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*** 
 " يدفعنا للبحث عن بدائلالوطني"حماس والجهاد المشاركة في جلسة حركَتي  رفض :الزعنون .1

تكليززع ع ززو  أعلززر رسززيم المالززم الززوطني السلسززطيني سززليم الزعنززور أنزز  تززم  : فتحززي صززب ا  -غززز  
د بمتابعززا ملززع الماززاورا  مزز  اللانززا المركزيززا لحركززا فززتح مسززمول ملززع المصززالحا في ززا عزززام األحمزز

وكاززع الزعنززور أنزز  لفززي حززال اسززتمر  حركتززا حمززام  السصززاسل لع ززد ااتماعززا  للمالززم الززوطني.
إيااد صيغا تبحث  إلىوالا اد اإلسالمي برفض المااركا في السا المالم الوطني، فإن  سُيصار 
ودعزززا الزعنزززور، فزززي  .سزززبل الزززعها  لع زززد الالسزززا متازززاوزير الع بزززا  التزززي ي زززع ا بعزززض السصزززاسلل

حديث إلعاعا لصو  فلسطيرل السصاسل كافا إلى لالمااركا في هعه الالسا، بما في ا حركتزا حمزام 
 والا اد على طريق توحيد الاب ا السلسطينيا لمواا ا التحديا  ال اسمال.

 16/8/2017 ،الحياة، لندن
 

 في غزة اإلجراءات "اللجنة اإلدارية" ستتصاعد ذا أصرت حماس على رفض حل  عباس: إ .2
محمززود عبززام أر حركززا فززتح هززي صززاحبا الماززرو  الززوطني  ياسلسززطينالا السززلطأكززد رسززيم  :رام هللا

قاما دولتنا المست لا وعاصمت ا  والن ال وستب ى كعلك حتى تح يق آمال اعبنا بالحريا واالست الل وا 
ا  التنظيميززا وكززوادر فززتح فززي   بم ززر الرساسززا فززي رام هللا ال يسززلخززالل اسززت باعبززام، واززدد  ال ززدم.

على أر ال دم هي األسزام وبزدون ا ال يوازد دولزا فلسزطينيا، وبزدور األقصزى ، المحافظا  الاماليا
 والكنيسا ال يواد م دسا ، وبوحدتنا وبصمود أهلنا استطعنا تح يق االنتصار.

ي إاززار  وا ززحا اإلاززراءا  التززي اتخززعناها فززي قطززا  غززز  هززلأر  عبززاموحززول الوحززد  الوطنيززا، أكززد 
ى اللانزا اإلداريزا، وتمكزير حكومزا الوفزاق ممزا يسز ل ياد  حمام ب رور  التراا  عزر إاراءات زا وحزل  

مزززر العمزززل فزززي غزززز ، والزززعها  إلزززى انتخابزززا  عامزززا، ولكزززر إعا أصزززر  حمزززام علزززى الزززرفض فإننزززا 
الزعي أطل نزاه  وقزال: لحمزام، لفسزع لزم تتازاو  مز  النزداء .لما ور في إاراءاتنا، التي ستتصزاعد

، واسزززتمر  بإاراءات زززا التزززي بزززدأت ا بتازززكيل اللانزززا األقصزززىلتح يزززق الوحزززد  الوطنيزززا خزززالل أحزززداث 
وأ ززاع  اإلداريززا، التززي هززي عبززار  عززر حكومززا، وعهبزز  ب ززا للمالززم التاززريعي مززر أاززل تاززريع ال.

نمززا هززي إاززارا   أبنززاء اززعبنا فززي قطززا  غززز ، التززي اتخززعناها ليسزز  ع ابيززا  ززد   لاإلاززراءا : قززاسالا  وا 
 اإلازراءا وا حا ل ياد  حمام ب رور  التراا  عر ما قام  ب ، وبأننا اادور في االسزتمرار ب زعه 

 .لفي حال استمرارهم بعدم التااو  م  نداءاتنا لتح يق الوحد  الوطنيا
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لن ززول لحمززام وباززكل وا ززح، نحززر اززاهزور للتراازز  عززر هززعه اإلاززراءا ، إعا قمززتم  وتززاب  الززرسيم:
ما يسمى باللانزا اإلداريزا، وقمزتم بالسزما  لحكومزا الوفزاق الزوطني بالعمزل بحريزا واسزتالم زمزام  بحل  

 األمور في قطا  غز ، وواف تم على إاراء االنتخابا  العاما ليكور الاع  السلسطيني هو الحكمل.
هيسززا  وبخصزو  ع زد المالزم الزوطني، قززال الزرسيم: لنسزعى لع زد السززا للمالزم الزوطني لتاديزد 

منظما التحرير السلسطينيا، وناري اآلر مااورا  م  باقي السصاسل لنع د هزعه الالسزا ال امزا، التزي 
 نأمل أر تتم قبل انع اد الامعيا العاما لفمم المتحد  الا ر الم بل، لنعه  للعالم ونحر أقوياءل.

