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 بعملية طعن بالقدس واعتقال المنفذة حارس أمن إسرائيليإصابة  .1
قالددش طددرالة الحددةصه ون اددصيبنيا اادديب ملددراع  ددي عم يددة ال دد  ممد  ددة القدددا : القدددا المحة ددة

  يما اعةق ش الفةاة الم فذة. المحة ة،
واوضحش الشرالة  ي بيدان لصدا، ان حداأا اأد  ااديب ملدراع الفيفدة ومدر وقدداس  ةداة    د ي ية ع د  

 ال  ه  ي أ  قة ال   ان س يمان  ي أ  قة ماب ال اأبد ممد  ة القدا المحة ة.
لةصددددا ل ةحقيقددددا ،  ددددي حددددي  اسددددةدعيش  سددددياأة وسدددد ا  واضددددا ش ان قبااصددددا اعةق ددددش الف  دددد ي ية، وحب 

 "وسرائي ية" ل ُمصاب دون احد د هبي ةه.
واسة فر  طرالة الحةصه قبااصا  ي المكان م د الحادمة، كما اسةدعش  رق الخيالة والقدبا  الخاادة 

 المدجلة مال صع، واع  ةصا أ  قة ع كرية أغ قة.
 ة الحةصه.ونشر  وسائل اإلعصس ال برية ابأة ل فةاة وهي أكب ة اليد   أ  ا راد طرال

 12/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 " تقرر مواصلة المشاورات والحوارات لعقد المجلس الوطني بأسرع وقتالتحرير "تنفيذية منظمة .2
قرأ  ال ل ة الة فيذية لم ظمة الةحرير الف  د ي ية،  دي بيدان اددأ عقدب اجةماعصدا بدراس هللا،  :أاس هللا

ة أحمددبد عبدداا، ب دداات ع دد  ابادديا  ال ل ددة الةحةدديرية، برئاسددة برئاسدد ،12/8/2017 أ دداا ال ددبش
أئيس المل س البال ي الف   ي ي س يم الزع دبن، أبااد ة المشداوأا  والحدباأا  بدي  القدبا ال ياسدية 

 والش بية والملةم ية ل قد المل س البال ي مأسرع وقش ُأمك .
مةرابدددة ع ددد  سياسدددة الةصبيدددد والة صيددددر وحدددذأ  ال ل دددة الة فيذيدددة أددد  ال ةدددائخ والةدددداعيا  الخ يدددرة ال

 ددي القدددا مشددكل خدداغ و ددي األغددباأ الف  دد ي ية وأ دداال   "وسددرائيل"ال رقددي، الةددي اماأسددصا حكبأددة 
واكدد  ال ل دة الة فيذيدة وجدبب اسدةمراأ  ج بب الخ يل وغيرها أ  أ اال  الةفة الغربيدة مشدكل عداس.

والالبدددش المل دددس   ة الحدددةصه "وسدددرائيل".ا فيدددذ قدددراأا  المل دددس المركدددزال بةحد دددد ال صقدددا  أددد  سددد 
القةائي  ي المحكمة الل ائية الدوليدة والمدعيدة ال اأدة ل محكمدة مفدةي احقيد  قةدائي  دبأال لم داالة 
وأحاسددبة وأحاكمددة الم ددعولي  عدد  هددذت النةصاكددا ، وفلدد   ددي ضددبا افدداقم ال شدداالا  السددةي انية 

ةصاكا  وجرائم الحرب الةي اماأسصا س  ا  وقبا  واصد دها لفرغ قياس دولة     ي ية، وس   ة الن
 ، وانةصاكا  القانبن الدولي مشأن األسرا.2014الحةصه مما  ي فل  ال دوان ع   ق اع غزة عاس 

 12/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مالحقة القضائيةبسبب ال مسؤول فلسطيني: ال نفضل االنخراط حاليًا في مفاوضات مع نتنياهو .3

قددداه أ دددعوه    ددد ي ي ون ال ددد  ة الف  ددد ي ية ل افةدددل حاليدددات النخدددرا   دددي : كفددداع زبدددبن  - أاس هللا
أفاوضددا  حقيقيددة أدد  أئدديس الددبزأاا اإلسددرائي ي الحددالي ب يدداأي  نة يدداهب، م ددبب المصحقددة القةددائية 

مه، لدد"الشرق األوسد،"، واضدا  الم دعوه، الدذال  ةدل عددس فكدر اسد الةي  ة رض لصدا بةصمدة الف داد.
ان نة يدداهب "ل المددا  ة ددرض لمصحقددة قةددائية، ويبدددو ان أصدديرت لدديس بيدددت، ولددذل    مددة أغدداأرة  ددي 

واددام  الم ددعوه الف  دد ي ي أبددرأات سددبب هددذت  الدددخبه  ددي أفاوضددا  جددادة وأرهقددة وافصددي ية أ دده".
و صددبد اولمددر .  قددد ك ددا وقةصددا  الخ ددبة: "ل نريددد ان  ةسددرأ سددي اأيب أئدديس الددبزأاا إلسددرائي ي ال دداب 

وا ددااه الم ددعوه  ددي هددذا ال ددياق: "وفا كددان  ع دد  وطدد  اافدداق، لس دده اسددةقاه م ددبب قةددايا   دداد".
أة ذأات البابه ول  اافاق أ  نة ياهب  ي البض  ال بي ي،  سيف يمك  احقي  فل  اآلن... وال عاه 

 هب احش المصحقة القةائية".هب ول  اال حد يمك  ان  ذهب نة ياهب نحب اافاق ااأيخي، و 
 13/8/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الدولتين" أبو يوسف: ال بديل عن "حلّ واصل  .4

ددد اكدددد عةدددب ال ل دددة الة فيذيدددة لم ظمدددة الةحريدددر الف  ددد ي ية، واادددل ابدددب : ناديدددة سددد د الدددد   - انعم 
 ف  د ي ي واإلسدرائي ي". بسف، ونه "ل بد ل ع  "حل الدولةي " إلنلاز عم يدة ال دصس بدي  اللدانبي  ال

عد  "حدل  وقاه ابدب  بسدف، لدد"الغد" أد     د ي  المحة دة، ون "اال خيداأ او سدي اأيب  دةم الرحده م يددات 
"، وفلددد   دددي أ قدددب ا قيبددده ع ددد  حدددد ر وزيدددر الخاأجيدددة الروسدددي، سددديرغي الددددولةي " ي دددد  أر بضدددات 

  بية خاأج والاأت".سي اأيب آخر ل ة ويلادل رو ، مأن بد ل "حل الدولةي " أمك ، عبر "
ولد  ان "الحدد ر عد   ال ظدر ابب  بسف أ  خ بأة اقديم الروحا  أغا رة لحل الدولةي ، ل ةدات  حذأو 

لدد   1967عدد  وقاأددة الدولددة الف  د ي ية الم ددةق ة ع دد  حدددود  و"ال ددصس اإلق يمددي" م يددات  ،ادفقة اراأددب
 يكةب لصا ال لاع وهي أر بضة مشكل أ   ".

 13/8/2017 ،الغد، عّمان
 

 هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة: ال معلومات رسمية عن موعد فتح معبر رفح للعالقين .5
، انده ل أ  بأدا  لدد صم حدبه 12/8/2017اكد  هيئدة الم دابر والحددود  دي ق داع غدزة، ال دبش  :أ ي

أدة وقاه هشاس عدوان، أدد ر ال صقدا  ال ا اطصر مشكل أةباال. 5 ةي أ بر أ ي البرال المغ   أ ذ 
واإلعددصس  ددي الصيئددة: "ل زاه ال مددل جدداأ  ددي أ بددر اللانددب المصددرال أدد  أ بددر أ ددي حيددر الصدديانة 
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 والةبس ة، ونأأل ان   ةصي  ي القريب ال اجل حة   ةم  ةحده وننصداا أشدك ة ال دالقي  ع د  ال در ي ".
 انية".واضددا : "لددم نب ددة كصيئددة أ ددابر مشددكل أسددمي حددبه  ددةي أ بددر أ ددي ل  ددالقي  والحددال  اإلن دد

واوضي عدوان ان اللانب الف   ي ي  ي أ بر أ ي ع   اام السة داد واللاهزية لةشدغي ه  دبأ  ةحده 
وكشدف انده سديةم  دبس الم دي  المقبدل  دةي الم بدر لمغدادأة الفدبج األوه أد   أ  قبل اللانب المصدرال.

حلداج أكرأدة ال اهدل  ةمر  ةحه لمدة اأب ة اياس، كما سيفةي لمغدادأة حلاج بيش هللا الحراس حير سي
 أ  الشصر اللاأال. 27ال  بدال لذوال الشصداا  ي الد 

ايداس  قد، واغ د   10سدبا  2017وبح ب وزاأة الداخ ية واألأ  البال ي  إن الم بر لم يفةي أ دذ بدايدة 
  بأات.  213

 12/8/2017 ،فلسطين أون الين
 

 %60الخضري: البطالة في صفوف الشباب بغزة تجاوز  .6
ائددب  ددي المل ددس الةشددري ي أئدديس ال ل ددة الشدد بية لمباجصددة الحصدداأ جمدداه الخةددرال وجدده ال  :غددزة

الةحية ل شباب الف   ي ي  ي  بس الشباب الدولي، أشيرات ول  ابأاي الم وأ انداة وادمبد  دي البقدش 
 دددي اصدددريي  ،واطددداأ الخةدددرال  فااددده ي يشدددصا الشدددباب الف  ددد ي ي الدددذال يحةددداج كدددل الددددعم والم ددداندة.

، ولدد  واقدد  الشددباب المأسدداوال، واأافدداع أ دددل  الب الددة  ددي 12/8/2017ال ددبش اددحفي ادددأ ع دده 
لد  ادفب  الُم   دي  عد  و، أ  اةاؤه  درغ ال مدل وانةدماس اآلل  %60غزة بي  الشباب ل حب 

واسدة رض الخةدرال  ع د  غدزة. "وسدرائيل"ال مل م بب الحصاأ وآماأ النق اس ومصث حروب طد ةصا 
بد والةحددددال أددد  قبدددل الشددباب إليمدددانصم ال ميددد  محقصددم  دددي الحيددداة السريمدددة الصددبأة ال انيدددة أددد  الصددم
وقددداه الخةدددرال طدددباب    ددد ي   دددي القددددا وق ددداع غدددزة والةدددفة الغربيدددة  واألأدددل مم دددةقبل ا ةدددل.

 والداخل، هم "مروا ا القبأية، والحفاظ ع يصم وأ حصم الدوأ الساأل  ي الحياة ضروأة وواجب وال ي".
 12/8/2017 ،فلسطين أون الين 

 
 أزمة في غزة بعد إحالة آالف للتقاعد المبكرتقرير:  .7

اماأ قراأ ال   ة الف   ي ية وحالة سب ة آل  أبظف أدني أد  ق داع غدزة : ايم  اللرجاوال  -غزة 
ول  الةقاعد المبكر د  ة واحدة، أخاو  جدية أ  اأمير فل   ي الخدأا  األساسدية المقدأدة ل  دكان 

وي ةاب الق د  الشدد د أ دعولي   دي وزاأادي  اة  ي جانبي الصحة والة  يم. ي الق اع المحاار، خا
الصحة والة  يم مشكل اساسي، م د وحالة آل  المبظفي  أ  ااحاب الخبدرة ولد  الةقاعدد وهدم ع د  

 الةقاعد م د. انصم لم  ب غبا س    أ  رغممالأاا عم صم 
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ا  غيددر الم ددببقة" الةددي اع دد  الددرئيس ويعكددد أ ددعولبن  ددي ال دد  ة ان القددراأ يددأاي ضددم  "اإلجددراا
 أحمبد عباا عزأه ا فيذها  ي الق اع اباعا إلنصاا النق اس الداخ ي الم ةمر أ ذ عشر س با .

ااخدداف ال دد  ة خ ددبا  اخددرا  -احدددث ل لزيددرة نددش-ول ي ددةب د أ ددعوه    دد ي ي أقددرب أدد  عبدداا 
ة الةراجدد  عدد  ا دد  اإلجددرااا   ددي حدداه لددد"وقف امبيددل النق دداس مغددزة"، لس دده  ددةي البدداب اأدداس وأكانيدد
 البابه ول  افاهما  أ  حركة المقاوأة اإلسصأية حماا.

 ي وزاأة الصحة مغزة أوااب أ  ال   ة الف   ي ية  ي الةفة الغربية ويم  بن  أبظفات  3,750وية ق  
اقبن أواادب أ  ال اأ ي ، ولم  ةةي م د عدد أ  احي با ل ةقاعد أ  بي صم،  دي حدي   ة قد  البد 42%

 أ  وزاأة المالية الةي اد رها حركة حماا.
ويرا وكيدل وزاأة الصدحة مغدزة  بسدف ابدب الدريل  دي القدراأ "ا دريحا ق دريا ل مدبظفي  أد  اجدل خ د  

ويةيف ابب الدريل ان القدراأ يدأاي  حالة  بض   ي الق اع الصحي قد اعدال إلزهاق حياة أرض ".
المرض  أ  الدواا والةحبيص  ال صجية ل خاأج، لس  القراأ اةبيلا لملمبعة وجرااا  بدا  محرأان 

 اللد د "يحرس المرض  أ  البابه ول  ال بيب"، مح ب ابب الريل.
ولمباجصدة فلدد ، يشدير ابددب الدريل  ددي حد  ده ل لزيددرة ندش ولدد  وجدبد خ ددة عمدل لأةصدداغ الصدددأة 

ألساسدددية بدددي  الم ةشدددفيا  األولددد  اةةدددم  وعدددادة نشدددر السدددادأ الصدددحي المةبقدددي وابزيددد  الخددددأا  ا
ويبضددددي ان الةركيددددز  ددددي المرح ددددة األولدددد  سدددديكبن ع دددد  اددددب ير الخدددددأا   وأراكددددز الرعايددددة األوليددددة.

