروير مم شفر يوليو/ تموز الما ي، 

، مبركو ر حفا المقدسيوم والشب  الن سميني، مم دوم أم تهدي أو كام صراعا  أمر  فلس المبركو
تقود فلس االنتصار في الحر  الشام و، أي حر  تحرير ف سميم، والبك  م با   النس و إلسرالي  

 التي وسرت المبركو، لكنفا ما زالت را حو في الحر ، أي مواص و احتاللفا القد  وف سميم 
ويرا  را   أساسي وواسر أساسي، و يم ههالء وههالء كام را حوم، ف م، كام في مبركو ارمصس أ

 ولكم  شك  نس ي، كما كام واسروم، و شك  نس ي أي ا  
الرا   ارساسي والمركزي هم المقدسيوم، ومبفم الشب  الن سميني  شك  عام، وا وا المبركو 

ع س الحرم القدسي  ث ات وعناد وصمود، أفش وا ومم االحتال  في فرر هيمنته، وسيادته 
الشريز  وكانت ومود تركي  ال وا ات اإللكترونيو المرح و ارولس ع س مرير استنساي نمو ج الحرم 
اإل راهيمي الشريز في الو ي ، وفرر التقسيم الزماني والمكاني ل حرم القدسي، وصوال  حتس فلس 

مامو الفيك  المزعوم مكانه   هدمه، ف ا ما سمحت ال روز، وا 
مقدسيوم المبركو وحدهم تقري ا ، مع دعم تبامز شب ي ف سميني ك ير ووا    ولكم، وار ال

ع س اررر كانوا وحدهم مم دوم ميادد سياسيو فب يو،  ينما كانت القيادد  يد الدعاد والمرجبيات 
الدينيو، مسهولي اروماز اإلسالميو وارمصس  وع س الرةم مم ةيا  هدز أو عنوام سياسي محد د 

اع، فال أم المبركو ننسفا سياسيو  امتياز، وتمحورت حو  رفر سيادد االحتال  ع س الحرم، ل صر 
حتس مع احتالله المدينو وف سميم، مع ف قاء الو ع الراهم م   عم يو الال"ة اريو" والمستمر عم يا  

   1967من  النك و الثانيو في يونيو/ حزيرام 
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التراجع عم ومواتفا، وعم رة تفا في فرر سيادتفا "فسرالي  واسر أساسي  أ عنت وا مرت فلس 
 وسيمرتفا النب يو، وعم فجراء التقسيم الزماني والمكاني ل حرم"

نما الحكمو أي ا  ع ر وور صراع شب ي  ما سف  االنتصار في المبركو لي  فقم امتال  الحر، وا 
ادي فسرالي ، ومنبفا مم جماهيري، س مي أساسا ،  بيدا  عم البنز والسال   و التالي، تقييد أي

ال مش أو استودام القود المنرمو  حر المنتن يم  وارهم كام النجا  في تبزيز الصورد الوامبيو 
الحقيقيو والصحيحو، حي  الشب  الن سميني ارعز  مدافبا  عم حريته وحقه في الحياد والحركو 

 تال  والب ادد والتنق  أمام القود البسكريو الغاشمو القالمو  االح
في المبركو، جن ا  فلس جن  مع المقدسييم، وماموا  48انورم الن سمينيوم في اررا ي المحت و عام 

 دور أساسي فيفا  وأعتقد جازما  أم منردد المقدسييم تشم فم أي ا ، ولو مجازا  أو مبنويا   كانوا دالما  
التفويديو فيفا  وع س الرةم مم في الميدام دفاعا  عم ارمصس، ورف ا  ل ممارسات االستيمانيو و 

، 48م الغو ارجفزد ارمنيو اإلسرالي يو، فال أم ما يقولونه عم دور الشي  رالد صال  ورفامه وعر  
فيه جان  ك ير مم الصحو والدمو، ففم يتصرفوم  اعت ارهم مقدسييم، وال يمكم تحجيمفم أو 

م الصبو ات والبرامي  أمام فسرالي ، فمصاههم  ووجودهم في الميدام فلس جان  المقدسييم يراك
 لالنتصار في مومماتفا ومشاريبفا التقسيميو، أو حتس التدميريو 

ثمو را حوم آوروم فقم  شك  نس ي ومجازي، فحركو حما  مثال  ومبفا حركات المقاومو أ فرت 
م، ولكم التبامز الك ير، ووا ت المبركو السياسيو واإلعالميو فلس جان  المبتصميم والمنتن ي