 15/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الوطني المجلس للجنة التنفيذية تدارست سبل تحايق المصالحة وعادصالح رأفت: ا .3
 رور  دعو   طر صر   ع و اللانا التنسيعيا لمنظما التحرير السلسطينيا صالح رأف  بأن   :رام هللا

، والتي كان  اارك  في ا كزل 2017ثاني الاللانا التح يريا التي انع د  في بيرو ؛ يناير/ كانور 
  نيا، الستكمال عمل ا.ال وى السلسطي

، إر طرحزز  15/8/2017 فزي تصزريح صزحسي لز  وصزل لقزدم بزرمل نسزخا عنز  الثالثزاء ،وقزال رأفز 
اززاء خززالل ااتمززا  للانززا التنسيعيززا، اززرى خاللزز  ن ززاال مسززاسل كثيززر ؛ لال سززيما ال ززدم واالسززتيطار 

 وسبل متابعا العمل في كل الممسسا  الدوليال.
ن زاء االن سزام، وأاار إلى أر االاتما  )حص ل اإلثنير( تزدارم سزبل تح يزق المصزالحا السلسزطينيا وا 

 مبيناا أن  دار ن اال حول كيسيا ع د دور  اديد  للمالم الوطني بحيث تكور دور  اعتياديا.
وادد رأف  على  رور  أر تحل حركا حمزام اللانزا اإلداريزا فزي غزز ، بزالتزامر مز  إلغزاء الحكومزا 

ال طززززا ، والتوافززززق علززززى موعززززد إلاززززراء االنتخابززززا   ا  التززززي اتخززززعت ا  ززززد  السلسززززطينيا كززززل اإلاززززراء
 التاريعيا والرساسيا وانتخابا  للمالم الوطني.

وكاع الن ا  عر دعو  لالزبعضل )لزم يزعكرهم( لع زد السزا عاديزا بالتركيبزا الحاليزا للمالزم الزوطني 
أر الماززال تززرك لمزيزد مززر الحززوار وأاززار رأفزز  إلزى  بأسزر  وقزز  فززي رام هللا فزي مطلزز  الازز ر ال زادم.

والتواصززل مزز  كززل ال ززوى السلسززطينيا للتوافززق علززى مكززار وموعززد انع ززاد المالززم الززوطني السلسززطيني 
وأكزد  واستكمال التوصل لبرنامج سياسي للمرحلا الم بلا وو ز  رميزا واسزتراتيايا سياسزيا فلسزطينيا.

فززي منظمززا التحريززر باززأر انع ززاد المالززم أر ال ززرار لمواصززلا البحززث والحززوار مززا بززير كززل األطززراع 
 الوطني وباأر إن اء االن سام وتح يق المصالحا الوطنيال.

 15/8/2017 قدس برس،وكالة 
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لغاء التفاق أوسلو .4  الحكومة الفلسطينية: توسيع صالحيات "اإلدارة المدنية" ترسيخ لالحتالل وا 
بتعزيززز احتالل ززا االسززتعماري  لياسززراسياإل سززلطا الات مزز  السززلطا السلسززطينيا : كسززا  زبززور - رام هللا

بإلغزززاء لاإلدار   فزززي الدولزززا السلسزززطينيا، عزززر طريزززق ت زززويض عمزززل السزززلطا السلسزززطينيا، وطالبززز  فزززوراا 
وقال بيار للحكوما السلسطينيا، بعد ااتما  ترأس  رسيم الحكوما  المدنيال التابعا للايال اإلسراسيلي.

السزلطا ال اسمزا بزاالحتالل، مسزتمر  بازكل من ازي وواسز  النطزاق رامي الحمزدهللا أمزم: لإر إسزراسيل، 
فززي العمززل علزززى تعزيززز احتالل زززا االسززتعماري فزززي أرض دولززا فلسزززطير، وتعمززل علزززى ت ززويض عمزززل 
السززززلطا الوطنيززززا السلسززززطينيا، مززززر خززززالل ماموعززززا مززززر الممارسززززا  واإلاززززراءا  والسياسززززا  غيززززر 

مخرا لم ززززاعسا عزززدد العززززاملير )المزززدنيير فززززي اإلدار  الازززرعيا، ال سزززيما الخطززززا التزززي تززززم إعزززدادها مززز
المدنيزززا( لسزززلطا االحزززتالل، التزززي كزززار مزززر المستزززرض حل زززا منزززع سزززنوا  حسززز  االتساقيزززا  الموقعزززا، 
ظ ارهززا كا ززاز مززدني، وتوسزززي  ناززاط وصززالحيا  هزززعه اإلدار  االحتالليززا، ومحاوالت ززا المرفو زززا  وا 

 سلسطينيير وراال األعمالل.لستح قنوا  اتصال مباار  م  المواطنير ال
فززز  الحكومزززا السلسزززطينيا اإلدار  المدنيزززا اإلسزززراسيليا، بأن زززا لعرا  رسيسزززي لالحزززتالل اإلسزززراسيليل،  وعر 
وقال  إن  ليعمل على تعزيز سلطت  وسيطرت  علزى ال زسا الغربيزا المحتلزا، والزتحكم فزي كزل منزاحي 

سطيني في أنحاء ال سا الغربيا كافا، وترسيخ الحيا ، كما يعمل على ت ييق سبل العيال لاعبنا السل
 النظام االستعماري، مر خالل منظوما االستيطار غير الارعيل.

وعزد   الحكومززا أر اسززتمرار عمززل اإلدار  المدنيزا هززو لإلغززاء إسززراسيلي وا زح التسززاق أوسززلو، وتخلي ززا 
الززدول الراعيززا ل ززعه  وترااع ززا مززر طززرع واحززد عززر االتساقيززا  الموقعززا، وهززعا يرتزز  مسززموليا  علززى

االتساقيا ل. وطالب  الحكوما لالماتم  الدولي بتحمل مسموليات  تااه ما ت وم ب  إسزراسيل مزر إفازال 
للا ززود الدوليززا لتح يززق السززالم فززي المنط ززا، مززر خززالل إن ززاء االحززتالل اإلسززراسيلي، ال ترسززيخ  مززر 