 األساسية، لس  ه اك خدأا  سةةأمر حةما، ول  يمر القراأ دون ارك امر ع   المرض  والبزاأة.
ولد  أ يدبني زيداأة أبزعدة ع د   ويصل عدد زياأا  اق اس الرعاية األولية ببزاأة الصحة  ي غزة سد بيات 

 ونروا.األلبكالة  اام ات  أركزات  22، ماإلضا ة ول  أركزات  52
ويدعب الم عوه الصدحي المعس دا  الدوليدة والقدبا الف  د ي ية ولد  البقدب   دي وجده القدراأ واشدكيل 

 "أظ ة اأان ل مرض  م يدا ع  الةلافما  ال ياسية".
الةربيددة والة  دديم، وف أدد  المقددرأ ان  بدددا ال دداس الدأاسددي اللد ددد ولدد  يكددبن الحدداه ا ةددل مال  ددبة لددبزاأة 

 م د نحب اسببع لةقديم الخدأا  الة  يمية ل حب أب  أ يبن الالب.
ويقبه أئيس ق اع الة  يم وال قا ة  ي ال ل دة اإلداأيدة الحكبأيدة مغدزة كمداه ابدب عدبن ون نحدب خم دة 

أد  كدادأ الدبزاأة  %40الف   ي ية، ويم  بن نحب آل  أبظف  ي وزاأاه  ة قبن أواابصم أ  ال   ة 
وي دد ابدب عددبن،  دي حد  دده ل لزيدرة ندش، قددراأ وحالدة عددد كبيددر أد  أددبظفي  أ ظمصدم أد  المدأسددي .

وزاأة الة  يم ل ةقاعد المبكر "كاأمدة حقيقيدة" اة ددا اآلمداأ الة  يميدة ولد  اخدرا نف دية واجةماعيدة ع د  
الدذال  ددعب  يده الم دعوه الة  يمدي ولد  عددس الةلداوب أد  القدراأ و ي البقش  كل  ئا  الملةم  مغزة.

ويةدديف  "كبندده سياسدديا"،  إندده يقددبه ون الددبزاأة اعددد  خ  ددا بد  ددة لةص ددي ابقددف ال م يددة الة  يميددة.
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الف أةقدس لخةباأا  الةبظيدف نلدي اطدخاغ أميدزون أد صم اوائدل  دي اللاأ دا  وغيدرهم،  24"لد  ا 
 اسة دادهم ل د ال لز المةبق ". وه اك أة بعبن ايةا ابدوا

وع   اللانب اآلخر، ل اخفي ال   ة الف  د ي ية ان قدراأ الةقاعدد المبكدر أدراب، مال صقدا  الداخ يدة 
ويشددير عةدب ال ل دة الة فيذيددة  أد  حركدة حمداا، وااددبي نا دذا م ددأا ادددأ أرسدبس مقدانبن لة بيقده.

لقددراأ يددأاي ضددم  "اإلجددرااا  غيددر الم ددببقة" لم ظمددة الةحريددر الف  دد ي ية احمددد ألدددلني ولدد  ان ا
ل لزيدددرة ندددش عبدددر الصدددااف أددد  أاس هللا ون  -المقدددرب أددد  عبددداا-ويقدددبه ألددددلني  إلنصددداا النق ددداس.

"حماا اع  دش حكبأدة  دي غدزة جال ل دة اإلداأيدة  ودعدش كة ةصدا البرلمانيدة ولد  المصدادقة ع يصدا، ولدم 
ويةديف ألددلني ان  ألولد  اصدر  وال انيدة اُدد ر".ي د أ  المقببه وجدبد حكدبأةي   دي آن واحدد، ا

ع   حماا ان اةحمل أ عوليا  الش ب  ي غزة ماعةباأها الحكبأة القائمة ماألأر الباق ، ولةصر  
 ع   الصحة والة  يم وغيرها، ول  ا ة ي  حكبأة الةبا   السةمراأ  ي امبيل النق اس.

جدرااا  الةدي ااخدذها عبداا يمكد  وعدادة ال ظدر  يصدا وو   القيادال  ي أ ظمة الةحريدر  دإن جميد  اإل
 "وفا اسةلابش حماا إلنصاا النق اس"، لس ه لم ي ةب د  رض المزيد أ صا وفا لم ا ةلب الحركة.

وعدد  اددأمير قددراأ الةقاعددد المبكددر  ددي اوضدداع الق دداع المةرديددة، يقددبه ألدددلني ون "القيددادة الف  دد ي ية 
 اإلحالة ل ةقاعد لي ش عقاما". ا ر  دون ادن  ط  آماأ فل ، لس 

 12/8/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 يتسلم النسخة األولى من الكتب المدرسية للمناهج الجديدة عباس .8
أحمددبد عبدداا ال  ددخة األولدد  أدد  السةددب المدأسددية ل م دداهخ  يةف  دد ي ال ال دد  ةا دد م أئدديس  :أاس هللا

 الصف الحادال عشر". الف   ي ية اللد دة ل صفب  "الخاأس البةدائي حة 
أ  وزاأة الةربية والة  يم  ،  ي أاس هللا، و دات 12/8/2017 جاا فل  خصه اسةقباه سياداه، ظصر ال بش

 عاس الرئاسة ال يب عبد الرحيم. اأي ال الي، برئاسة البزير ابرال ايدس، وبحةبأ 
 12/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للتجارب والشأن الداخلي ال يمكن أن يدار إال بالشراكة والوحدة ة ليست حقالً غز : أبو ظريفة .9

الالب الدصه ابدب ظريفدة عةدب المكةدب ال ياسدي ل لبصدة الديمقرااليدة حركدة حمداا عددس  ح   جبر:
ا دريبه خدصه اليدبأي  الماضديي  ع د  انده أقةدرع أد  كةائدب عدز الدد   الق داس  اب ي المقةرع الذال ادم  

رال ل حركة، أعكدا ان المقةرع لم ي رض حةد  اآلن ع د  الفصدائل الةدي ع مدش بصدا أد  الل اع ال  ك
واكد ابب ظريفة ان المقةرع  ي ابأاه الم روضة  عدال ول  خ ، األوأاق  دي أرح دة  خصه اإلعصس.
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وقداه، غدزة لي دش حقدص ل ةلداأب، والشدأن الدداخ ي ل يمكد  ان  ا بة ل  ي دةفيد أ صدا ول الحدةصه.
ول مالشددراكة والبحدددة، داعيددا ولدد  ا فيددذ أددا اددم الافدداق ع يدده سددامقا  ددي والدداأ الةفاهمددا  البال يددة  ددداأ 

 والالب ابب ظريفة م دس الصروب نحب االاها  سياسية اخ   المزيد أ  الة اقةا  الداخ ية. ال اأة.
 13/8/2017األيام، رام هللا، 

 
 المصالحة إلى: على حماس الذهاب العوض .11

  وكالدة األناضدبه الةركيدة خبدرات عد  وجدبد أقةدرع قدأةده كةائدب الق داس ولد  الحركدة نشدر  ح   جبدر:
وسياسددي  ددي الق دداع لمباجصدة ال قببددا  م ددد  شددل  دي الةباددل ولدد  اافدداق  اأ د اقةدرع  يدده خ دد   ددرا  

الةي طك ةصا  اإلداأيةع   ال ل ة  واإلاراأأصالحة وامكي  حكبأة الب اق أ  ال مل  ي ق اع غزة 
أاا وليد ال بض عةب المكةب ال ياسدي لحدزب الشد ب ان المقةدرع هدب عبداأة عد  هدروب و  حماا.

 ول  األأاس، أشددا ع   ضروأة ان  ذهب هذا المقةرع الات المصالحة البال ية الشاأ ة.
وقدداه ال ددبض، ون المقةددرع الم  ددبب ولدد  كةائددب الق دداس ل   غددي األزأددة بددل يفاقمصددا وير دد  الم ددعولية 

حمدداا" قانبنيددا ونعصأيددا، لس صددا ع دد  اأض الباقدد  هددي الةددي سددةد ر كددل طدديا، أشدديرا ال ياسددية عدد  "
 ول  ان الحل هب الذهاب ول  المصالحة م يدا ع  الصروب أ  اسةحقاقااصا.

 13/8/2017األيام، رام هللا، 
 

 أبو دقة: ال دور سياسي للجنة التكافل االجتماعي .11
ا دل الجةمداع عد  اللبصدة الديمقرااليدة، عصداس ابدب دقدة، اكد عةب ال ل ة البال يدة ل ة ميدة والةس: غزة

 ع   دوأ ال ل ة المشك ة أ ذ اأب ة اعباس، وهي لل ة وغامية فا  الام  اجةماعي ون اني.
، ون و ددد ال ل ددة الددذال غددادأ ق دداع غددزة، 12/8/2017ال ددبش  وقدداه ابددب دقددة،  ددي بيددان اددحفي،  ددبس

اهرة، يأاي بصد  جم  الةبرعا  ل ةخفيف أ  أ انداة اأس األوه، أةبجصا ول  ال اامة المصرية، الق
واضا  ابب دقة ون ال ل ة قدأش خدأا  فا  الام  ون اني ولي ش لصا ايدة ام داد  ط ب ا  ي الق اع.

 سياسية ول عصقة لصا مالةفاهما  األخيرة بي  حركة حماا وال ائب أحمد دحصن.
زة، اأدددس، عبدددر أ بدددر أ دددي البدددرال، إلجدددراا  ددذكر ان و ددددا أددد  الفصدددائل الف  ددد ي ية، غدددادأ ق ددداع غدد

طخصدا ، عةدب المكةدب ال ياسدي  18وادراا الب دد، ج أباح دا  حدبه أشداأي  ون دانية اخددس الق داع.
 لحركة حماا، أوحي أشةصي.

 12/8/2017، فلسطين أون الين
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 حماس بلبنان تدعو في ذكرى مجزرة تل الزعتر لتصحيح العالقة مع الالجئين الفلسطينيين  .12
حركة حماا  ي لب ان  ي الذكرا الحادية واألأب ي  لملزأة ال الزعةر، ان هد  الف   ي يي   اكد 

  ي لب ان هب ال بدة ول  البال ، أشددة ع   ان اسةقراأ المخيما  هب اسةقراأ ل دولة ال ب انية.
 والالددب أكةددب طددعون الصجئددي   ددي الحركددة، بةصددحيي ال صقددة أدد  الصجئددي  الف  دد ي يي  أدد  خددصه

 اإلسراع  ي اب ير حقبقصم، األأر الذال  عدال ول  اسةقراأ المخيما  وسصأة اأ صا.
ودعددش الدولددة ال ب انيددة ولدد  عدددس الة اأددل أدد  المخيمددا  الف  دد ي ية أدد  أ ظددبأ اأ ددي  ح ددب وننمددا 

والالبددش الحركددة الدولددة ال ب انيددة ماإلسددراع ولدد  وقددراأ  ال مددل ع دد  اسدداا حددل جميدد  القةددايا سياسدديات.
قبق المدنية والجةماعية لصجئي  الف   ي يي  ونعادة وعماأ أخيم نصر الباأد كدي ل اةسدرأ أأسداة الح

 اهالي أخيم ال الزعةر.
ولفش أكةب طعون الصجئي   ي الحركة ول  ان كل الملازأ الةي حدمش ل  ا  ي الش ب الف  د ي ي 

 ع  هد ه األساسي مال بدة والةحرير.
ن خزانات ل  بأة والحراك الش بي ال ب اني الف   ي ي، وان ادأير المخيم ونمادة واطاأ  ول  ان المخيم كا

 اه ه هي أص حة اصيبنية امش مأ ٍد أشببهة.
 12/8/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تل الزعتر الذي هو عنوان البطولة والتضحيةتل الزعتر:  مجزرة أبو العردات في ذكرى  .13

 ي لب ان اأس ال بش، فكرا ألزأة ال الزعةر بدعبة أ  أام ة احيش جماهير ط ب ا  :و ا –بيرو  
اهالي أخيم ال الزعةدر، ببضد  اكاليدل أد  الزهدبأ ع د  ال صدب الةدذكاأال لشدصداا المخديم، وفلد   دي 

الددذكرا سددفير دولددة    دد ي   ددي لب ددان  وحيددااوطدداأك  دي  أقبدرة طددصداا ال ددبأة الف  دد ي ية  ددي بيددرو .
أ ظمة الةحرير الف   ي ية وحركة  ةي  ي لب ان  ةحي ابب ال دردا ؛ اطر  دببأ؛ واأي  سر  صائل 

وعةب المل س ال بأال أ  ش ط اعة؛ وأ    عاس الحم ة األه ية ل صرة     ي  وقةايا األأة أ   
 مشبأ؛ وأم  ب األحزاب ال ب انية والفصائل الف   ي ية وحشد أ  اب اا ط ب ا  ي أخيما  بيرو .

ك مة له احية اعةزاز واكباأ لشصداا أخيم ال الزعةدر الدذال هدب ع دبان الب بلدة ووجه ابب ال ردا   ي 
والةةددحية والفددداا، وقدداه، "هددذا المخدديم خددر ج اطددبالت وأقدداا ي  وقددادة أ اضدد ي ، مددالرغم أدد  الحصدداأ 

واطاد مشصداا القدا المرام ي  والمرام دا  الدذ   ج ددوا  الرهيب والةصلير الذال عاطه اب اا المخيم".
ةحيااصم وامبدهم النةصاأ السبير أ  خصه وحدة القيدادة والشد ب  دي وجده الحدةصه الغاادب بة

 د اعا ع  المقدسا  اإلسصأية والم يحية.
 13/8/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 يدعون لرحيل نتنياهواإلسرائيليين آالف المتظاهرين  .14

ا ال بش، قبالة أ زه الم ةشاأ القةائي دعا آل  المةظاهري  الذ   احةشدوا، أ ا: أحمد واد
ل حكبأة ا يحاال أ دلب يش، أئيس الحكبأة اإلسرائي ية، ب ياأي  نة ياهب، الرحيل والسةقالة أ  
أ صبه، وفل   ي ظل الة بأا   ي أ فا  الةحقي  الةي يخة  لصا نة ياهب، والشبصا  مة بعه  ي 

 قةايا   اد وخيانة األأانة.
ل مظاهرا  الةي   ظمبها قبالة أ زه أ دلب يش، سقف أ البصم  38 ي األسببع الدوأ   المةظاهرون  

أدا ع   اصريحا  نة ياهب أ  األسببع الماضي، الذال واف حراكصم بد"أظاهرة الي اأ"، حير 
اأاي المظاهرا  احةلاجا ع   ا األ أ دلب يش أ  أ فا  الةحقي  وأا وافه بد"المماال ة" ع   

أ  المد ر ال اب  لمكةب أئيس الحكبأة، آأال هاأو، ع   اافاقية "طاهد أ  " أ   الرغم أ  الةبقي 
 ال يامة ال اأة، مظل اصاعد الحراك الم الب بةقديم لبائي ااصاس ضد نة ياهب.