د وا حا في ةزد تحديدا ،  ع س أرر الوامع  دت عاجزد عم نصرد ه  و ارمصس، ارمر ال ي تجس 
حي  لم يكم سو  الت اهرات واالعتصامات الس ميو في ف فار أو فمرار  البجز عم نجدد ارمصس، 

الموامز ورفع الحصار عنه  الصواري  أو  القود البسكريو المس حو، ع س الرةم مم ف قاء سقز 
المرتنع المفد د لن يا  أو كالميا  فقم، وعدم التراجع عم فكرد أو ن ريو أم تحرير ارمصس يجري فقم 

  القود البسكريو والمس حو، وانمالما  مم ةزد تحديدا  
كام الرلي  محمود ع ا  را حا   شك  نس ي أو مجازي أي ا   التحر  المبركو في لح اتفا ارويرد  

ياسي مجر  وعتير، أم فسرالي  وسرتفا وأنفا م مرد فلس التراجع، وكام مد ان م ر ما ففم، كس
فب يا  ل مبركو في  دايو أس وعفا الثاني، و بدما كانت مد حسمت عم يا ، و ادر فلس ومز التنسير 

ت ارمني،  ينما كام المج   الوزاري اإلسرالي س المصغر مد اتو  فب يا  مرار التراجع وتنكي  ال وا ا
اإللكترونيو والكاميرات  وحاو  ع ا  استودام المبركو، لتحسيم و به السياسي المتراجع، لي  

نما ع س االستوناز اإلسرالي ي البر ي  ه، ورفر  -فقم ل رد ع س تناهم محمد دحالم  حما ، وا 
 نتنياهو التبامي الجدي مع الجفود )أو ش ه الجفود( ارميركيو النارةو مم أي م موم 
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لي  واسر أساسي  أ عنت وا مرت فلس التراجع عم ومواتفا، وعم رة تفا في فرر سيادتفا فسرا
وسيمرتفا النب يو، وعم فجراء التقسيم الزماني والمكاني ل حرم  تراجبت تحت ال غم، و بدما كام 

ا كام نتنياهو مد ة   أصال  اعت اراته الحز يو السياسيو واريديولوجيو ع س االعت ارات ارمنيو، كم
مبفودا  في الدولو الب ريو من  ت سيسفا  جفاز ارمم اإلسرالي ي )الشا ا ( والجيش رف ا أو تحن ا 
ع س تركي  ال وا ات والكاميرات، وشك كا في جدواها ارمنيو، لكم الشرمو ووزيرها أيداها لدوافع 

 ميم المتمر ز في الحكومو حز يو، مم دوم فجراء النقاشات ارمنيو والبميقو، وهو ما فب ه ممث و الي
وسرت فسرالي  ك ل ، في فعادد االعت ار ل ق يو الن سمينيو وعودتفا فلس  هرد االهتمام اإلم يمي 
والدولي، وصوصا  بدما تفي  إلسرالي  أنفا نجحت في حج  ه ت الق يو، أو ع س ارم  في 

ا اإلرها  والممامع والسياسات استغال  التحوالت وارومار اإلم يميو وت ويمفا، مث  "داعش"، وك 
اإليرانيو التقسيميو، وتكري  فكرد أم الومر ع س االستقرار اإلم يمي ال ي تي مم االحتال ، وأم 
الق يو الن سمينيو لم تبد مركزيو أو  ات أولويو، لكم الغمرسو الجشبو، والرة و في تغيير الو ع 

  ا  ع يفا، ومث   ل ، أي الثمم ال اه  ل تغيير، الراهم ال ي استنادت منه أصال  لصالحفا، ارتدتا س
 أحد أس ا  التراجع، سواء في ارمصس أو ال نو وةزد وعموم ف سميم والمنمقو  

"وار المقدسيوم المبركو وحدهم مم دوم ميادد سياسيو  وا وها كما ين غي  شك  محر وحكيم، 
 وفي فمار جماهيري س مي"

ر سيرورد التم يع والتحالز ةير المب م مع دو  واحد مم الت ثيرات الس  يو ع س ت   أ ي  كام ت ر 
عر يو، فمع تصاعد الو ع وعناد المقدسييم وث اتفم، وعودد الق يو فلس عناويم الصحز وارجندد 
السياسيو، ت ثرت س  ا  البالمات الب نيو والمستترد  يم ت  أ ي  وعواصم عر يو مفمو  ولم يكم ممكنا 

ام   ي م ز ثنالي أو فم يمي  في    الو ع المتنجر في ارمصس، وال ي أد  منامشو أو االهتم
فلس فحراج في البواصم المبنيو، ففي ال تستميع ت ني وجفو الن ر الشب يو الن سمينيو، كونه يص  
في مص حو وصومفا السياسييم، وال تستميع ت ني وجفو الن ر اإلسرالي يو، كونه يحرجفا أمام 