 خالل إدارا  مدنيا وعسكريال.
ومي، إر الحكومزززا سزززتدرم بالتنسزززيق مززز  ال يزززاد  السلسزززطينيا كافزززا وفزززي هزززعا السزززياق قزززال نزززاطق حكززز

اإلدار  المدنيززا، والبززدء  إلززى حززل   لإسززراسيلل الخيززارا  فززي التعامززل مزز  هززعه التطززورا  المرفو ززا، داعيززاا 
إلزى انز   الزدولتير، تعيازار انبزاا  بإاراءا  اديا مزر أازل الوصزول إلزى اتسزاق سزالم قزاسم علزى حزل  

 إلى قرارا  األمم المتحد ، ومراعيا  عمليا السالم.  اداا بأمر وسالم، استن
 16/8/2017 ،الشرق األوسط، لندن
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 اإلسرائيلي - مجدالني: اإلدارة األمريكية ال تمتلك رؤية محددة للصراع الفلسطيني .5
كيا ال حمد مادالني إر اإلدار  األمريأقال ع و اللانا التنسيعيا لمنظما التحرير السلسطينيا  :رام هللا

 أر المنزا  غيزر مالسزم لطزر  حزل   مبينزاا  ،تمتلك رميا محدد  للصزرا  السلسزطيني اإلسزراسيلي حتزى اآلر
نمزا ،إقليمي للصرا . وأاار مادالني إلى أر ادول األولويا  األمريكي ليم الارق األوسزط هنزاك  وا 

 كوريا الاماليا والصير وروسيا والو   الداخلي األمريكي. 
 15/8/2017 ،، رام هللاالحياة الجديدة

 
 عرياات: مستعدون لمواصلة العمل مع إدارة ترامب لتحايق خيار الدولتين .6

أكد أمير سر اللانا التنسيعيا لمنظما التحرير السلسطينيا صاس  عري ا  واو  قيام الماتم   :أريحا
لزززام الحكومززا اإلسززراسيليا 1967الززدولي بالحسززاظ علززى خيززار الززدولتير علززى حززدود  بوقززع الناززاطا  ، وا 

وثمزززر عري زززا  لزززدى ل اسززز  مززز  السزززسير  ال زززدم المحتلزززا. ازززرقي االسزززتيطانيا االسزززتعماريا، بمزززا يازززمل
اليابزاني لززدى فلسززطير تاكاازي أوكوبززو، مززا ت زوم بزز  اليابززار مزر ا ززود كبيززر  علزى المسززارير السياسززي 

، وبنزاء ممسسزا  1967واالقتصادي لدعم عمليا السالم، مر خالل تح يق خيار الدولتير على حدود 
وازدد عري زا  علزى إر الاانز  السلسزطيني يواصزل العمزل مز   الدولا السلسطينيا في المازاال  كافزا.

 .1967إدار  الرسيم األمريكي دونالد ترام ، وعلك لتح يق خيار الدولتير على حدود 
 15/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 م هللا ياتحم منزل الوزير السابق سعدي الكرنزالوقائي في را األمن .7
منزل الزوزير السزابق سزعدي الكرنزز  15/8/2017 الوقاسي فار يوم الثالثاء األمراقتحم ا از  :رام هللا

الوقزاسي اقتحمزوا منززل الزوزير  األمزرعناصزر مزر  إروقال  مصزادر محليزا لوكالزا لسزمال  في رام هللا.
 هاتس . إلى إ افامر منزل   ومستندا  أوراقالسابق وصادروا 

 15/8/2017 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 الوطنيالمجلس عين االعتبار خالل تحضيرات عاد بالاوى الفلسطينية تدعو لوضع مشاورات بيروت  .8
أكد  قياد  ال وى الوطنيا واإلسالميا على استمرار المااورا  بير فصاسل العمل الوطني  :غز 

اريا، مر أال إناا  ع د السا للمالم الوطني السلسطيني، ودع  والاخصيا  الوطنيا واالعتب
لفخع في عير االعتبار قرارا  اللانا التح يريا للمالم التي ع د  في يناير/ كانور الثاني 
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الما ي في بيرو ، ورف   السياسا األمريكيا المنحاز  لالحتالل اإلسراسيلي، وأكد  أر أي حلول 
 «.لر تناح في ال  األمر واالست رار في المنط ا»  ال تلبي ح وق وثواب  الاع
نسخا من ، ع   ااتما  ل ا في مدينا رام هللا، بمتابعا « ال دم العربي»وطالب  في بيار ل ا تل   

أعمال اللانا التح يريا التي ع د  في بيرو ، مر أال مااركا الامي  والحساظ على المنظما كز 
«. نما توااد باعتبارها الممثل الارعي والوحيد لاعبنا السلسطينيخيما ومظلا اامعا لكل اعبنا أي»

وأكد  على  رور  تسعيل ممسسات ا، وو   استراتيايا سياسيا اامعا وانتخا  لانا تنسيعيا 
يالء كل األهميا للاع  السلسطيني في مخيما  اللاوء والاتا ، التي  ومالم مركزي فلسطيني وا 

 «.ل رافعا رسيسيا لماروعنا الوطني في معركا التحرير والحرياتاك»قال  قياد  السصاسل أن ا 
 16/8/2017، لندن، الادس العربي

 
 حماس حل اللجنة اإلدارية لدعوتها إلى المجلس الوطني تشترط علىفتح  .9

في ااتماعا  « حمام»اروطاا لمااركا حركا « فتح»و ع  حركا : فتحي صب ا  -غز  
 ع دها في مدينا رام هللا وسط ال سا الغربيا منتصع الا ر الم بل.المالم الوطني الم بلا المتوق  