وقاه ولداد   ايف احد الم ظمي  ل حراك والمظاهرا  ضد نة ياهب،  ي خ امه ل مةظاهري : " ق، 
ع   الةبالي ام الة ري   ي الةحقيقا   ي  38والمةباا ة لألسببع الد م بب المظاهرا  األسببعية

الم فا  الةال  بصا نة ياهب،  قد ام ا ليد طاهد أ   مفةل هذا الحراك والمظاهرا ،      نة ياهب 
 الرحيل".

كما ونظمش أظاهرا  طبيصة  ي عدة أباق   ي جمي  انحاا البصد الةي ا الب الم ةشاأ القةائي 
يل  ي ونصاا الةحقي  أ  نة ياهب واقديم لبائي ااصاس ضدت،  يما ا الش األابا  الداعية ول  الة ل

 وسقا  حكبأةه،  يما اظاهر المئا  أ  أ  كر اليمي  الداعمي  ل ة ياهب وحكبأةه.
 12/8/2017، 48عرب 

 
 "رائيلإس"من  متزايداً  الظروف التي تحياها غزة تؤكد أنها تعيش ضغطاً : "أن آر جي"موقع  .15

فكر الخبير اإلسرائي ي ممبق  "ان آأ جي" آسا  غيببأ ان الظرو  الةي احياها غزة اعكد انصا 
 ا يل ضغ ا أةزا دا أ  وسرائيل، عقب وعصن األخيرة الشروع بب اا جداأ احش األأض طرق غزة.

 100-40 كي بأةرا ع   البه حدود الق اع ماأافاع سةة اأةاأ، وب م  64واوضي ان اللداأ سيمةد 
أةر، وسيكبن أزودا ببسائل اس بلبجية لةشخيص األنفاق، ووسائل د اعية وهلبأية، وسيشاأك  ي 

أ ياأا   3.34وقاأةه الف عاأل، ويفةرض ان   ةصي المشروع خصه عاس ونصف او عاأي ، وبك فة 
 أ يبن دولأ . 920طيكل جنحب 

 12/8/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
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 بصورة مشبوهة سيغال إلسرائيل" تستخدم كقناة لضخ أموال إلى منظمات اليمين صندوق : جمعية "هآرتس .16

وجه أ لل اللم يا   ي وزاأة القةاا اإلسرائي ية انةقادا  ول  وداأة جم ية "ا دوق : بصه ضاهر
سيغاه إلسرائيل"، وقاه ونصا ا ةخدس كق اة لةخ اأباه ول  أ ظما  اليمي   ي وسرائيل مصبأة 

 أشببهة.
ي  أ  ادقي  اجرات أ لل اللم يا ،  ي األطصر األخيرة، ان هذت اللم ية لم ا مل ممبجب واب

ل ول  أ ظما  يمي ية كاألهدا  الةي اع  ش ع صا ولم اف ل طيئا اقريبا ماسة  اا ضخ أص ي  الشبا
 واطاأ  احيفة "هآأاس"  بس األحد، ول  ان اأباه اللم ية  ي وسرائيل، أ  دون أ ا ير واضحة.

وا ش  ق، أ  طركا  ام سصا عائ ة  الي   ي ب ما، الةي  ةبرع ا رادها مصبأة دائمة لرئيس 
الحكبأة اإلسرائي ية، ب ياأي  نة ياهب. ونق ش الصحيفة ع  أصادأ أ   ة ع   افاايل ادقي  

 أ لل اللم يا  قبلصا ونه  ده ع   أحاولة اللم ية المس آماأ نشاالصا.  
، ان لد صا مصمة اهدا ، وهي "وقاأة وا بير 2007ع  ش لدا اأسي صا، عاس وكانش هذت اللم ية قد ا 

أبادأا  ارببية مقا ية حبه اراث وسرائيل والييشب  جالسةي ان  اليصبدال  ي القدا ونسرائيل"، 
والصد  ال اني هب "المبادأة ونقاأة وننةاج ودعم أبادأا  وانش ة لةخ يد اراث الحي اليصبدال  ي 

صد  ال الر هب "المبادأة ونقاأة وننةاج ودعم أبادأا  وانش ة أ  اجل وسرائيل واراث القدا"، وال
 وسرائيل".

لس  أ لل اللم يا  وجد أ  خصه الةدقي  الذال اجرات ان "ال شا  المركزال ل لم ية هب احبيل 
داا اأباه ول  جم يا  هد صا ونشاالصا ل  ةصاس أ  األهدا  الم ل ة، وفل  خص ا لةبجيصا  ا

 اللم يا  ممبجب قانبن أ لل اللم يا ".
واضا  اقرير أ لل اللم يا  ان "اللم ية ل ا فذ اهدا صا الم ل ة ابدا، خص ا ل قانبن"، أا  ركد 

 ان عمل اللم ية البحيد هب احبيل اأباه ول  الم ظما  اليمي ية. 
 13/8/2017، 48عرب 

 
 متنّقلةمستوطنون يوّسعون مستعمرات نابلس بوضع منازل  .17

ــــةنشددددر   ــــرس،  وكال  ،  ددددبس ال ددددبشبا   صددددبد اقدددددأيأ ددددةبال  ، انندددداب س، أدددد  12/8/2017قــــدس ب
، ع دد  وضدد  بيدددب  أة ق ددة  دددي اأاضددي المددباال ي  الف  ددد ي يي   ددي عددددة أ دداال  ممحدددي، 12/8/217

واوضدددي ال اطددد،  دددي ألددداه  أد  دددة نددداب س، امصيددددا ل م يدددا  ابسددد  اسدددةي اني مالم ددداال  الم دددةصد ة.
بدصه عيدد مدأن ألمبعدا  أد  الم دةبال ي  أد  أ دة مرة " ة دصاأ"، وضد ش ادباع اليدبس  السةي ان
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واضدا  عيدد، خدصه حدد ر أد  "قددا بدرا"،  بيباا أة ق دة ع د  اأاض ا دبد لمدزاأعي  طدرقي القريدة.
ع   األأض الم ةصد ة بدعبا انصدا أ د  لدولدة الحدةصه،  يمدا يم د   مأن الحةصه كان وض  أعخرات 

 اضي الملاوأة أ  البابه وليصا.ااحاب األأ 
وبح ب أ عوه أ ف السةي ان  ي طدماه الةدفة غ دان دغ دس  دإن الخ دبة اإلسدرائي ية اددلل ع د  

واطاأ دغ دس  دي اصدريحا  ادحفية ولد   عم ية ا اأع الب اا السةي اني غير المشروع  ي الةفة.
لخاادددددة ل مدددددباال ي  ان أدددددا يلدددددرال هدددددب أحالدددددة لصسدددددةيصا ع ددددد  اكبدددددر قددددددأ أمكددددد  أددددد  األأاضدددددي ا

سدديما ا دد  الةددي اقدد   ددي أحددي، الم ددة مرا  والبددعأ السددةي انية ال شددبائية الةددي يقددبس  الف  د ي يي ، ل
 الم ةبال بن مإقاأةصا.

دغ دس كشدف  ، ان غ دانبكدال ونقدصت عد  ال ،أاس هللا، أد  13/8/2017 ،الخليج، الشـارقةواضا ش 
ي دم  "أل دس الم دةبال ا ". وقداه ون أ دةبال ي  أد   أ زلت أة ق صت  ي أا 29ان أ ةبال ي  وض با 

أ ددزلت أةدد ق صت داخددل الم ددة مرة  ددي الم  قددة الل ببيددة لقريددة بددبأي ،  11و ة ددصاأ قدداأبا ببضدد   ةأ ددة مر 
أ دازه أة ق ددة قددرب  9غربدي ندداب س، بددي  أدد  ةي ندداب س والدبلسرس، ببضدد   ،كمدا قدداس أ دةبال ب ع دداب

 أ ازه اخرا أة ق ة غربي قرية قباي  غرب ناب س. 9ببض   حدود الم ة مرة،  يما قاس أ ةبال بن 
 

 االحتالل يبني مئات الوحدات االستيطانية بالقدس .18
فكدر  اسدببعية "كدبه ه يدر" ال بريدة ان ام دي  أد  اأب دة أبداٍن اسدةي انية جد ددة  دي : القدا المحة دة

يفة  دي اقريدر لصدا ان واوضحش الصح ال بي ي قبب طمالي القدا المحة ة ابط  ان ا َك .  مرةأ ة
ة،  ةةم  اأب ة أبداٍن،  ةسدبن  مر المشروع السةي اني الذال يقاس  ي طاأع "ابراهاس أابيةس"  ي الم ة

 وحدة. 78كل أ صا أ  ا  ة الباب ، ويب ة ألمبع البحدا  ال ك ية  يصا 
ية، وال دداني وحدددة سددك  17يشدداأ ولدد  ان المب يددي  األولددي  انةصدد  الصيزهمددا، ويةسددبن األوه أ صمددا أدد  

 وحدة، وأ  المقرأ وسكانصما قريبات، ويلةاز المب يي  اآلخري  أراحل الب اا األخيرة. 20أ  
 12/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 2017ألف مستوطن اقتحموا األقصى منذ بداية  19 .19

الدددذال ك فدددش اللم يدددا  السدددةي انية أددد  اقةحاأصدددا ل م دددلد األقصددد   دددي البقدددش : احريدددر أحمدددد وادددد
ا د  قبا  الحةصه اإلسدرائي ي أد  حم ةصدا لسدةصدا  القددا القديمدة والمقدسدا  والةةديي  ع د  

وبح ب وحصدائية ادادأة عد  "جماعدا  الصيكدل"  المقدسيي  وأ   الف   ي يي  أ  الصصة مالم لد.
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لي دل با الم دلد األقصد ،   2017ج الدف أ دةبال  اقةحمدبا أ دذ بدايدة ال داس اللداأال  19المزعبس،  إن 
  ي عم يا  القةحاس الةي ا ةصد  الم لد أ ذ س با  البي ة. قياسيات  بذل  أقمات 

 دددي عم يدددا  القةحددداس لألقصددد  خدددصه ال ددداس اللددداأال  كبيدددرات  وبح دددب اإلحصدددائية،  دددإن ه ددداك اأافاعدددات 
أقم اقةحمبا األقص  الشصر اللاأال  ق،، وهب  أ ةبال ات  3,220واطاأ  ول  ان  أقاأنةت مأعباس سامقة.

بزيددادة اقدددأ بددد  أ ددةبال ات  493، أبضددحة ان األسددببع األخيددر سددلل اقةحدداس 1967 سدد ةلددم ي ددلل أ ددذ 
 أقاأنة ب فس األسببع أ  ال اس الماضي. 142%

 12/8/2017 ،48عرب 
 

 .. وتستأنف".باب الخليل"البطريركية األرثوذكسية ترفض قرار المحكمة اإلسرائيلية بقضية  .21
  ش الب ريركية األأمبفوك ية المقدسية عد  ا دبأا  غيدر أ دببقة وخ يدرة اع: أهاس  اخبأال  -ان عم  

وأ ددب م ريددرك  أدد  قبددل اللانددب اإلسددرائي ي مقةددية مدداب الخ يددل واألأاضددي الم دديحية  ددي القدددا.
المد  ددة المقدسددة وسدددائر اعمدداه    دد ي  واألأدن كيريدددبا كيريددبا ميب ي يددبا ال الدددر خددصه أدددعامر 

مقةددية مدداب  اإلسددرائي يةان قددراأ المحكمددة نيددة الددروس األأمددبفكس م م دداددحفي عقددد اأددس  ددي داأ أ را
 الخ يل وأصادأة اأاٍض أ يحية  ي القدا.

واع دد  الب ريددرك جم ددة أدد  اإلجددرااا  القانبنيددة الةددي سددةةخذها الب ريركيددة لق ددب الحكددم الصددادأ عدد  
  ركددة القانبنيددة داأددش عقددداَ ان "هددذت الم المحكمددة المركزيددة اإلسددرائي ية  ددي قةددية "مدداب الخ يددل" أعكدددات 

أدد  الددزأ  واد  ولدد  قددراأ غيددر عدداده الاهددل كددل األدلددة القانبنيددة الباضددحة والراسددخة الةددي قدددأةصا 
وقاه ان الب ريركيدة سدةبدا عم يدة اسدةئ ا   الب ريركية وامبةش أ  خصلصا سبا ال ية والرطبة والةآأر".

 أا ببس صا لق ب الحكم الظالم.اأاس أحكمة ال ده ال  يا، وسة ة فد الب ريركية كل 
ودعا ول  عقد اجةماع عاجل لرؤساا ك ائس األأاضي المقدسة "لة  دي  أ ةد ا وأدندا لصدذت الة دبأا  

 لألأاضي المقدسة  ح ب". األايلالخ يرة والمخيفة الةي ل  اعمر ع   الملةم  الم يحي 
مالس ي ددش ع دد   عةددبات  40واعددرب عدد  ق دد  الب ريركيددة  ددي ا ددييس قةددية مدداب الخ يددل هددي ابقيدد  

أشددروع قددانبن، الددذال "وفا اقددر سدديقيد مشدددة حقددبق الس ددائس  ددي الة اأددل محريددة واسددةقصلية مأأاضدديصا 
 وسيصدد ممصادأة ا   األأاضي".