مم هي تفا، والنتيجو أم الق يو  اتت محرجو جدا  و اةمو، وومنت حجر عثرد في شبو فا، وينا  
مرير البالمات أو سيرورد البالمات المتناميو  وكام ه ا أي ا  أحد أس ا  التراجع واالنحناء 

 اإلسرالي ي، وفر تقديرات ارجفزد ارمنيو وتح يراتفا 
، لم ينتن وا أو يرف وا فكرد ال وا ات، وم  وا شركاء فسرالي  البر  وح ناهها واسروم  شك  نس ي

مغزاها ارمني، مم دوم أي اهتمام واعت ار لمغزاها الديني السياسي والتاريوي  ومع رفر المقدسييم 
وعنادهم، ا مروا فلس التراجع، ولكم مم دوم أي  غم جد ي، و دوا مستبديم لنكرد الح و  الوسم 

يمكم ففم تشد دت وو به في سيار الرد ع س تجاه  زعماء التي رف فا حتس الرلي  ع ا  ال ي 
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حما   دت، مع أنه المسهو  الم اشر عم تالمي  -عر  له، كما ع س دعمفم تناهم دحالم 
 وصومه، كما عم ارو اع ال السو في ةزد، والمشروع الومنس  شك  عام 

ي كالسرمام في مو  المنمقو  التحالز ارم  وي الم ه ي، وجناحه البسكري الحشد الشب ي، المتنش 
وعر فا، يبت ر ك ل  أحد الواسريم، فب س الرةم مم الصو  والصوت البالي، فال أنه لم ينب  
شيلا  لمساندد المقدسييم، ومرير القد  تشب ت لديه، ف  تت مم منامر  بيدد  ات أجندد م ه يو، 

لقصير، ناهي  عم االدعاء النج  ينما ت بد المدينو المقدسو كي ومترات مبدودد عم درعا عرسا  ا
  م االنقال  والتحالز مع الن و  في اليمم، أو التمفير البرمي في ح   والموص  والرمادي، ت تي 

 في سيار المبركو المزعومو مم أج  القد  
وار المقدسيوم المبركو وحدهم مم دوم ميادد سياسيو )التحقت م مرد ومت ورد  فم(  وا وها 

محر وحكيم، وفي فمار جماهيري س مي، مم دوم سال  أو عنز،  ينما جاء ه ا كما ين غي  شك  
مم االحتال  ال ي لم يكم يم   أي فرصو لالنتصار، ولم يكم ع يه سو  التراجع والتنتيش في 
أجندته البنصريو القفريو المس حو عم أسالي  أور ، الستبادد مدرد الردع المستحي و مع نجا  

 الميدانيو في تحييد آلته البسكريو النتاكو والقات و  المقدسييم وميادتفم
 7/8/2017العربي الجديد، لندن، 
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 سنوات حكمه الموي و جب ته يسير في المرير التي مد تتس    موته السياسي
 يوسي فيرتر

، وعد نتنياهو مم مع ماكياج ثقي  وا تسامو مصمنبو وعيوم منتنوو )مد يكوم س    ل  م و النوم(
يتا بونه في الني   و  م   دوو  الس ت   نه ع س الرةم مم ال جيج في الو نيو، سيستمر في 
البم  مم أج  موامني فسرالي   وواتمته الدالمو "لم يكوم هنا  أي شيء رنه ال يوجد شيء" لم 

التصا  ال ي ي شر تكم موجودد في ه ت المرد  ه ا ال جيج في الو نيو سيرافقه فلس أم ي تي ا
 انتفاء واليته  تنت رت فترد موي و مم االحت ار السياسي والصبو ات مث  التي مرت ع س س نه 
اهود اولمرت  التنكير في أنه سي ه  و نه فلس كرسي المتفميم، وأكثر مم  ل ، يتس   له 

  الجحيم 
ع س اتنار الشاهد الم كي مع  فم ومورد و ع نتنياهو القانوني التي ت ينت مهورا في أعقا  التوميع

آري هارو، اليد اليمنس له وأميم أسرارت في البقد اروير، ت ع ثال  فر يات سالدد في الساحو 
السياسيو في و ع التحدي: أوال، نتنياهو حكيم، يتب م مم تجر و اآلوريم، ومد شاهد كيز فقد 
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 تحقير وتمت محاكمته تقري ا  بد فترد اولمرت عالمه  س   الممع  ثانيا، نتنياهو ج ام  فقد تبرر ل
واليته االولس، "مم ت سبه الشور و ينن  في الز ادي"  ه ت الصدمو ست بد عنه ك  تنكير وامئ  
ثالثا، نتنياهو لي  فاسدا، يح  المتبو و وي ، ويح  البيش ع س حسا  اآلوريم، لكنه يبرز 