حمام التخلي »الناطق باسم ا اساما ال واسمي إر على « فتح»وقال ع و المالم الثوري لحركا 
عر سيطرت ا على قطا  غز  وحل اللانا اإلداريا، وتمكير حكوما التوافق مر العمل بحريا )كي 

 «.الم الوطنيتتمكر( مر المااركا في الم
ال ت دع الى إقصاء أي أحد، بل ت ويا »مر خالل هعه الاروط « فتح»وادد ال واسمي على أر 

الاب ا الداخليا ومواا ا التحديا  المسرو ا علينا مر إسراسيل، وهعا هو ال دع الرسيسي العي 
سلسطيني، و خ دفعنا لع د السا المالم للمحافظا على المنظما، الممثل الارعي الوحيد للاع  ال

نريد أر تكور حمام والا اد ازءاا مر المنظما، لكر ال يستوي أر تكور »وقال:  «.دماء اديد  في ا
حمام من لبا ب و  السال  على ازء مر الوطر وترفض التخلي عر سيطرت ا على غز ، ومر اان  

 «.آخر تريد أر تدخل المنظما
في رام هللا، وعبر ت نيا الداسر  التلسزيونيا المغل ا  تدعم ع د المالم« فتح»وأاار ال واسمي الى أر 

، «العير لر يتمكنوا مر الوصول إلى البالد بسب  عراقيل قد ي ع ا االحتالل»لز « فيديو كونسرنم»
 «.كل تلك الطرو  ياري التااور علي ا بير السصاسل السلسطينيا»مايراا إلى أر 

 16/8/2017الحياة، لندن، 
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 برام هللا الوطنيالمجلس األسباب نرفض اجتماع  "الجهاد": لهذه .11
أعلن  حركا الا اد اإلسالمي في فلسطير، رف  ا أي دعو  لع د المالم الوطني تح  : غز 

حرا  االحتالل في رام هللا، ورأ  في علك م دما الستبعاد قوى الم اوما واالستمرار في ارت ار 
 لاعبنا إال المو  وا  اعا ما تب ى مر ح وق. المنظما وممسسات ا لمارو  سياسي فاال لم يال 

وقال  حركا الا اد في بياٍر ل ا، يوم الثالثاء: إر ما صدر مر تصريحا  حول ترتيبا  ع د 
ااتما  المالم الوطني لال تخدم المصلحا الوطنيا، وتزيد مر حالا التوتر وتكريم االن سام. فليم 

 مر حق أحد أر يحتكر المنظما وممسسات ال.
دد  حركا الا اد على  رور  االلتزام بما اتسق علي  باأر ترتي  الو   السلسطيني وتطوير وا

منظما التحرير لتصبح إطاراا اامعاا للكل السلسطيني، في إاار  إلى التساهما  الساب ا في ال اهر  
وحركا  وااتماعا  اللانا التح يريا الاتما  المالم الوطني في بيرو ، والتي تنكر  ل ا السلطا

فتح الح ا. وحعر  حركا الا اد، مما يارى اإلعداد والتح ير ل  اآلر بعيداا عر اإلاما  الوطني، 
لوهو ما يمثل التسافاا وخروااا وا حاا عر كل التواف ا  التي توصلنا ل ا ساب اا عبر الحوارا  التي 

 تم  في ال اهر  برعايا مصريال. 
 15/8/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 صال:ح يمثل إمعاًنا في عنصرية االحتاللرائد : اعتاال الشيخ حماس .11

قال الناطق باسم حركا حمام حسام بدرار إر اعت ال الايخ راسد صال  مر قبل حكوما االحتالل 
يمثل إمعاناا في عنصريا االحتالل، ومحاربت  للرموز الوطنيا واإلسالميا في الداخل السلسطيني 

على أر اعت ال الايخ صال  بطري ا همايا مر قبل ارطا االحتالل؛ محاولا وادد بدرار  المحتل.
لسرض سياسا ترهيبيا اديد   د فلسطينيي الداخل المحتل، وعلك عبر است داع رسيم الحركا 

وتاب  لإر الت م التي تحاول ارطا االحتالل نسب ا للايخ صال  هي ت م باطلا، ت دع  اإلسالميا.
 اط أو تحرك يس ح سياسا  االحتالل العنصريال.في األسام لمن  أي نا

وبير ال يادي في حمام إلى أر اعت ال الايخ صال  كار مخطط ل  منع مد ، حيث سبق علك 
 االعت ال حملا تحريض ممن اا مر قبل حكوما االحتالل العنصريا.

يد كما حعر مر مغبا واود مخططا  اديد  تست دع ال دم والمساد األقصى، وعلك بعد تاد
حكوما االحتالل حظرها على الايخ كمال الخطي  رسيم لانا الحريا  وناس  رسيم الحركا 

 اإلسالميا في الداخل المحتل مر دخول ال دم والمساد األقصى.
 15/8/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 بتهمة المااومةفلسطينيًا في الضفة  11االحتالل يعتال  .12
فلسطينياا مر ال سا الغربيا،  11راسيلي، أر قوات  اعت ل  عكر بيار ايال االحتالل االس: الخليل

 بدعوى ممارست م نااطا  تتعلق بالم اوما  د انود االحتالل ومستوطني .
وأو ح البيار، أر االعت اال  طال  نااطاا في حركا لحمامل مر قريا لكسر صورل بطولكرم 

الثا مر مخيم لالالزورل لالاسير ومواطر مر قريا سالم )ق اء نابلم( واابير مر قل يليا، وث
 السلسطينيير برام هللا، ومعت ل مر قريا لدير أبو ماعلل، ومعت لير اثنير مر مدينا الخليل.