 13/8/2017 ،الرأي، عّمان
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 االحتالل يقتحم منازل ثالثة شهداء في "بيت فجار" :بيت لحم .21
، أ دازه ل دائص  مصمدة طدصداا 12/8/2017 ،  لدر ال دبشي ياإلسدرائاقةحم جيل الحدةصه  :بيش لحم

وفكددر أراسددل "قدددا بددرا" ان جدديل الحددةصه     دد ي يي ،  ددي ب دددة "بيددش  لدداأ" قةدداا بيددش لحددم.
اقدةحم الب دددة، وداهددم عددد أدد  الم ددازه مصمدة أ صددا ا ددبد ل دائص  الشددصداا ع ددي مبابةده وع ددي القاالقددة، 

 صه لةفةيشصا وال بر ممحةبيااصا، والة سيل مالمباال ي .وعصاس مبابةة، كما عمد ج بد الحة
 12/8/2017، قدس برسوكالة 

 
 حمدونة: تصاعد وتيرة القمع الصهيوني لألسرى  .22

، ون سد  ا  أصد حة 12/8/2017 قاه أد ر أركز األسرا ل دأاسا  أا ش حمدونة،  بس ال بش: غزة
 ددة افةيشددا  أرهقددة لألسددرا عبددر نقددل سددلبن الحددةصه وبة فيددذ أدد   رقددة "دأوأ الخااددة" نفددذ  حم

واضدا   دي اصدريي ادحفي  اق اس مكاأ صا ل لبن واق اس اخدرا بذأي دة البحدر عد  اجصدزة ااصداه.
له، ان س  ا  الحةصه ا ةصد  األسرا ع   كل الم ةبيا ، وا مل ع   عدس اسدةقراأهم، وادباير 

   وحلخ اأ ية واهية.األجباا  ي ال لبن، وا    ل حب الممة سا  وال بر بصا ممبرأا
واطاأ ول  ان س  ا  أص حة ال لبن دأبش عددات أ  البحدا  الخااة أ ل وحدة اليماز والمة ادا 
ودأوأ وال احشدددبن وكيةدددر، وغيرهدددا "إلجدددراا الةفةيشدددا  والقةحاأدددا  ال ي يدددة المفاجئدددة وال دددي رة ع ددد  

مداأا اإلأهداب أد  ادراق واقييددد وبدي   ان ا د  البحددا  اقدةحم األق داس أق  ددة وأ د حة وا ال دلبن".
وضرب األسرا وأصدادأة الممة سدا  الخاادة،  ةدص عد  القةحداس مال دصع الحدي، وقدد ا  د  ال داأ 

 ع   الم ةق ي   ي م ب الظرو  كما حدث أ  الشصيد أحمد األطقر  ي أ ةقل ال قب".
 12/8/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 54 يعتصمون برام هللا لليوم الـ األسرى المحررون المقطوعة رواتبهم .23

، اعةصددداأصم  دددي أاس هللا 12/8/2017 واادددل األسدددرا المحدددرأون المق بعدددة أواادددبصم، ال دددبش: أاس هللا
كما واا با وضرابصم ع  ال  اس  ي المرح ة األولد  أد  اإلضدراب المفةدبع  ع   الةبالي. 54ل يبس الد 

  ة الف   ي ية مق   أواابصم.ع   اسةمراأ ال   ، وفل  احةلاجات 13ل يبس  الد 
 12/8/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اعتقال الصحافيين الفلسطينيين تظاهرة في رام هللا ضدّ  .24
أاس هللا: اظدداهر اددحا يبن وحقبقيددبن    دد ي يبن اأددس  ددي أاس هللا، احةلاجددات ع دد  قيدداس اجصددزة األأدد  

 آب /يددة الددذال بددددا ا بيقدده أ دددذ أ  دد  اغ ددد سقددانبن اللدددرائم اإللسةرون اددحا يي ، وضدددد   6ماعةقدداه 
وحمل المشاأكبن  ي المظاهرة، الةي حةرها م دب اهدالي الم ةق دي ، ل ةدا  ا ددد ممصحقدة  الحالي.

 الصحا يي  كةب ع يصا "الصحا ة لي ش جريمة".
ادحا يات اعةق دبا  دي ق داع  26أ  جصةه، فكر أركز "أدا"، المصةم ممةام دة اوضداع الصدحا يي ، ان 

زة والةددفة الغربيددة  ددي ال صددف األوه أدد  ال دداس الحددالي، واحةلاجددات ع دد  العةقددال ، ال بددش نقامددة غدد
 الصحا يي  أ  المعس ا  اإلعصأية أقاال ة اخباأ األجصزة األأ ية وال يامة ال اأة. 

 13/8/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 الصحفيين غزة تناقش تصاعد االنتهاكات ضدّ في األطر الصحفية  .25
اكددد  األالددر الصددحفية  ددي غدددزة ضددروأة حمايددة الصددحفيي  واإلعصأيددي  الف  دد ي يي ، ووقدددف  :ةغددز 

األجصددزة األأ يددة  ددي الةددفة وغددزة، أ البددة مدداإل راج الفددبأال عدد   النةصاكددا  محقصددم، خااددة ع دد   ددد  
 الصحفيي  الم ةق ي .

في الددديمقراالي، جدداا فلدد  عقددب اجةمدداع األالددر الصددحفية  ددي غددزة، ممبددادأة أدد  كة ددة الةلمدد  الصددح
 وأشاأكة أم  ي  ع  أ ةدا اإلعصأيي ، والةلم  اإلعصأي الف   ي ي، وكة ة الصحفي الف   ي ي.

ادددحفيي  وسددد، أبدددرأا   8ونددداقل المشددداأكبن خ دددبأة وادددداعيا  أدددا حددددث  دددي الةدددفة أددد  اعةقددداه 
إلعصأيدبن أر بضة، والالببا مةروأة ال مل اللاد أ  اجل وض  حد لصنةصاكا  الةي  ة درض لصدا ا

وادان الملةم ددبن اعةقدداه اجصددزة اأدد  ال دد  ة  ددي  والصددحفيبن ب دداا ع دد  عم صددم الصددحفي والمص ددي.
 الةفة الصحفيي  واسةدعاا آخري  ل ةحقي ، داعي  ول  اإل راج الفبأال ع صم دون قيد او طر .

 ة واجصزاصدا واطاأوا ول  ان العةقاه جاا ع   خ فية عم صم الصحفي، وهدب أدا اكداده اصدريحا  ال د 
وحذأ المشاأكبن أ  أ ةقبل اك ر ظصأية وقمد  وأصدادأة لحقدبق الصدحفيي  اإلعصأيدي   دي  األأ ية.

الة بيددر عدد  آأائصددم والةددي يكف صددا القددانبن الف  دد ي ي ويلددر س العةددداا ع يصددا، والددالببا المعس ددا  ال قابيددة 
  الحريدا  وحقدبق الدزأصا الصدحفيي ، واإلعصأية والسل البال ي مالبقب  اأاس أ عوليااه  ي الد اع عد

 والةي اة رض لصنةصاك والمباغةة حي ما ل اروق ل  اسة ول ا اغم أ  أصالحصم.
 12/8/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ليست جريمة.. هاشتاغ يتصدر ترند فلسطين عبر "تويتر" الصحافة .26
، حم دددة ولسةرونيدددة عبدددر أباقددد  12/8/2017 نظ دددم نشددد اا    ددد ي يبن، أ ددداا ال دددبش :القددددا المحة دددة

الةبااددل الجةمددداعي؛  ي دددببك وادددبيةر، اةدداأ ات أددد  الصدددحفيي  الم ةق دددي   ددي سدددلبن اأددد  ال ددد  ة 
واال   ال ش اا هاطةا  جالصدحا ة  مالةفة الغربية المحة ة واحةلاجات ع   قانبن اللرائم اإللسةرونية.

ي  ، ونشروا عبرها عباأا  اعةرضبا أ  خصلصا لي ش جريمة، قانبن اللرائم جريمة، واعةقاه الصحفي
 ع   اعةقاه الصحفيي  وأحاكمةصم.

وقددددد اصدددددأ هاطددددةا  جتالصحا ة،لي ددددش،جريمة ، المركددددز األوه ع دددد  ارنددددد    دددد ي  عبددددر أبقدددد  
 الةباال الجةماعي "ابيةر".

 12/8/2017، قدس برسوكالة 
 

 طوة مهمةخ "إسرائيل": مقاطعة جنوب إفريقيا قمة تحضرها بي دي أس .27
 ، قدددراأ دولدددة ج دددبب ا ريقيدددا؛ BDSاعةبدددر  ال ل دددة البال يدددة الف  ددد ي ية لمقاال دددة "وسدددرائيل" ج :أاس هللا

أقاال ة القمدة اإل ريقيدة اإلسدرائي ية المراقبدة، "خ دبة أصمدة، ا داهم  دي حدر دوه وانظمدة اخدرا ع د  
وا داد عةدب لل دة الدد    الدولية".ال ير بذا  الةبجه إلخةاع وسرائيل ود  صا لصلةزاس مالقباني  والشرائ

BDS نصفش الخفل، مأن دولة ج بب ا ريقيا ع   الم ةبا الرسمي والش بي ا ةبر أ  اك ر الدوه ،
وقدداه الخفددل  ددي حددد ر لددد"قدا  الةزاأددات بدددعبا  أقاال ددة دولددة الحددةصه وسددحب السددة ماأا  أ صددا.

،  دي ج دبب ا ريقيدا ا ةبدر أد  انشد،  BDS، ون افأع لل دة المقاال دة ج12/8/2017 برا"  بس ال بش
 األ رع الةي اباال جصبدها وانش ةصا لدعم  سرة المقاال ة والبقب  اأاس دولة الحةصه.

واأد : "قددددراأ دولددددة ج ددددبب ا ريقيددددا  دددددعم جصددددبد المقاال ددددة ع دددد  الم ددددةبا الدددددولي"، داعيددددات لةددددروأة 
 اأدداسة لددعبا  المقاال دة، والبقدب  اسدةلامة م دب الددوه ال ربيدة جلدم ُي دمصا  المشدداأكة  دي هدذت القمد
 أ عوليااصا ونداا ط ببصا ممقاال ة الحةصه والد   نحب أحاكمةه.

 12/8/2017، قدس برسوكالة 
 

 ونروا تقرر إغالق مستشفى الوكالة في قلقيليةاأل  .28
س ونددرو، وغددصق أ ةشددف  البكالددة  ددي أد  ددة ق قي يددة، بدددعبا عدددس اللةددزااألقددرأ  وداأة وكالددة  :ق قي يددة

واوضي أئيس ال ل ة الش بية لخدأة الصجئي   ي ق قي ية، ابرال البلبيل، ان  مالشرو  الصحية  يه.
أددد ر ال م يددا   ددي البكالددة اب غصددم مقددراأ وغددصق م ددب اق دداس الم ةشددف  بدددعبا اسددةسماه اإلجددرااا  

 وابددددددا البلبيدددددل، خدددددصه حدددددد ر أددددد  "قددددددا بدددددرا"، ال دددددبش المة  قدددددة مأخ ددددداا البيدددددة وق دددددش  يصدددددا.
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، اخب ددددا  أدددد  ان القددددراأ جدددداا اسددددةسمالت لقددددراأ اونددددروا بةق دددديص اعمالصددددا  ددددي األأاضددددي 12/8/2017
 الف   ي ية، خااة ان أصادأ اب غةصم مأن القراأ يشمل كا ة اق اس الم ةشف .

 12/8/2017، قدس برسوكالة 
 

 القدس.. روح التحدي لمواجهة االحتالل شبابتقرير:  .29
اعد ال د دد أد  دوه ال دالم طدبابصا ع د  ال صدبض واحمدل الم دعولية، بي مدا ا د: اسيل ج دال -القدا 

ي يل طباب القدا احش ظرو  قاسية ال ل اكبر اأ يااصم الحصبه ع   حقصم  ي الة  ديم وك دب 
 لقمة ال يل، وقبل هذا وفاك الةحرأ أ  الحةصه اإلسرائي ي.

 عالميدات  اغ د س أد  كدل عداس  بأدات  /آب 12اع  ش اللم ية ال اأة لألأم المةحددة  دبس  1999 ي عاس 
مأهمية ودأاج هدذت الفئدة  دي جددوه اعمداه ال دصس واألأد   دي الملةم دا  ع د   ل شباب، وفل  اعةرا ات 

ن دداق اوسدد ، واأكيدددا ع دد  الدددوأ المصددم الددذال يمكدد  ان  عديدده الشددباب  ددي أدع الصددراعا  وح صددا، 
 اأة.وأ اهمةصم  ي القةاا ع   الفقر واحقي  الة مية الم ةد

وو قا لبيانا  اللصاز المركزال لإلحصاا الف   ي ي الةدي نشدر  مم اسدبة اليدبس ال دالمي ل شدباب،  دإن 
بددددي  الشددددباب  %40أدددد  وجمددددالي سددددكان    دددد ي ، ويب ددددة أ ددددده الب الددددة  %30ن ددددبة الشددددباب اب ددددة 

 بي  الخريلي . %53المشاأكي   ي القبا ال اأ ة، و
 

 إهانة من الطفولة
عاأا  ارا ان قصةصا وعائ ةصا ُال د جزاا أ  أ اناة المقدسيي   ي  19أ   السرد جال البة اللاأ ية 

المدنيددة، وف اُغ دد  أ ددزه اسددراصا  ددي حددي الشدديخ جددراع مالقدددا المحة ددة لمدددة عشددرة اعددباس محلددة الب دداا 
الف دولأ اأريكي  لب دية الحدةصه، ادبدأ  28دون ارخيص، وب د د   أب ة أئة الف طيكل جنحب 

و ددي حددد  صا ل لزيددرة نددش، اقددبه "لددم اعددل الفبلددة البي يددة ألن ددي  ال ائ ددة لصددالي الم ددةبال ي . أ ددزه
وعيددُش ع دد  ا قددي اإلهانددة أدد  جيران ددا الم ددةبال ي  مشددكل  ددبأي اةم ددل مالشددةائم والبصدد  والةددرب، 
وأغم اغر س ي ك ش اقدبه لصدم دائمدا: لد  نرحدل. ك مدا ابجص دا ل  دب  دي الخداأج يلبرندا كبداأ ال د  

الددددخبه خب دددا أددد  ا رضددد ا ل ددددعس او الخ دددف ع ددد   دددد الم دددةبال ي  مدددالحي، غددددوُ  طدددامة  ع ددد 
والةحقش ماللاأ ة لةةةاعف أ انااي ع   الحباجز ال  كرية اإلسرائي ية الةي ي ةغرق أروأال عبرها 

واعكددد السددرد ان هددذت الم غصدددا  اليبأيددة زاد  أدد  أوع الةحدددال لدددد صا  سدداعةي  ع دد  األقددل  بأيدددا".
ة كا دددة اإلجدددرااا  الة  دددفية اإلسدددرائي ية الراأيدددة لةصليدددر الشدددباب مشدددكل خددداغ أددد  المد  دددة، لمباجصددد

أةددديفة "سدددا رُ  قبدددل عددداأي  إلي اليدددا. بصدددرُ  حي صدددا مالحريدددة و سدددر  ل حظدددا   دددي وكمددداه دأاسدددةي 
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اللاأ يددة ه دداك، لسدد  مملددرد عددبداي ل قدددا وا شدد  هبائصددا ق  ددُش عصدددا ع دد  نف ددي م دددس اددرك هددذت 
 ماب ال اأبد ق بي والم لد األقص  نبةه". المد  ة..