 الحدود 
 2000)الرشود والفدايا مم م ياردير أو أكثر( وم ز  1000الق يتام ال تام مد يحاكم  س  فما، م ز 

)االتصاالت مع صاح  يديبوت احرونوت نوني موزي  حو  ف باز فسرالي  اليوم مقا   تحسيم 
 التغميو في وسال  فعالم موزي (، تهكد عك   ل  

الر فم نتنياهو لم يتب م شيلا مم سقوم س نه  ومد تصرز  غ اء وعدم ح ر وفقد الكوا   وارو
واإلوالص  الحكمو ما زالت هنا ، لكم م يبو شوصيو والسنوات الموي و في الحكم وشبورت   نه 
ك  شيء وما دونه صنر والثقو الزالدد   نه سي قس ع س عرش رلاسو الحكومو مالما أنه يرة  في 

  ل ، ك   ل  أد   ه فلس المرير المبوجو التي ستتس    نفايته السياسيو 
أصا  الساحو السياسيو في نفايو ارس وع وك م اللحو االتفام توجد وراء الزاويو وأم  االننبا  ال ي

نتنياهو في مريقه فلس الرلي ، ما زا  سا قا روانه  مماحم تم ير القانوم تمحم   مء أكثر مم 
ت   التي في الجفاز الق الي  ه ت البم يو ستكوم موي و وستجر  االنتوا ات البامو م   تقديم 

 أو  بد  ل   2018لحو االتفام )ا ا تم تقديمفا  بد المساءلو( في أواور ال
نتنياهو كما هو مبروز، وحس  ما يقوله لمقر يه، ال ينوي االستقالو حتس لو تم تقديم اللحو اتفام 
 دت  ولي  مهكدا أم القرار سيكوم مرارت  ارحادي  عم حكومو  دي و ليست  ات ص و  استقالو 

و متومبو في أي لح و مم تشريم الثاني المق   وهي ستهدي فلس سقوم الحكومو رلي  الحكوم
 ، أي  بد مرور ثال  سنوات ع س االنتوا ات السا قو 2018وتقديم موعد االنتوا ات فلس  دايو عام 

لس أم تقوم الشرمو  تقديم توصياتفا، ارمر ال ي سيرافقه كما اعتدنا تسري  مواد التحقير، سيمر  وا 
موي   من   دايو التحقير، و شك  أك ر في ارس وع اروير ال ي مي  فيه رسميا فم رلي  ومت 

الحكومو مش وت  الرشود، وأم الشوص ال ي يبرز جميع أسرارت سيشفد  دت، أص   نتنياهو اآلم 
 مو عرجاء  وك ما تقدمت التحقيقات زادت صبو و و به وت ب بت مكانته وزاد  بنه 

أمام الوزراء وأع اء الكنيست  ك  ومود سيقوم  فا، سياسيو أو أمنيو أو وتراجبت صالحياته 
امتصاديو، سيحكم ع يفا  ناء ع س و به الجنالي والقانوني  فنه مثا و ال ريء م اليا، لكم في 
الساحو اإلعالميو مم و  منه اإلث ات   نه ال يبم   ناء ع س اعت ارات ةري و عند ميامه  اتوا  أي 

 ومود 
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س ي  المثا  النقاشات حو  مانوم القوميو التي ستجري في الكنيست في الدورد الشتويو التي ع س 
ست دأ في تشريم االو   ف ا مام نتنياهو   حدا  أزمو التالفيو أمام حز  "ك نا" ال ي يتحن  مم 

 ا ات  بر ال نود في امترا  القانوم، فيحتم  أم يشك   ل  الم رر له مم أج  تقديم موعد االنتو
الر   ال ي سينتج عم ه ت الومود لي  وا حا، وهنا  مم يزعم أنه ف ا فاز مم جديد  ثقو الجمفور 
ومام  تشكي  الحكومو م   موعد تقديم اللحو االتفام، فام النيا و البامو ستكوم ح رد أكثر مم رلي  

  مم يبتقدوم أم ه ا الحكومو في  دايو واليته مقارنو مع رلي  الحكومو في نفايو واليته  وهنا
االمر لم يغير شيلا  وأم مصير نتنياهو ُحسم، وأنه ال يوجد شيء يمكنه أم يومز القمار ال ي 
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