 لقدم برمل أر ايال االحتالل اقتحم الليلا الما يا عدد مر ورال الحداد  في مدينا  وعكر مراسل
 15/8/2017قدس برس، 

 
 واشنطن لـتحديد مصالح تل أبيب بسوري ة إلى  كوهينوفد أمني  إسرائيلي  بايادة  .13

اليوم الثالثاء صحيسا )هآرتم( العبري ا، عر مصادر سياسي ا وأمني ا  ن ل  زهير أندراوم: - الناصر 
مطلعا اداا في تل أبي ، قول ا إر  رسيم الموساد يوسي كوهير، وعدٍد مر صن ا  ال رار في إسراسيل 

 اء نظراس م هناك لُمناقاا الو   في سوري ا، على حد  تأكيد سي ومور بزيارٍ  إلى واانطر لل
المصادر، التي أ اف  أر  المحادثا  بير األمريكيير واإلسراسيليير ستترك ز في المو و  السوري  

 ف ط.
وقال  الصحيسا، ن الا عر المصادر عين ا إر  رسيم اعبا االستخبارا  العسكري ا، الانرال هرتسي 

 يسا السياسي ا واألمني ا في وزار  الزدفا  اإلسراسيلي ا، سُيراف ار كوهير في هعه الزيار . هليسي، ومدير ال
وتابع  المصادر قاسلاا إر  أع اء الوفد اإلسراسيلي  سُيحاولور إقنا  الاان  األمريكي  ب رور  تغيير 

.  بنود االتساق م  روسيا فيما يتعل ق بخسض التوت ر في الانو  السوري 
 15/8/2017، يوم، لندنرأي ال

 
 : اعتاال الشيخ رائد صال:ح مالحاة سياسية هوجاءبالكنيست عربياننائبان  .14

استنكر ناسبار عربيار في الكنيس  )البرلمار( اإلسراسيلي اعت ال : عبد الرموع أرناموط -ال دم 
 .االثنيرالارطا للايخ راسد صال  رسيم الحركا اإلسالميا في إسراسيل فار 

س  مسعود غنايم، مر ال اسما العربيا الماتركا، في تصريح مكتو  أرسل نسخا من  لوكالا وقال النا
األنا ول: لإر استعراض الع ال  العي قام  ب ا قوا  األمر  د الايخ راسد صال  وبيت  

هي عمل ترهيبي وقمعي مستنكر بحق اخصيا اماهيريا سياسيا ودينيا مركزيا في  االثنير صبا 
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وأ اع: لإر اعت ال الايخ راسد هو مالح ا سياسيا هدف ا منع  مر ح    سطينيل.ماتمعنا السل
 بالتعبير، وهو تكميم أفواه تعسسي يناقض مبادئ ح وق اإلنسارل.

مر ا ت ، قال الناس  طل  أبو عرار مر ال اسما العربيا الماتركا في تصريح مكتو  أرسل نسخا 
سد صال  يأتي في إطار الحملا الحكوميا الممن اا  د من  لوكالا األنا ول، إر اعت ال الايخ را

 العر  وقيادات م، وللت ر  مر مأزق التح ي ا ، والس اسحل.
وأ اع: لاالعت ال داللا قاطعا على أر الحكوما اإلسراسيليا ال تممر بمساوا  أو صدق نوايا تااه 

ر كل تلك األعمال هي بمثابا مطارد  سياسيا وا حا ل اد   األقليا العربيا في الداخل، وا 
 واخصيا  ماتمعنا العربيل.

 15/8/2017، ، أنارةلألنباءوكالة االناضول 
 

 إلى دولة العزل العنصري   "إسرائيل"ياود و يرفض االنسحاب من أي  منطاة محتل ة  نتنياهو عسكريون: .15
ر أر  استمرار يوماا بعد يوم تتزايد األصوا  في إسراسيل، التي ُتحع ر م زهير أندراوم: - الناصر 

مى بالعمليا السلمي ا م  السلسطينيير سيمد ي عااالا أْم آاالا إلى غيا  خيار  الامود فيما ُيس 
، التي  الدولتير، وقيام دولٍا واحدٍ  تح  سيادٍ  إسراسيلي ٍا تكور ابي اا اداا بدولا السصل العنصري 

 كان  ساسد  في انو  إفري يا.
ل مواي  يعلور وزير األمر السابق إر  الساو  بيننا وبير فعلى سبيل العكر ال الحصر ي و 

السلسطينيير كبير ، ولعلك لر نصل إلى اتساق على المدى المنظور، وعلي  يا  العمل وفق 
مصالحنا، االنسصال وليم الدولا ثناسيا ال وميا. وبرأي يعلور فإن   إعا كار هناك إنااز في أوسلو 

طينيير، لدي م برلمار، لعلك ف م ليسوا بحااا للتصوي  في ف و االنسصال السياسي عر السلس
ا، لعلك فأنا ال أوافق أسلو  االستيطار على  الكنيس . المرحلا ال ادما هي االنسصال الاغرافي أي ا

نما بما يتناس  والمصلحا اإلسراسيليا وما يوافق ال انور.  كل  مرتس ، وا 
دراسا  األمر ال ومي  رغم أر  السيناريو األكثر مر ناحيت  قال الانرال أودي ديكل مدير مركز 

ا وفي سيناريو إقاما دولا فلسطينيا  است راراا هو حل الدولتير في اتساق اامل، في هعا السيناريو أي ا
على حدود ممقتا )ليم اتساق ن اسي(، المطلو  كيار فلسطيني مسمول ومست ر ومتعاور وقادر على 