عاأدددا   يصدددف الشدددباب المقدسدددي كخ يدددة ال حدددل  دددي اساافددده لخ ددد  ا سددداأ  24اأدددا مشددداأ ابدددب طم دددية ج
وأبددادأا  ُا فددذ مأقددل اإلأكانيددا  والمددباأد، أ ربددا عدد  اسددفه أدد  ان كا ددة المعس ددا  الةددي ا مددل ع دد  

ض ع دددد  الشددددباب ال مددددل ضددددم  اج دددددة سياسددددية امبيددددل وا فيددددذ المشدددداأي  المخة فددددة  ددددي المد  ددددة افددددر 
واجةماعيددة أ ي ددة، أمددا قددد يحددر  ببادد ة الليددل اللد ددد عدد  القدددا، وهددب األأددر الددذال د دد  الشددباب 

الدذال  ددأا الةداأيخ واآلمداأ -وي د   ابدب طم دية  ل  مل مشكل ا بعي  ي أبادأا   ردية وجماعية.
ولدد  ان ي ددر  كددل أقدسددي وأقدسددية  -مددة ددي جاأ ددة القدددا وُيدد ظم جددبل  ل شددباب  ددي الب دددة القدي

عاأدا طديئا عد  القددا. ولةشدلي  هدذت الفئدة ع د  الة  د  مالمد  دة ابةسدر  22و 12اةراوع اعمداأهم بدي  
أبددادأة "ويدد و"، وهددي عبدداأة عدد  أقدداال   يددد ب   ةق صددا  ددي الب دددة القديمددة ي ددرد  يصددا أ  بأددا  قصدديرة 

ن بصد  د   الشباب ول  زياأة كا دة آمداأ الب ددة القديمدة ع  أ َ م أا، مم  دعب المةام ي  لم ر ة المكا
ويقبه ون "جمي  طباب القدا  باجصبن احديا  جمة ل ل ازأدة ال دك  ابرزهدا، وهدي الةدي  وأ المصا.

البددر ال د ددد ع دد  ال ددزو  عدد  الددزواج، وأدد  فلدد  اؤأدد  مددأن الشددباب المقدسددي هددب البحيددد  ددي هددذا 
 ق  األليم والييرت لخدأة البال ".ال الم القادأ ع   الةأق م أ  البا

عاأا  ألن ا  م بذل  اليبس الذال اةمك   يه أ  ااخاف قراأااصا الخااة الخالية  28وا مي أيم ع يان ج
أدد  ايددة قيددبد يفرضدددصا ع يصددا المحةددل، "لددب اأاد طددداب او  ةدداة أدد  القدددا الأابدددا  مشددري  حيدداة أددد  

 ألنصما ل يحمصن الل  ية اإلسرائي ية". أ  قة اخرا سيفقدان حةما ح  وقاأةصما  ي القدا
واةيف " ي الة  يم ايةا اةشةش الخياأا ،  أغ ب الشباب المقدسي  ة  م  ي جاأ ا      ي ية مدم 
يصدد دس مددالفلبة أدد  أة  بددا  ال مددل  ددي ال ددبق اإلسددرائي ي،  يةدد ر ل دد با  أدد  اسددةسماه الة  دديم 

لةدددفة الغربيدددة مدددأجبأ اقدددل أددد  ان ا ي ددده ع ددد  ليةماطددد  أددد  هدددذت المة  بدددا  او يخةددداأ ال مدددل  دددي ا
 أة  با  الحياة الباهظة  ي القدا".

 
 عزلة وتهميش

 ي ا  يقه ع   فل ، يقبه ال اط، المقدسي اساأة بدرهم ون طدباب القددا ي داني أد  ال زلدة أ دذ ب داا 
، أشدديرا اللدداأ ال دازه، وهددب يحداوه  ددي هب ااده األخيددرة ان  عكدد هبيةدده وي بدش اندده لديس ع دد  الصداأل

ول  ان العةصاس األخير ع   ابباب األقص  لم اس  أسالةه أبجصة لصحةصه  ق، بل ل  دالم اجمد ، 
وا ددرق بددرهم لخيدداأا  سددبق  وأفادهددا ان المقدسدديي  أعه ددبن لحمددل لددباا القدددا والم ددلد األقصدد .



 
 
 
 

 

 20 ص             4374 العدد:             8/13/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

ادق والم دداعم ال مددل الصدد بة المةاحددة اأدداس الشددباب المقدسددي، والمةم  ددة مأعمدداه الة ظيفددا   ددي الف دد
 اإلسرائي ية، ليلد هعلا انف صم ألبري  ع   فل  إلعالة اسرهم او وكماه أ يراصم الة  يمية.

وأغم الةحديا  الةي  باجصبنصا،  قد برز دوأ الشباب  ي الةصدال لصحدةصه  دي عددة أ اسدبصا آخرهدا 
ضدد صا الحددةصه، ولددم العةصدداأا  ع دد  ابددباب الم ددلد األقصدد  أ ةددا ل ببامددا  اإللسةرونيددة الةددي و 

  بقفبا اعةصاأصم حة  ازي ش اماأا.
مح ددب اللصدداز -وحددبه القةددايا فا  األولبيددة لدددا الشددباب الف  دد ي ي، اطدداأ  نةددائخ أ ددي الشددباب 

أدددد صم  ددددرون ان ونصدددداا الحدددةصه وب دددداا الدولددددة هددددي  %79ولددد  ان  -المركدددزال لإلحصدددداا الف  دددد ي ي
ا الملةمد  الف  د ي ي، وجداا  قةدية أ د  أ دةبا الم يشدة القةية الرئي ية فا  األولبية األول  لد

 .%7 ي المرابة ال انية ب  بة 
 13/8/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 انطلب تأجيل عودة البعثة الدبلوماسية اإلسرائيلية لعمّ ياألردن  .31

 ال بددددش المم سددددة األأدنيددددة أدددد  الخاأجيددددة اإلسددددرائي ية اأجيددددل عددددبدة الب  ددددة الدب بأاسددددية: أحمددددد واددددد
 اإلسرائي ية ول  سفاأة ال ابيب  ي عمان، وفل  ع   ضبا اسةمراأ الةبار الدب بأاسي بي  الب د  .

وبح ددب أصدددأ أ يدد  الم ددةبا  ددي الحكبأددة األأدنيددة،  ددإن بددصدت ال بددش أددعخرا أدد  وسددرائيل اأجيددل 
ئي ية، ان أبقف وفكر  وسائل اإلعصس اإلسرا عبدة ال فيرة اإلسرائي ية والب  ة الدب بأاسية ول  عمان.

األأدن هددذا يددأاي لفحددص وفا أددا قاأددش وسددرائيل مكا ددة الة صدددا  واسددة فاف كا ددة وجددرااا  الةحقيدد   ددي 
 أ ف حاأا ال فاأة اإلسرائي ية الذال قاس مالشصر الماضي مقةل أباال ي  اأدنيي .

رائي ية  دي واا  ال  ب  ي اعقاب اباال الةبار بي  الب د  ، عقب عدبدة جميد  أدبظفي ال دفاأة اإلسد
عمان برئاسة ال فيرة عي ا  طص   ول  البصد، وأ  بي صم زيف أبياه وهب حاأا ال فاأة اإلسرائي ية 

  ي عمان الذال قةل أباال ي  اأدنيي  ام ي .
وبح ب أبق  "وال"،  إن المصدأ األأدني الذال اكد اقديم عمان ال با لةل ابيب لةأجيدل عدبدة م  ةصدا 

ادا  طد دة ال صلة ول  أئيس الحكبأة اإلسرائي ية، ب ياأي  نة ياهب، ونصله  دي الدب بأاسية، وجه انةق
ابظيف قةية حاأا ال فاأة ألهدا  سياسية داخ ية واماديده  دي المراسديم الحةفاليدة خدصه اسدةقباله 

  ي د بانه.
، ون و ي ال ياق، نق ش "هآأاس" ع  أ عوه وسرائي ي، وافةه مالسبير دون السشف ع  اسمه، قبلده

الحكبأددة الأدنيددة "م  ددش، األأب دداا، أسددالة أسددمية ولدد  وسددرائيل، اوضددحش  يصددا انصددا لدد  ا ددمي ل دداقم 
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ال دفاأة اإلسددرائي ية مددال بدة ولدد  عمدان قبددل الحصددبه ع دد  ضددمانا  مدإجراا احقيدد  جدددال وطدداأل أدد  
 حاأا ال فاأة"، واقديمه ل محاكمة.

 12/8/2017، 48عرب 
 

 ة مع األردن وفلسطينلكونفدرالي دعوة إسرائيلية .31
ون  - ددددي أقدددداه نشددددرت مصددددحيفة هددددآأاس-قدددداه األكدددداديمي اإلسددددرائي ي البرو ي ددددبأ غبريئيددددل أبكيددددد 

س ة  150السبنفدأالية بي  وسرائيل و    ي  واألأدن ابدو الحل األأ ل ل  زاع الذال يمةد لما  زيد ع   
بددي  الب ددان ال صمددة اة  دب اخ ددي  واضدا  أبكيددد ان هدذت السبنفدأاليدة  دي هدذت الم  قددة، و د  اقددد رت.

الف   ي يي  ع  احصأصم م بدة الصجئي  ول  داخل وسرائيل، والةبقف ع  الةحريب البال ي والد  ي 
 بر ب وجبد اليصبد  ي وسرائيل، والةبقف ع  عرضصم كةحايا ابرياا، كما يقبه.

ي المة ر  أ  ان يم ي ع   عدس امكي  اليمي  اإلسرائي  -و قا لمبكيد-وية  ب ونلاع هذت الخ ة 
اإلسرائي يي  أؤات ال اب ة السافمة لدبصد وسدرائيل الساأ دة أد  ال صدر ولد  البحدر م دي رة  صبديدة حصدرية، 

 و   ا بيرت.
انه كدان   دادال بصدذت السبنفدأاليدة  -وهب اكاديمي يحاضر  ي جاأ ا  وسرائي ية وغربية-وزعم أبكيد 

ال ماني يا ، أشديرا ولد  ان اادبااا أعيددة لصدذت الفسدرة بددا  اظصدر بي  الدوه ال صث أ ذ ال ب ي يا  و 
بدددداا مدددالرئيس اإلسدددرائي ي أؤو دددي  أيف دددي  وب دددب الل دددرال   -ع ددد  حدددد قبلددده- دددي اآلوندددة األخيدددرة 

 وابرزهم ال ميد عبد د ايرا واألكاديمي دوأون أاا ا.
ي ة ل يمكدد  اق دديمصا بددي  دولةددي  وقدداه األكدداديمي اإلسددرائي ي ون وسددرائيل أدد  ال احيددة ال م يددة الب دد

-    ي ية ويصبدية،  ي ظل أحدودية أباأدها ال بي ية كالميات والسصربداا وال اقدة، والم  دبب اليدبس 
 القياس بة اون كاأل بي  ال   ا  ال ياسية  ي كل اأاضي وسرائيل و    ي . -كما يقبه

مقدسة لألديدان ال صمدة ا دةبجب الة داون  دي واطاأ ول  ان أد  ة القدا مأحيائصا المخة فة وأباق صا ال
والاأ أد  ة واحدة غير أق مة، أقةرحا س   ة ب بد اولية ل مشروع السبنفدأالي الذال  ة خص  ي أد ي 
 أباال ة عاأة ل كان الب دان ال صمة، ملانب المباال ا  الةفصي ية ال صث: األأدن و    ي  ونسرائيل.

ان  ددةم احد ددد طددكل الحكددم ال ياسددي  -لرام ددة األدمدداا ال بددرانيي وهددب الددرئيس ال دداب  -ويقةددرع أبكيددد 
الداخ ي أ  جانب كل دولة عةب مالسبنفدأالية، اأدا  دي ألدال  الة ميدة القةصدادية وال دياحة  ةقداس 
سدد  ا  كبنفدأاليددة أشددةركة، ع دد  ان اسددبن القدددا المبسدد ة عااددمة لصددذت السبنفدأاليددة، ويكددبن لسددل 

 عاامة خااة بصا، سباا القدا او عم ان، كما يقدس  ي الرحه. واحدة أ  الدوه ال صث
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والالددب األكدداديمي اإلسددرائي ي مددأن اقبددل هددذت الدولددة السبنفدأاليددة ك ةددب  ددي اللاأ ددة ال ربيددة وبدداقي 
المعس ددا  اإلق يميددة، واسددبن لصددا قددبا  ع ددكرية أ ي ددة أشددةركة، وعَ ددم خدداغ بصددا، وان اسددبن لغةددا 

 وال ربية، ول  جانب اإلنل يزية ألغراض ال مل الدب بأاسي، و   اقد رت.السبنفدأالية هما ال برية 
 12/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 العالقة اللبنانية الفلسطينيةيدعو لتعزيز  معن بشور .32

 ي لب ان اأس ال بش، فكرا ألدزأة ادل الزعةدر بددعبة أد   اللماهير الف   ي يةاحيش  :و ا–بيرو  
لزعةر، ببض  اكاليل أ  الزهبأ ع   ال صب الةذكاأال لشصداا المخيم، وفل  أام ة اهالي أخيم ال ا

  ي أقبرة طصداا ال بأة الف   ي ية  ي بيرو .
وطدداأك  ددي احيدداا الددذكرا سددفير دولددة    دد ي   ددي لب ددان اطددر  دبددبأ؛ واأددي  سددر  صددائل أ ظمددة 

 دس ال دبأال أ  دش طد اعة؛ الةحرير الف   ي ية وحركة  ةي  ي لب ان  ةحي ابب ال دردا ؛ وعةدب المل
وأ  ددد  عددداس الحم دددة األه يدددة ل صدددرة    ددد ي  وقةدددايا األأدددة أ ددد  مشدددبأ؛ وأم  دددب األحدددزاب ال ب انيدددة 

 والفصائل الف   ي ية وحشد أ  اب اا ط ب ا  ي أخيما  بيرو .
أدد  جانبدده دعددا أ دد  مشددبأ  ددي ك مددة الحم ددة األه يددة ولدد  ا زيددز ال صقددة ال ب انيددة الف  دد ي ية لةبقدد  

بحدة أةي ة، أب ية ع   احةراس م ة ا الب ب واحةراس سيادة لب ان واحةراس حقبق الش ب الف  د ي ي أ
 كاأ ة اجةماعية واقةصادية.

 13/8/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 اإلمارات تدرس تمويل مشاريع اقتصادية في غزة .33
ل ة البال ية اإلسصأية ل ة مية كشفش أصادأ     ي ية أ   ة، ال قاب ع  ان "أل س اأ اا ال : غزة

اسا ل" الذال غادأ اأس ق داع غدزة ولد  القداهرة سدي ةقي  دبس ال دبش، و ددا أد   -والةسا ل الجةماعي 
 دولة اإلأاأا  ل رض أشاأي  اقةصادية  ي ق اع غزة، مغرض الحصبه ع   امبيل لصا.

نبداا، أبضدحا ون و دد "اسا ددل" واكدد الساادب والمح دل ال ياسدي  ددا ز ابدب طدمالة لدد "قددا بددرا" هدذت األ
عقددد قبددل أغادأادده ق دداع غددزة عدددة اجةماعددا  "وأابددبا اولبيددا  المشدداأي  الةددي يحةاجصددا ق دداع غددزة، 
وحم بها أ صم ل رضصا ع   الب د الأاأااي الذال وال القاهرة اللم دة"، أ ةبدرا ان "اإلأداأا  جداهزة 

 لةخ اأباه وننلاع عمل هذت ال ل ة".
اسا دل" أقدرب  - دس اأ داا ال ل دة البال يدة اإلسدصأية ل ة ميدة والةسا دل الجةمداعي ويشاأ ولد  ان "أل

 .أ  القيادال المفصبه أ  حركة " ةي" أحمد دحصن
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واام  اببطمالة يقبه ونه "افا نلي هذا ال قاا وام اق داع الب دد الأداأااي لةمبيدل هدذت المشداأي ، سدي لم 
عم يدا ولد  غدزة، وسيشد ر المدباال  الف  د ي ي ه داك  ع ه اأدباه وأ داعدا  وأشداأي  سدةأخذ الريقصدا

 بةح   جدال و   ل حصاأ وليس ألرد كصس" ع   حد ا بيرت.
 12/8/2017قدس برس، 

 
 بتهمة جمع أموال لحماس بسبب سجنه أصابه إثر صراع مع المرض وفاة الشيخ المؤيد .34

 ددي الدديم   الددذال كددان  اددب ي الشدديخ أحمددد المعيددد جاحددد ابددرز أجدداه الددد   والشخصدديا  الجةماعيددة
 أ ةقص لدا جصاز المخابرا  األأيركية بةصمة "دعم اإلأهاب".

واب ي المعيد اأس ال بش  ي احد أ ةشفيا  أكة المكرأة مال  بدية ومر ادراع أد  المدرض اادامه 
 م بب سل ه سش س با   ي احد ال لبن األأيركية.

اب، واقددديم دعددم أددادال وأددباأد لحركددة حمدداا واد دد  المعيددد أدد  قبددل ال دد  ا  األأيركيددة بددد"دعم اإلأهدد
، واقدر بةصمدة "جمد  2008الف   ي ية، وا ظيم القاعدة"، لس  ودانةه الغيش  ي أحكمة السدةئ ا  عداس 

 اأباه لحركة حماا".
 12/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 دسيةالمق االمتناع عن إخالء عائلة شماسنة اإلسرائيلي االتحاد األوروبي يدعو االحتالل .35

دعا الاحاد األوأوبي س  ا  الحةصه اإلسرائي ي الأة اع ع  وخصا عائ ة : أحمد واد احرير
وقاه الاحاد األوأوبي  ي بيان له " ي  طماس ة أ  أ زلصا  ي حي الشيخ جراع مالقدا المحة ة.

ةا احري  ، ه ال  اي2009حاه ا فيذ هذا اإلخصا،  إنه سيكبن األوه  ي ا   الم  قة أ ذ عاس 
لمخ  ا  اسةي انية ونخصا أ ازه  ي الشيخ جراع"، داعيا ال   ا  اإلسرائي ية إلعادة ال ظر  ي 

وكرأ أ اأضةه الشد دة ل ياسة السةي ان اإلسرائي ية واإلجرااا  المةخذة ضم  هذا  هذت القراأا .
ُيَقِبض أ  قاب ية حل  سةهذت ال يا ان اسةمراأأ ةبرات  ال ياق، أ ل وخصا الم ازه وهدس البيب .

 الدولةي  ل حياة ونأكانية احقي  ال صس الدائم.
 12/8/2017، 48عرب 

 
 قرقاش: تبديد مخاوف الجيران سبيل قطر للحل .36

اكد الدكةبأ انبأ ب  أحمد قرقاش، وزيدر الدولدة ل شدعون الخاأجيدة، ان ا ةدل سدبيل لدولدة ق در : واس
ديدة لةبد دد أخداو  جيرانصدا أد  زعزعدة اسدةقراأها لددوه فا  ل خروج أ  األزأة الحالية، هب ال مل مل
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سيادة. جاا فلد  خدصه لقائده ألمبعدة أد  الم دعولي  وأؤسداا الةحريدر ببسدائل اإلعدصس الص ديدة،  دي 
 خةاس زياأاه للمصبأية الص د الةي اسةغرقش  بأي .
للزيدرة" ال االقدة مال ربيدة، ق داة ا»اللزيرة"، قاه ون »و ي وجابةه ع   سعاه ع  الم الب مإغصق ق اة 

 أ شبأ لإلخبان الم  مي "، وام  ل اصد دات واضحات ل  صس.»
والمأن قرقاش، خصه زياأاه ل يبدلصي، القيادة والم عولي   ي الص د مأن الة بأا  الراه ة  ي الم  قة 

ةصددادية لدد  اسددبن لصددا اال ان كاسددا  ع دد  اللاليددا  الص ديددة  ددي دوه الخ دديخ، او ع دد  المصددالي الق
للمصبأية الص د  ي ا   الدوه. واكد ان الدوه األأب ؛ ال  بدية واإلأداأا  والبحدري  وأصدر، ان صقدات 
أدد  مبابةصددا ل ا ددبال اصدد يد الةددبار  ددي الم  قددة. واوضددي  ددي ك مددة القاهددا خددصه الزيدداأة عدد  اصد ددد 

ةدي أد  ضدم صا عددس الة د  ، الة ر  القادس أ  ق ر ان الدوه األأب ؛ دوه أ رو ة ممبادئصا ال ابةة ال
 ع   اال دولة اغيرة.

ق ر ا د  دولة اغيرة لس صا غ ية. وهي ا ة ي  ممباأدها المالية لدعم اإلأهاب. وأ  ه دا »واضا : 
  ةةي ان األزأة هي لي ش كما يصب أها الب ب اراعات بي  خمس دوه عربية".

 13/8/2017الخليج، الشارقة، 
 

 انين إسرائيل العنصريةالبرلمان األردني والعرب وقو  .37
 خالد الحروب 
ي دددةح  البرلمدددان األأدندددي احيدددة ونطدددادة ع ددد  ال شدددا  والخ دددبا  الةدددي ااخدددذها وزاا  ةدددي القدددباني  
ال  صددرية الةددي يقرهددا الس ي ددش اإلسددرائي ي وامددر بصدددوا احددش أ ددةبا أاداأ انةبددات احددد هددذت األوقددا  

أا نق ش اقداأير وخباأيدة  قدد اأسدل أئديس أل دس م بب ابالي األزأا  والنفلاأا   ي الم  قة. و   
ال باب عاالف ال راونة أسائل ول  أؤساا جم يا  برلمانية دولية  ي اوأوبا وآسيا وا ريقيا والمةبس، 

قانبنات وأشروعات امييزيات ع صريات، ا ةصد  اسريس البض   156أاد  يصا وقراأ الس ي ش أا ألمبعه 
والمةةدداأي  األجانددب أ صددم  الف  دد ي يي لقدددا، وا اقددب األسددرا السددةي اني  ددي الةددفة الغربيددة وا

  ةصت ع  أ اقبة الم ظما  الحقبقية الةي اةام  طعونصم.
الخ دبة األأدنيدة أصمددة و دي وقةصدا، لسدد  يلدب ان اةب صدا خ ددبا  واةحدبه ولد  حم ددة دوليدة أةباادد ة 

خافهددا أدد  قبددل حكبأددة ادددعي اصددد  ولدد  كشددف ال ياسددا  والقددباني  ال  صددرية الُمدهشددة الةددي  ددةم اا
الديمبقرااليددددة والةحةددددر، و ددددي زأدددد  ُيفةددددرض  يدددده سدددديادة قدددديم الم دددداواة والمدنيددددة ودحددددر ال  صددددريا  

 مأنباعصا، وأا عاد  يه ماإلأكان وخفاا اال طيا.
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الشددديا الُمدددذهل اآلن هدددب الة ددداأع السبيدددر  دددي ارجمدددة ال  صدددريا  ال ياسدددية والخ ابيدددة والد  يدددة  دددي 
ية قانبنيددة واشددري ية ا كددس سددي رة أددزاج اليمددي  المة ددر  وع صددرية خ اماادده، وسددرائيل ولدد  ع صددر 

وأ  دون ان يكدبن لصدذا الة داأع أد   دل عدالمي او حةد  عربدي يكدبي جماحده. الخ امدا  ال  صدرية 
اإلسرائي ية أ  قبل سياسيي  وأ دعولي  كبداأ  دي الحكبأدا  المة اقبدة ضدد الف  د ي ي  وال درب اك در 

اددد  ددي أقالددة واحدددة. وهددي اصددريحا  ا يددر ح دد  حةدد  ال د ددد أدد  اليصددبد الةقدددأيي  مك يدر أدد  ان ُار 
الددذ    رادددونصا  ددي أددباق صم وكةامددااصم. واحددد أدد  هددذت المباقدد  أاددد خددصه الفةددرة األخيددرة عي ددة أدد  
هدددذت الةصددددريحا ، والةددددي ادددددأ  عددد  أ ددددعولي  ووزأاا  ددددي حكبأددددة نةانيددداهب جولدددديس عدددد  زعمدددداا 

 صرية والذ   قدد ادةم ص وسدرائيل أد  اصدريحااصم بدزعم انصدا ل ا بدر عد  أاال الم ةبال ي  األك ر ع
الحكبأددة . ونقددرا أدد  هددذت الةصددريحا  أددا   ددي: أبطدديه ي  ددبن نائددب وزيددر الددد اع يصددف الف  دد ي ي  
مال ددرالان ويةبعددد مأندده قددد ي ةأادد ه ون  شددل ال ددصج مالسيمدداوال، الحاخدداس و  ددي بدد  داهددان وهددب نائددب 

مالحيباندا ، وقداه ون  الف  د ي يي ةات وأ عوه اإلداأة المدنية  ي الةفة الغربيدة طدبه لبزير الد اع اي
اأواع اليصددبد دائمددات  ددي أرح ددة اع دد  أدد  األغيدداأ، ا  يددش طدداكيد وزيددرة ال ددده ج... ن ددم وزيددرة عددده   
 الالبش مقةل اأصا  الف   ي يي  ألنص    لب  ا اعي وليس مشرات  اصريحا  اخدرا أد  وزأاا كدرأ 

اواا ات احقيرية مح  الف   ي يي  وال رب وكذل  األ اأقة المصاجري  ول  وسرائيل الذ   وادفبا ايةدات 
مددأنصم سددرالان. كددل فلدد  ي كددس ع صددرية قائمددة ع دد   سددر ع صددرال واسددة ماأال  ددذكر مأسددبا أراحددل 

بأددة وأرااددب ال  صددرية البيةدداا. الُمدددهل أددرة اخددرا ان هددذت الةصددريحا  وقائ يصددا هددم وزأاا  ددي حك
  ظر وليصا الغرب مكبنصا األك در احةدرات ودأقرالدة  دي الم  قدة. لديس ه داك اال أبالغدة  دي القدبه ون 
اال أقاأنة بي  هذت الخ اما  ال  صرية المة صبة أ  خ داب "داعدل" الددأبال والمة صدب اقدبد ولد  

الداعشدددية  ال ةيلدددة فااصدددا. الداعشدددية اإلسدددصأبية الصمليدددة الةدددي أعاهدددا البغددددادال لصدددا نظيدددر قدددبال  دددي
 اليصبدية الةي  رعاها نةانياهب وح فاؤت أ  دولة اليمي  السةي انية، ل  رق بي  الم ي .

أ  ه ا اأاي اهمية الخ بة األأدنية الةي يلب ان اسدبن بدايدة حم دة سياسدية وقانبنيدة ونعصأيدة ا قدي 
اإلسرائي يي ، بل وايةدات الةبا ع   ال  صريا  المباطرة والم ةب  ة ليس  ق،  ي ال ياسة واإلعصس 

 دي القددباني  والةشددري ا . وأدد  المعأدل ان ل  ةبقددف البرلمددان األأدنددي ع دد خ ددبة وأسدداه أسددائل ولدد  
البرلماندددا  ال الميدددة، بدددل  ةب صدددا ملصدددد وخ دددبا  أةبااددد ة اةةدددم  الةباادددل أددد  برلماندددا  عباادددم 

 ددددبة األأدنيددددة انصددددا جدددداا  م ددددد الب دددددان السبددددرا أباطددددرة ونأسدددداه و ددددبد وليصددددا. والمصددددم ايةددددات  ددددي الخ
اجةماعا  الاحاد البرلماني ال ربي  ي القاهرة و ي سياق اس يفه البرلمان األأدني مإعداد اقرير حدبه 
ا دد  القددباني  ال  صددرية، اال ان ه دداك سددياقات عربيددات ي ددةقبال مدده أل ددس ال ددباب األأدنددي، وحيددر يكددبن 

 عد  كشدف هدذت القدباني  اأداس البرلماندا  ال الميدة اللصد  ي هذا الالات أبحدات وباسم ال رب. و ةصت 
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يلدب ان امةدد الحم ددة المأأبلدة لةشددمل الم ظمدا  األأميدة والقانبنيددة والحقبقيدة وكددل ع داوي  الملةمدد  
المدددني الم ددبلم المةدداد ل   صددرية. كمددا ماإلأكددان بددل يلددب اددأالير أ ددل هددذت الحم ددة ضددم  المبدداد  

م المةحدددة ضددم  الافاقيددة الدوليددة ل قةدداا عدد  جميدد  انددباع الةمييددز ال الميددة ال اأددة الةددي اقراصددا األأدد
ال  صدددرال  دددي سدددةي ا  القدددرن الماضدددي، ووق دددش ع يصدددا دوه ال دددالم ممدددا  يصدددا وسدددرائيل، وغيرهدددا أددد  

 الافاقا  ال المية ال د دة.
اا أدد  حدد  الشدد بب ال ربيددة، المقصددبأة والمغ ببددة ع دد  اأرهددا  ددي أ ظددم اأبأهددا، ع دد  برلمانااصددا سددب 