 العمل.
المركز اإلسراسيلي  للديم راطيا، فيرى أر  عدم ال در  على اتخاع ال رارا   أم ا يوحنار بلسنر رسيم

الصعبا في الاان  السلسطيني وفي المنظوما السياسيا اإلسراسيليا تاعل األمر ورغم عدم واود 
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تأييد اعبي كبير وكأننا في الواق  نسير باتااه واق  الدولا الواحد  بير الن ر والبحر، في العام 
 ممنا ال دم الارقيا وأعلنا نيتنا تح يق رميا المدينا الموحد .  1967

وساق قاسالا: مر يعرع الواق  على األرض يعلم أر  هعا التوا  لم يتح ق، ابل المكبر واعساط ليسا 
الواق  ازءا مر ال دم الموحد ، يعني أر الواق  ي ول إننا ال نستطي  إقاما دولا ي وديا ديم راطيا ب

ر لم يتخع قرار معروع منصسا في وا  .بعلكق  الدولا الواحد  التي ننزلق باتااه ا، حتى وا 
 15/8/2017، رأي اليوم، لندن

 
 بشكاوى بتزوير انتخابات الهستدروت تفتح تحايااً اإلسرائيلية الشرطة  .16

بدأ  الارطا اإلسراسيليا بالتح يق في اكاوى، قدمت ا باألسام ع و الكنيس  ايلي : بالل  اهر
فيتال، التي تنافس  على رساسا ال ستدرو ، وااء في ا إن  كار هناك عددا كبير مر عمليا  يحيمو 

التزوير ومحاوال  التزوير خالل االنتخابا  األخير  لل ستدرو ، الا ر الما ي، وفاز في ا رسيم 
 مر األصوا . %63ال ستدرو ، أفي نيسنكورير، على يحيموفيتال بعد حصول  على 

تح يق، بحس  ت ارير إعالميا يوم الثالثاء، بإيعاز مر النيابا العاما ومصادقا وفتح  الارطا ال
المستاار ال  اسي للحكوما اإلسراسيليا، أفيحاي مندلبلي . وتاري التح يق الوحد  ال طريا للتح يق 
في ق ايا االحتيال، ويسعى إلى استي ا  ما إعا كان  هناك قاعد  أدلا تبرر فتح تح يق اناسي 

 .كامل
 15/8/2017، 48عرب 

 
 "إسرائيل"إلى من الواليات المتحدة  جديداً يهوديًا  مهاجراً  233: وصول منظمة "نفيش بنفيش" .17

م اارا اديدا إلى إسراسيل يوم الثالثاء، بين م ابنا  233وصل : عبد الرموع أرناموط -ال دم 
 السسير األمريكي في إسراسيل دافيد فريدمار.

يالل )تعني بالعربيا: األروا  الي وديا المتحد ( اإلسراسيليا التي تاا  هار  وقال  منظما لنسيال بنس
م اارا  233ي ود العالم إلى إسراسيل في تصريح مكتو  وصل  نسخا من  لوكالا األنا ول، إر 

مر الواليا  المتحد  األمريكيا وصلوا إلى إسراسيل على متر طاسر  تابعا لاركا الخطوط الاويا 
وأ اف  أر ن ل الم اارير إلى مطار بر غوريور الدولي قر  تل أبي   لإل عالل.اإلسراسيلي 

 )وسط(، تم بالتعاور م  وزار  ال ار  اإلسراسيليا والوكالا الي وديا.
اابا واابا سيتطوعور في الايال اإلسراسيلي بعد أر  68وأاار  إلى أر مر بير الم اارير 

است بال الم اارير الادد مر قبل الناس  في حز  لهناك وارى  يحصلوا على الانسيا اإلسراسيليا.
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مست بلل المعارض ياسير البيد، ورسيم البلديا اإلسراسيليا في ال دم نير بركا ، ورسيم الوكالا 
 الي وديا ناتار ارانسكي ومسمولير آخرير.

 15/8/2017لألنباء، ناضول وكالة األ 
 

 لميتراجع الجامعات اإلسرائيلية في التصنيف العا .18
ا د تدريج الاامعا  اإلسراسيليا ترااعاا ملحوظاا في قاسما الممسسا  األكاديميا : محمود ماادلا

األف ل في العالم، بحس  ممار 'انغ اي' العي نار يوم الثالثاء، على خالع تدرياا  ساب ا 
 اامعا  إسراسيليا في مرات  م ما. 8مر  5كان  قد امل  

  الاامعا العبريا في ال دم مر ترتي  الممسسا  األكاديميا ، خرا2003وألول مر  منع عام 
األولى بحس  ممار 'انغ اي' الدولي، كما تراا  مع د ال ندسا التطبي يا في حيسا  100الز

 ، وحافظ على صدارت  بير الاامعا  في إسراسيل.93مرتبا، ليحتل المرتبا  24'التخنيور' 
كاديميا اإلسراسيليا في الترتي  العالمي، الاامعا العبريا وااء في المركز الثاني بير الممسسا  األ

، بينما احتل  اامعا 150 – 101ومع د وايزمر في رحوفو ، اللعير دخال إلى ماموعا التصنيع 
، في حير احتل  اامعا بار إيالر واامعا بر 200 – 151تل أبي  مرتبا في ماموعا التصنيع 
 للممسسا  األكاديميا األف ل في العالم. 500 – 401غوريور مرات  في ماموعا التصنيع 

 15/8/2017، 48عرب 
 

 "اإلرهابتعرض على السيا:ح مغامرة "مكافحة  إسرائيليةشركة  .19
لنار نار نارل قبل ار ينطلق الرصا  مر أسلحت م امام  أاان ا ع  : يصر  سيا   -أفرا  

بيا في نااط ترفي ي، وليم تدريبا قر  مستوطنا افرا  في ال سا الغر  إسراسيلييرانظار مدربير 
 ساسحا ي وديا مر اميركا الانوبيا في مغامر  ترفي يا هي دور  20واارك نحو  عسكريا ح ي يا.