اكانددش حقيقيددة الةم يددل اس اددبأية ان اددرا جصدددات ي بددر عدد  ضددميرها اللم ددي وأبقفصددا الحقيقددي الددات 
عدوانية وع صرية وسرائيل. ا  م هذت الش بب وادأك أراأة أيزان القبا الراه  والةفس  ال ربدي المريد  

ل  مدددل وانحدددداأ قةدددية    ددد ي  عددد  جددددوه األعمددداه ال ربدددي. لسددد  ع ددد  أغدددم فلددد  اةبقددد  أ ددداحا  
ولم اارة الف   ي ي  ولدب مالحدد األدند  وأ صدا ال مدل  دي ال داحة القانبنيدة الدوليدة. ل يمكد  وسدرائيل 
ول يلب ان اف ش مكل أا اقبس مه أ  اسةمراأ  ي احةصلصا السةي اني وابسي ه وأ  جرائم وحصاأ 

س  القباني  ال  صرية ضد أ يبني  أ  الف   ي ي   ي ق اع غزة، واآلن اةيف ول  فل  ك ه جرائم 
ع دد  أددرآا وأ ددم  ال ددالم جمي ددات. ونفا كانددش اإلداأا  األأيركيددة، وع دد  أاسددصا وداأة اراأددب الحاليددة، 
والدعم الغربي المةباادل إلسدرائيل قدد و در الحمايدة الد ب بأاسدية الم  ببدة إل دص  الدولدة الماأقدة أد  

ل ةيلة كانش أراكمة الة ر  واإلح اا ماإلهانة اية اب ا  لسل سياسااصا اإلحةصلية وال  صرية  إن ا
اللم يددة ال ميقددة، ونمددب أبجددا  الغةددب وال قمددة احددش ال دد ي الةددي أددا ا ددي ا فلددر أدد  وقددش آلخددر 
وبأطكاه أخة فة. يخ د  أد  يظد  ان الةغييدب او الةصمديل المقصدبد ل قةدية الف  د ي ية عد  جددوه 

شد بي ال ربدي، وان أدراأة اإلهاندة اللم يدة قدد األعماه اإلق يمدي ي  دي غيداب    د ي  عد  الةدمير ال
زالدددش. بدددل ع ددد  ال كدددس ل ادددزاه    ددد ي  هدددي القةدددية الةدددي الةمددد  ع ددد  بباددد ة عددددالةصا الشددد بب 
ال ربيدة والسدصأية كمدا ل الةمد  ع دد  ايدة قةدية اخدرا. ادحيي مددال ب  ان كدل فلد  ل  ةل دد  ددي 

ي وهددي ا ددير و دد  بباددص  أخة فددة   ددل سياسددي أددعمر وان الحكبأددا  ادوسدده ولدد  أددا احددش ال دد 
اقبدهددا المصدد حة القبأيددة او الة ددا س او الحفدداظ ع دد  ال ظدداس ه ددا وه دداك. لسدد  هددذا ل ي  ددي خفددب  
الةةاأ  أ      ي  والف   ي ي . يكفي ل ةدليل ع   فل   شل اسرائيل الذأي   دي احقيد  اال نلداع 

روأ اأب دة عقددبد ع د  زيداأة ال ددادا  ُ دذكر ع د  أ دةبا الة بيدد  الشد بي أد  المصدريي  ع دد  أغدم أد
ل قددددا وأدددا اب صدددا أددد  اافاقيدددا  كاأدددب ديفيدددد. ويةدددبازا فلددد  أددد   شدددل آخدددر  دددي احقيددد  اال اخةدددراق 
ا بي ي ُ ذكر  ي األأدن ع   أغم أروأ أا يقاأب أ  أب  قرن ع   اافاقية وادال عربة. أ    فلد  

صلاصدددا وع صدددريااصا. وأ  ددد  فلددد  ان ادددب  وضدددمير ووجددددان ال دددرب أدددا زاه أا ةدددات إلسدددرائيل واحة
ايةات ان البرلمان األأدني       ي هذت القةية مةدمير الشد ب األأدندي وضدمير الشد بب ال ربيدة، 



 
 
 
 

 

 27 ص             4374 العدد:             8/13/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

وهددذا أددا يمدد ي الخ ددبة األأدنيددة طددرعية ل يمكدد  أ ا  ددةصا، وهددي الخ ددبة الةددي يلددب ان اةحددبه ولدد  
 صا وسياسةصا.حم ة برلمانية حقبقية عربية ضد ع صريا  وسرائيل وقباني 

 13/8/2017الحياة، لندن، 
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لم يك   ي خ د أ  وض  ال قيدة األأ ية اإلسرائي ية، ان  ةم ال لدبا ولد  اراجد  عد  أكة دبا  ال  دبس 
، دولة نبوية ا ةبر أ  اقدبا دوه الةق ية الحد  ة  ي ألاه الةخ ي، ال  كرال والة  ي اآلخذ مالة بأ

ال الم  ي ألاه ال صع واص ي ه اة ر ول  األخذ ماألساليب الةق يدية وهي اةدداأا كيفيدة الحي بلدة 
ودون خ دداأة حددرب قادأددة، ول ددل  وحدددا اهددم المفاأقددا  وأبمددا غيددر الم  قيددة ال ددبدة مالبسددائل القةاليددة 

أددا يلددرال اآلن أدد  سددباق بددي  سددصحي المقاوأددة  ددي  ولدد  أددا قبددل الحددرب ال الميددة األولدد  مك يددر، هددذا
ق دداع غددزة، ونسددرائيل ادداحبة اإلنلددازا  الصدد اعية ال  ددكرية السبددرا، حيددر اضدد ر  أددعخرات، وأبمددا 
قبل فل  مك ير ول  "وقاأة القصع" ع   حدودها لدأا ضدربا  المقاوأدة الةدي بددوأها اصد   الصدباأيخ 

الحد  دة، كمددا دلدش الحدروب ال دوانيدة اإلسدرائي ية ال دامقة ع دد  الةق يديدة الةدي ل يمكد  أدهدا مالبسدائل 
الق دداع، كمدددا للدددأ  الدولدددة ال بريدددة ولددد  األسدددباأ والحددبائ، واألنفددداق، وهدددي ك صدددا أددد  وسدددائل الحدددرب 
الةق يديددددة أددددا قبددددل الحددددرب ال الميددددة األولدددد ، األأددددر الددددذال ادا ولدددد  أفصددددبس جد ددددد ل ةددددبازن ال  ددددكرال 

ش األأضددي وال  ددبال الددذال اقيمدده وسددرائيل ع دد  اخددبس ق دداع غددزة الم دداه والددد اعي، ول ددل  ال ددائ  احدد
 األوضي ع   هذا األأر.

ادأكش الدولة ال برية َعبدر الربةصدا ال دوانيدة الم دةمرة ع د  ق داع غدزة، ان سدصحصا ال دبعي المةقددس، 
 دا أفاأقدة لم ا د له  ائدة  ي المباجصة أ  حماا  ي غدزة وأد  حدزب هللا  دي لب دان، كمدا ادأكدش د وه

مانيددة د انصددا ل ا ددة ي  اصددد ر وسددائ صا الةق يديددة الةددي اعددداصا ل حددرب  ددي ق دداع غددزة ولب ددان ولدد  ايددة 
دولة اخرا، فل  ان ليس ه اك أ  حروب أشابصة  ي كل القاأا  وبي  أخة ف القبا المةحاأبة  ي 

اأدش بةلريدب اسد حةصا ال الم ك ده، أد  الصدحيي ان وسدرائيل وأد  خدصه هدذت الحدروب ال دوانيدة، قدد ق
الحد  دة الم دددة ل ةصددد ر، ول  ان اهددم "اخةراعااصدا" لمباجصددة حددرب اق يديددة، ل الددال نف ددات خدداأج االدداأ 

 حروبصا  ي     ي  ولب ان، وسةظل اس حةصا الةق يدية المخةرعة  ي المخازن بص زبائ .
  اإلسرائي ية المبقب ة ع   الصراع أ  "القبة الحد دية" ول  "ال ائ  اللد د" ك صا س   ة أ  الخةراعا

 ي     ي  وأبما لب ان، وعبدة ول  حروب اق يدية أ  نبع جد د، ازيد أ  "ال زعدة الن زاليدة" ل سيدان 
اإلسرائي ي، الذال ما  ي يل داخل أ زٍه أ  األسصك الشائسة واللدأان وال بائ  الةق يدية، وكأن ا  ي 
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دق المائية، وكأن ا نشاهد  ي مدات عد  حدروب القدرون البسد    دي عصر الم ل ي  وابراج القصع والخ ا
زأ  األس حة الذكية، هذت األس حة الةي  قد  فكااها أقابل وبداعا  المقاال الف   ي ي الةي احددها 
اإلأكانيا  وظرو  ابازن قبا لم ي د  يصدا لألسد حة الحد  دة دوأ كبيدر ول  مقددٍأ أحددود،  صدد  ولد  

 لةروأة ال  النةصاأ  ي الحرب.الةدأير وليس ما
 ي آفاأ الماضي، ونمر نشر اقرير أراقب الدولة حبه الحرب اإلسرائي ية ال ال ة ع   ق اع غزة، داأ 
الحد ر  دي األوسدا  ال ياسدية واألأ يدة اإلسدرائي ية حدبه ضد ف قددأة الدردع اإلسدرائي ية، األأدر الدذال 

رب دون ادب ير قدبة أدع يمكد  أ صدا احقيد  انةصداأ يلب أ ه عدس د   الل دبد اإلسدرائي يي  ولد  الحد
ندداجز وواضددي.. المشددك ة ح ددب اقددد را  أئدديس طدد بة السددةخباأا  ال  ددكرية "اأددان" ان لدديس ه دداك 
"وقددش ل ددردع" أدد  فلدد   ددإن أئدديس األأكددان "ا زنسددب " عكددف ع دد  وعددداد س  دد ة اصددبأا  اسددةراايلية 

 ددبب والشددماه مأسددرع وقددش أمكدد .. هددذت األقددباه الةددي لب دداا قددبة الددردع الصزأددة وزاا الةصد دددا  أدد  الل
امش ارجمةصا ول  ونشاا عبائ   بق واحدش األأض ع د  الحددود أد  ق داع غدزة، اشدير ببضدبع ولد  
ان وسددرائيل أاضددية بددص ك ددل او أ ددل  ددي اإلعددداد لحددرب قادأددة حةدد  أدد  اصددريحا  كبدداأ قاداصددا أدد  

   مم ل هذت الحرب  ي البقش الراه  ع   األقل.انصا د وسرائيل د كما حركة حماا، لي ةا أ  يةي
 دددي ظدددل أيدددزان القدددبا الدددراه ، وح دددب المفددداهيم اللد ددددة ل حدددرب  دددي أ  قة دددا، مدددا  أفصدددبس الةفدددبق 
ال  كرال هب غير أا هب أة اأ  ع يده  دي امحداث ال  دبس ال  دكرية وال قائدد األأ يدة المخة فدة، ول دل  

اك ددر افصمددات لصددذت المفدداهيم الم ددةلدة، األأددر الددذال خ دد   الم ددةبا األأ ددي ال  ددكرال  ددي وسددرائيل، مددا 
نزاعات أكةبأات ما  أ   ات، بي  وزيدر الحدرب اإلسدرائي ي ليبرأدان، وقيادااده ال  دكرية حدبه الحدرب ع د  
ق ددداع غدددزة،  ددداألوه أدددا زاه أةم دددكات مالمفددداهيم ال دددائدة، بي مدددا ال دددر  اآلخدددر، اك دددر افصمدددات ل م دددا ير 

البي ددة حددرب أدد  نددبٍع أخة ددف،  رضددش ع دد  الدولددة ال بريددة وضدد  نف ددصا  ددي  اللد دددة الةددي  رضددةصا
أ زه ا  ةه ب ف دصا وهدي احداوه ان افدرض هدذا الم دزه ع د  اآلخدري ، احاادر نف دصا بي مدا ا ةقدد 

 انصا احاار غيرها 
 13/8/2017األيام، رام هللا، 

 
 التزامن المشبوه بين الحصار ودعوات التطبيع .39

 عبيدان عائشة
مالقةددية الف  دد ي ية وأبانيددة القدددا مااددا  ددي خبددر كددان ع ددد الم دد مي  و ددي اج ددداصم نةيلددة  اإلح دداا

 انشغالصم مالصراعا  القائمة بي صم، واحبه الصراع أ  وسرائيل ول  احالف
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بل ول  عصقا  حميمية، وأصالي أشةركة، كشف ع  نقابصا الحصاأ الخ يلي ال صمي اللائر ع د  
 ان ال صقة لي ش وليدة ال حظة واعكد أصداقية س ادة وزير خاأجيةدولة ق ر، أما  ده ع   

ق ر ال داب  الشديخ حمدد بد  جاسدم بد  جبدر الدذال قداه ون ه داك دول اة اأدل أد  وسدرائيل  دي الخفداا 
ا ع   السةف اأ حبه  ةي ق ر أكةبا الاأيا وسرائي يا عاس   س الذال اغ  1996أ  احش ال اولة أد 

 -س لةبدددو الصددراحة والبضددبع  ددي ال صقددة اإلسددرائي ية  2000الف  دد ي ية عدداس أدد  اندددلع النةفاضددة 
 الق رية.