 للمكافحا االرها ل يديرها انود ساب ور في ايال االحتالل، في ال سا الغربيا المحتلا.
 اهداع المتدربير كان  لبالونا ل معل ا على لوحا.

المدربير مخاطبا ماموعا السيا  ار لال دع مر التدري  ليم تعلم كيسيا  أحدكوهير وقال ايتار 
 اطالق النار، بل لكي تس موا ما نسعل  في اسراسيل لمكافحا االرها ل.

وهعا النو  مر الترفي  خيار غير عادي للسيا  ال ادمير لزيار  االماكر الم دسا في ال دم او 
( قر  2003صن  العام  إسراسيليل )تيمنا بسال  3اركا لكاليبر  وت   للسباحا في البحر المي .
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والمدربور هم مر انود االحتالل العير ي ولور ان م  مستوطنا افرا  انو  مدينا بي  لحم وال دم.
 خدموا ساب ا في وحدا  النخبا مستخدمير خبرات م التي اكتسبوها خالل الحرو .

 16/8/2017األيام، رام هللا، 
 

 تورط فيها حاخامات "إسرائيلـ"فضيحة بيع مواليد ب": "يديعوت .21
كاس  صحيسا يديعو  أحرونو  عر ف يحا مدويا تتمثل ببي  األطسال الي ود مر إسراسيل إلى 
الواليا  المتحد  مر خالل ابكا ي وديا تترأس ا اخصيا دينيا معروفا، يدعى حاييم أهارور يوسسي 

 تبط بعالقا  وثي ا م  الحاخاما .الموظع الكبير بحز  ديغل هتوار ، وير 
وأكد  المراسلا أريسيال اترينبيخ أر مراحل بي  المواليد تبدأ باختيار بعض الي وديا  اللواتي يعانير 
مااكل نسسيا وعاسليا، ليتم ت ديم الدعم ل ر واحت ان ر، وترتي  سسرهر إلى الواليا  المتحد ، 

 سلا مر الي ود المتدينير م ابل مبالغ ماليا.وب اس ر هناك حتى الوالد ، وبي  الطسل لعا
وأاار  إلى أر يوسسي المتورط في الس يحا ل  سال اناسي بالارطا اإلسراسيليا التي ح    مع  
في ق ايا أخرى، ووا   ل  لواسح ات ام تتعلق بتزوير وثاسق وتوزي  حبو  الرغبا الانسيا على 

  مر األطسال لي وديا  متدينا  مر إسراسيل متدينير ابار، وثب  أن  اارك في بي  العارا
وأو ح  أر صس ا  بي  المواليد تن  على أر أم الطسل تحصل على مبالغ  بالواليا  المتحد .

ماليا تصل خمسير ألع دوالر م ابل بي  مولودها، في حير يحصل هو على نسم المبلغ أو أكثر، 
لي وديا بأميركا التي تسعى للحصول على طسل ماير  إلى أر يوسسي يمتلك قاسما بأسماء العاسال  ا

 ب عه الطري ا.
 15/8/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 صال:ح: اعتاالي مطاردة سياسيةرائد الشيخ  .12

الايخ راسد صال  رسيم الحركا اإلسالميا في إسراسيل، أر  : رأىعبد الرموع أرناموط -ال دم 
استمرار لمطارد  الاماهير العربيا مر قبل يأتي في سياق ، 15/8/2017الثالثاء  اعت ال  يوم 

وأ اع صال  في حديث  للصحسيير داخل قاعا محكما الصلح في مدينا  الحكوما اإلسراسيليال.
وسمح  الارطا للمصورير الصحسيير بتصوير  رياور لتسيور )وسط(: لهي مطارد  سياسيال.

وقد مدد  محكما الصلح اعت ال  الايخ راسد صال ، ومنعت  مر مواصلا كالم  أمام الكاميرا .
 ، بحس  المحامي خالد زبارقا.17/8/2017 الايخ صال  حتى يوم الخميم

 15/8/2017لألنباء،  األناضول وكالة
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 منفذ عملية "حلميش" في كوبر منزلاالحتالل يهدم  .11
ع عمليا ، منزل عاسلا منس16/8/2017األربعاء ، فار يوم اإلسراسيليهدم  ارافا  االحتالل : رام هللا

 حلميال التي قتل في ا ثالثا مستوطنير، عمر العبد في قريا كوبر امال غر  مدينا رام هللا.
واقتحم  قوا  كبير  مر ايال االحتالل ال ريا، وحاصر  المنزل، وبدأ  الارافا  مباار  ب دم ، 

ا مصور إصاب إلىفي حير اندلع  مواا ا  عنيسا بير الابار وقوا  االحتالل في ال ريا، أد  
مواطنا باالختناق،  13 إلى إ افاتلسزيور فلسطير محمد را ي بالرصا  المعدني في الرأم، 

 اراء إطالق قنابل الغاز.
 16/8/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 ومنشأة منذ بداية العام الجاري في الادس منزالً  16هدم وتجريف  .12

، 15/8/2017 اسيليا في ال دم يوم الثالثاءهدم  البلديا اإلسر : عبد الرموع أرناموط - ال دم
 مناآ  تااريا تعود لسلسطينيير بداعي لالبناء غير المرخ ل. ثالثمنزلير و 

وقال محمد أبو الحم  ع و لانا الدفا  عر بلد  العيساويا لوكالا األنا ول، إر مسا  مر 
 ع عمليا ال دمل.قبل تنسيالثالثاء عناصر الارطا اإلسراسيليا لداهموا البلد  فار يوم 

وتاب  أبو الحم : لتم  عمليا ال دم دور سابق إنعار، وبداعي البناء غير المرخ  بعد إل اء 
 محتويا ل.