اليددددبس وسددددرائيل ارب ددددش ع دددد  عددددرش الدددددوه ال ربيددددة وااخددددذ  أبق صددددا وعددددزز  كيانصددددا لة  ددددبال أ صددددا 
الصفحا  ال بداا أ  المماأسا  البحشية الص ون انية الةي أاأسدةصا أد  الشد ب الف  د ي ي المدرام، 

س حةددد  هدددذا اليدددبس آخرهدددا حصددداأ الم دددلد األقصددد  وأ ددد  الم ددد مي  المقدسددديي  أددد   1948 أ دددذ عددداس
الصصة  يه الذال ازاأ  أ  الحصاأ ال دواني اللائر ع   ق ر، وكأنه اخ ي، زأ ي أبيش ااف   يده 
ال ر دددان ال ددددو اإلأهدددابي والشدددقي  األق، واسدددةخدأش دوه الحصددداأ الددد صث، الحلدددب اإلعصأدددي عددد  

لقددبة العصأيددة أدد  السددذب واألمااليدددل والفربكددا ، واسددةخدأش الصددصيبنية القددبة مدددالصراوا  الحقيقددة، وا
والم يل ل دأبع،  ي غياب عربي واسة ساأ عربي، وهرولة عربية وحصاأ عربي عربدي، كمدا ان دبا 
أ صا الحماا ال ربي الذال كان حاضرا أ  كل ألزأة اسرائي ة وانةصاكا  وسرائي ية  أ   السدة ساأا  
والمظدداهرا  والة د دددا  والةصد دددا  مالمقاال ددة ال ربيددة الةددي ادددوال  ددي الق ددبا  اإلعصأيددة. بددل وا دد  
الاصال  المة اأعة ال ربية ل قد المعامرا  وال قااا  ال اأئة لبض  حد ل ملازأ الصصيبنية. وا   

 دبب قبددل ال يددبن أدد  الم ظمدا . واللم يددا  الحقبقيددةو  دالق با  العصأيددة ا قددل ل دا أشدداهد ادددأي الق
قةدل جمداعي الد  هددس البيدب  وادددأيرها ع د  أؤوا اادحابصا ناهيد  عد  العةقدال  والغةصدداما  
والددددهس ونقاأدددة الم دددةبال ا  والدددرد ال دددكان، وجرحددد  وقة ددد   دددي كدددل أكدددان وغيرهدددا،  دددأ   المبقددد  

 ال ربيو  وا   أاأددنات عاطش     ي  حرة عربية   ولس  ادق الشاعر حي  قاه:
 
 ول  ا مقبااه نحةمي **ص الغرب ُ رج  ل ا نف ه  

 ا رج  ال  اا أ  أ دس ** ول الشرق ي  ي ل ا  ة ه
 

ويبق  الصراع أ  ال دو الصصيبني  ي أ ظبأ الحكبأا  والش بب ال ربية واإلسصأية أ ألة داخ يدة 
داخ يددة ع دد  أ ددةبا وطدأنا داخ يددا،  ددي غيدداب الم دعولية والةةدداأ  ال ربددي والنشددغاه مالنق داأا  ال

الدولدددة الباحددددة او ال زاعدددا  بدددي  الددددوه. ويبقددد  الم ظدددبأ ال قدددا ي ال ددددائي الصدددصيبني الدددات ال ددددرب 
والم ددد مي  طددد اأهم الراسدددخ  دددي عقيدددداصم، والةدددي ادددزأع  دددي عقدددبه اب دددائصم أ دددذ الصدددغر، أددد  خدددصه 
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س وأقةددل 1970عدداس أ دداهلصم الدأاسددية، ان ددي ا ألددزأة أدأسددة محددر البقددر مم  قددة الشددرقية  ددي أصددر 
س  ددي أد  ددة القدددا، وألددزأة قانددا  ددي 1948الفددص، وأددافا عدد  ألددزأة د ددر ياسددي  عدداس  30اك ددر أدد  

س، وغيرهددا الس يددر وأددا زالددش  ددي ازا ددد أ ددةمر  ددي وجددبد اددمش واب ددد ل فسددر 1996ج ددبب لب ددان عدداس 
 الم  مي   ي حما ةه.ال ربي نحب األهمية الربانية الد  ية ل م لد األقص  اول  القب ةي  وأ عولية 

أا بي  اليدبس وأدا أةد  طد ب أدرام، وأددا   وأكدا ي ل   ةظدر احركدات عربيدات لمباجصدة الصدصا  ة  دي 
احرير الم لد األقص  أ  برام صم،  األيادال الم بمة مالدأاا الف   ي ية اصا ي اليبس األيادال ال ربية 

اا لسددل عربددي اةصادد  أدد  األحةددان مكددل اأيحيددة، واألحةددان الصددصيبنية الةددي غرسددش داخ صددا ال ددد
ال ربية وع د  اأاضديصم ودون الةدذكر مقبلده ا دال : "ولد  ارضد  ع د  اليصدبد ول ال صداأا حةد  اةبد  
أ ددةصم" وأامددد، ال صقدددا  قددد طدددقش الريقصدددا وبقددبة أددد  الحصددداأ ع دد  دولدددة ق دددر،  سيددف نأأدددل احريدددر 

المشددةركة أدد   زي  المصددالي الماديددةالقددا، والقدددا ل ددا الةددي ك  ددا نشدددو بصددا ضدداعش حرو صددا بددي  أددبا
ال دددو الصددصيبني، هدداهي دولددة اإلأدداأا  امددد ج ددبأ الةقدداأب أدد  ال ددببي اإلسددرائي ي لةغذيددة خ  صددا 
وأشاأي صا، واش  حمدص  اشدبيه ضدد كدل أد  ي اد صدا، ول اخة دف ع صدا المم سدة ال ربيدة ال د بدية، 

ا ان دوأ وسدرائيل ان اقددس ل  د بدية والخ ديخ وقد نق ش وحدا الصدحف اإلسدرائي ية اقدبالت ألحدد وزأائصد
طددراكة اسددةخباأااية واأ يددة ل ةصدددال إل ددران وااباعصددا أقابددل الة بيدد ، ون دديش وأبمددا ا اسددش مأنصددا هددي 
ال دو الذال يلب الةصدال له وأحاأبةه قاه ا الي:"واعدوا لصم أدا اسدة  ةم أد  قدبة وأد  أبدا  الخيدل 

  ان المم سة كانش أد  اطدد الم اأضدي  لافاقيدة كاأدب ديفيدد، ارهببن مه عدو هللا وعدوكم" مالرغم أ
وع دددد اافاقيدددة ال دددصس بدددي  أصدددر ونسدددرائيل قاأدددش مق ددد  عصقةصدددا الدب بأاسدددية أددد  أصدددر، ووادددفش 
ال دد بدية أصددر مأنصددا خانددش الدددوه ال ربيددة،، والمم سددة اآلن ا ددةقبل اك ددر أدد  ممدداني  الددف حدداج أدد  

يل الةصدال لصا ماعةباأها اشكل خ را ع يصا  ي امبي صا لحماا، كما ا ران ا   الدولة الةي اريد اسرائ
هي خ رها  ي نشر واأةداد المذهب الشي ي  ي طبه اللزيرة، واسةقب ش أ دعوليصا مكدل أحامدة اددأ 
وبأحةدان دا ئدة،  ددي البقدش الددذال اغ د  ببامااصددا اأداس الحلداج الق ددريي  ماعةبداأهم أدد  دولدة اأهابيددة، 

هةزاز عروطصم اأاس ط ببصم والم البة أ  ق ر مق   عصقةصا أ  و ران حة  لدم م د  شل الحصاأ وا 
نسد ندأك أ  هب ال دو  ي الم ظبأ ال ياسي ال  بدال اإلأاأااي ق در اس اسدرائيل اس و دران،    وأد  
يةح  ع   اآلخر   وأحم هللا الشيخ الش راوال حي  سئل ع  ال ياسة قاه: "ال ياسة َدَجدل ونفداق " 

ل الةي كانش ماألأس ا ادال ب شر أوع الة اأي الات حرية الة بير اليبس ا  د  عد  غ د  أكةدب اسرائي
ق اة اللزيرة وق   البر ع   األقماأ الص اعية وادأك نة يداهب اآلن وازاأ دا أد  اغدصق دوه الحصداأ 

مة  قددة ل ق داة مأنصددا أصدددأ ل ةحددريب ع دد  ال  ددف، وخااددة ام دداا اغ يددة اللزيددرة لألحددداث األخيددرة وال
مددإغصق الم ددلد األقصدد ، كمددا ادأك اليددبس مددأن ق ددر وأهابيددة ويلددب أقاال ةصددا اقةددداا بدددوه الحصدداأ 



 
 
 
 

 

 31 ص             4374 العدد:             8/13/2017 حداأل التاريخ: 

                                    

ال   ية الم ةدلة، هذت هي الة اقةدا  واإلأهاادا  الةدي  دراد بصدا اغييدب الشد بب ع دد ااخداف القدراأا  
 مل.وِ ي البقش نف ه الش بب هي الةي اد   اممان قراأا  ل ناقة لصا  يصا ول ج
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أدد  المددذهل ان نشدداهد م ددب اعةدداا أل ددس الشدديبق األأيددركيي   ةزاحمددبن د اعددات وأ اأضددة لقددانبن 
أقةدددرع أددد  طدددأنه ج دددل اأ يدددد الحم دددة الدوليدددة لمقاال دددة وسدددحب السدددة ماأا  و دددرض ال قببدددا  ع ددد  

راأ احةصلصددا لألأاضددي الف  دد ي ية، جريمددة  يدأاليددة. وأددا  ددرب، هددعلا الم ددعولي  وسددرائيل م ددبب اسددةم
هي أحاولاصم الةأكيد ع   "حبصم إلسرائيل" وأ اأضةصم لحم ة المقاال ة وسحب السة ماأا  و رض 

 ال قببا ، واأ يدهم لحل الدولةي ، والةزاأصم محرية الة بير.
، 2017أددداأا  23اقةرحددده ال دددي اابأ "بدددي  كددداأد  "  دددي  "720وأشدددروع القدددانبن الم دددرو  ماسدددم "وا 

وي ددداأض دعدددبا  األأدددم المةحددددة لمقاال دددة الشدددركا  الةدددي اددددعم األنشددد ة اإلسدددرائي ية  دددي األأاضدددي 
، او ودأاجصددا  ددي قائمددة سددبداا. ويحظددر أشددروع القددانبن ايةددات ع دد  اال طددخص 1967المحة ددة عدداس 

وفلد  مفدرض غراأدا  أادعدة او سدل  األأيدركيي  الدذ   اأيركي اأ يد ا د  الددعبة األأميدة ل مقاال دة، 
   ةصكبن فل  الحظر.

غير انه ممة عدد أ  المشكص  الةدي اصداحب فلد  القدانبن اولت: ان أعيديده ي ديئبن اباديف قصدد 
" فااه مأن أل س حقدبق اإلن دان 720األأم المةحدة ماعةباأت "أ اداة إلسرائيل". و ي الباق ، يقر "وا 

د  ع دد  وجدده الخصدبغ ا دد  الشددركا  الةددي اشدداأك  دي انشدد ة داخددل األأاضددي الةددي األأمدي ي ددةص
. وا ددةصد  األأدم المةحدددة لدديس  قدد، وسدرائيل وننمددا اإلجددرااا  اإلسددرائي ية 1967احة ةصدا وسددرائيل عدداس 

 الةي ا مل ع   ا زيز سي راصا ع   األأاضي المحة ة.
اأ يد الدعبة ول  أقاال ةصا اأدرات غيدر قدانبني،  دإن  مانيات:  بجد ق   أ  انه مل ل أقاال ة وسرائيل، او

 " يلرس حرية الة بير وي زع الشرعية ع  الحةلاج ال  مي.720"وا 
واخيرات: ون الةشري   باال الب اا ع   اشري  ساب  أرأت السبنلرا، أ ةخدأات  يه لغة  ةفاضة  ي 

 ددددةبال ا  اإلسددددرائي ية  ددددي األأاضددددي أحاولدددة إلزالددددة امييددددز  ددددي القددددانبن األأيركددددي بددددي  وسددددرائيل والم
المحة دددة. وع ددد  الدددرغم أددد  ان القدددانبن ال ددداب  حقددد  فلددد  الغدددرض ماإلطددداأة ولددد  "وسدددرائيل والم ددداال  

" يشدددير ولدددد  ان حظدددر أقاال ةصدددا    بدددد  ايةدددات ع دددد  720الخاضددد ة ل دددي رة وسددددرائيل"، ول ان "وا 
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لةددددي   ظمصددددا جقددددانبن  او حكبأددددة "ال صقددددا  الةلاأيددددة أدددد  أددددباال ي او سددددكان وسددددرائيل، والسيانددددا  ا
 وسرائيل".

عةدبات "ديمقرااليدات"  دي أل دس الشديبق،  13عةدبات "جمصبأيدات" و 35ونظرات لحصبه القدانبن ع د  اأ يدد 
وا داددده لل دددة ال صقدددا  األأيركيدددة اإلسدددرائي ية،  قدددد كدددان أددد  المةبقددد  ان يلدددد الريقددده دون ع ددداا  دددي 

ابقي دده. ولسد  فلدد  لددم يحددث م ددبب جصددبد ك يددري  السدبنلرا، وان  بضدد  ع دد  أكةدب الددرئيس ل يددل 
 أ  بي صم ااحاد الحريا  المدنية األأيركي، والم ظما  الةقدأية األخرا مقيادة "أب  اون".

و ي حي  ب   ااحاد الحريا  أ اأضةه لمشروع القانبن ع   أخاو ه أ  انةصاك حقبق حرية الة بير 
فددات اك ددر طددمبلت بةأكيدددها ع دد  الق دد  أدد  انةصدداك حريددة ل مددباال ي  األأيددركيي ، ااخددذ  "أددب  اون" أبق

الة بيددددر، وحقيقددددة ان أشددددروع القددددانبن  زيددددل الةمييددددز المبجددددبد  ددددي القددددانبن األأيركددددي بددددي  وسددددرائيل 
 والم ةبال ا  اإلسرائي ية.

عاأات أد  الحدةصه، ل  دزاه الف  د ي يبن ي د بن لحمدل الملةمد  الددولي ع د  الةحدرك،  قدد  50وب د 
أؤيددة أ ددازلصم ُاصدددس واأاضدديصم ُاصددادأ أدد  اجددل و  دداع ال ريدد  اأدداس ب دداا الددرق وأ ددةبال ا  سددئمبا 

ل يصبد. ويرغببن  ي ونصاا الم اناة اليبأية كبنصم ط بات اسيرات أحروأات أ  الحريا  األساسية وال دالة. 
إلن دانية ع د  وبدلت أ  اإلفعان ول  المحةل، قرأوا أقاال ةه، وحةدبا هدعلا الدذ    عيددون حقدبقصم ا

النةماس وليصم  ي دعبة إلنصاا الحةصه. ونفا عاأض او عاقب أل س الشيبق اولئد  الدذ    عيددون 
ا دددد  الدددددعبة الف  دددد ي ية لأل ددددراد والشددددركا  والحكبأددددا  ممقاال ددددة او سددددحب السددددة ماأا  او  ددددرض 

 يددددت ل مماأسدددا  ال قببددا  ع ددد  وسدددرائيل م دددبب احةصلصدددا الغاطدددم،  دددإن أل دددس الشددديبق ي  ددد  بدددذل  اأ
اإلسرائي ية، وبأنه ل  رغب  ي ان ي ةخدس الف   ي يبن وسدائل غيدر ع يفدة لصحةلداج، وانده ل  دعأ  

 بب االة مأن الف   ي يي  مشر ي ةحقبن حماية حقبقصم.
 13/8/2017، االتحاد، أبو ظبي
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