سنا بخارطا هيكليا إلى  18وي ول محمد أبو الحم ، إر سكار بلد  العيساويا ت دموا منع أكثر مر 
 ا ا في البلد  م دد  بال دم. 200و ولس  إلى أر نح البلديا، ولكن ا تماطل في المصادقا علي ال.

منزال ومناأ  منع بدايا العام الااري في البلد  بداعي البناء غير  16وقال: لتم هدم وتاريع 
 المرخ ل.

 15/8/2017لألنباء،  األناضول وكالة
 
 صال:ح رائد الشيخ كمال الخطيب: االحتالل يريد تغييب دور الشيخ .12

ال الخطي ، ناس  رسيم الحركا اإلسالميا في الداخل اعتبر الايخ كم: خا  - الرسالا ن 
، اعت ال سلطا  االحتالل لاإلسراسيليل، للايخ راسد صال  رسيم الحركا 48السلسطيني المحتل عام

 ، بأن  لممار خطير ستكور ل  ردا  فعل قويال.15/8/2017الثالثاء  ومياإلسالميا، فار 
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، أر قيام قوا  االحتالل باقتحام منزل الايخ راسد وأكد الخطي ، في تصريح خا  لزلالرسالا ن ل
واعت ال ، كار نتاج طبيعي لحملا التحريض الكبير  التي تعرض ل ا طوال الستر  األخير  مر قبل 

 المستوطنير والوزراء لاإلسراسيلييرل.
وأو ح أر الايخ صال  با  هدفا لالحتالل والمستوطنير، وعمليا اعت ال  تندرج  مر الحر  

إلسراسيليال المستوحا  د فلسطيني الداخل، وستكور ل ا ردا  فعل غا با وغير متوقعا، مايراا لا
 إلى أر م اوما المحتل وكاع ف اسح  لر يوقس ا ايء.

ولم يستبعد الخطي  أر ت وم سلطا  االحتالل بنسي الايخ صال  لخارج فلسطير، مبيناا أر 
 امل.االحتالل يريد تغيي  دور الايخ صال  باكل ك

 15/8/2017الرسالة نت، 
 
 األقصىالمسجد خطيب من دخول الادس و كمال تمديد أمر منع الشيخ  .12

، أمر من  رسيم لانا الحريا  15/8/2017 مدد  السلطا  اإلسراسيليا، يوم الثالثاء: قاسم بكري
تى خطي ، مر دخول مدينا ال دم والمساد األقصى حالالمنبث ا عر لانا المتابعا، الايخ كمال 

 ن ايا تارير األول/ أكتوبر الم بل، بعد ساعا  مر اعت ال الايخ راسد صال .
خطي  إر لقاسد الاب ا الداخليا في الايال اإلسراسيلي وق  على تاديد قرار ظالم الوقال الايخ 

 تارير األول/ أكتوبرل. 31بمنعي مر دخول مدينا ال دم والمساد األقصى حتى يوم 
سنوا  على تسليم الايخ خطي  أوامر بالمن  مر الدخول إلى  ثالثيليا منع ودأب  السلطا  اإلسراس

 أا ر. ثالثاال دم والمساد األقصى كل 
خطي  أن  لإعا كار همالء يا لور، فإننا ن ول ل م إننا أصحا  رسالا وحملا فكر ، وننتمي ال كدوأ

ني أمام ت ديدهم ووعيدهم لع يد ، وهعه غير قابلا للعوبار وال لالنص ار، ولر ننحني ولر ننث
 وبطا مل.

 15/8/2017، 48عرب
 
 حجاجاليهدد مغادرة  حاياي : خطرفي غزة وزارة األوقاف .12

أر خطرا ح ي يا ، 15/8/2017أكد  وزار  األوقاع والاسور الدينيا في قطا  غز  يوم الثالثاء : غز 
بسب  عدم وصول األربعاء يوم الاازيا  ي دد مغادر  عدد مر حااج ال طا  الم رر سسرهم للديار
 اوازات م حتى اللحظا مر السسار  السلسطينيا في ال اهر .
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 73اوازاا لم تصل حتى اللحظا، مر  من ا  350وقال  الوزار  في بيار صحسي إن  لمازال هناك 
قطا  غز  متوا ير إلى المملكا العربيا  يوم األربعاءاوازاا لحااج مر المسترض أر يغادروا 

 ألداء فري ا الحجل.السعوديا 
اإلثنير  وعكر  الوزار  أر الاوازا  كار مر المسترض أر تصل قطا  غز  باألمم مساء

على أبعد ت دير، إال أن ا لم تصل حتى اللحظا ، 15/8/2017 الثالثاء أو يوم صبا ، 14/8/2017
  بسرعا إرسال وطالب  الوزار  السسار  السلسطينيا في ال اهر  وال تواد أي معلوما  عر وصول ا.

 الاوازا  ليتمكر الحااج مر الخروج ألداء فري ا الحج.
 15/8/2017الين،  أون فلسطين

 
 الادسفي من عائالت شهداء دوالر  27,862 نحواالحتالل يصادر  .12

أعلر ا از األمر العام اإلسراسيلي )الااباك( عر مصادر  أكثر مر : تراما صسا -ال دم المحتلا 
خالل عمليا  مداهما نسعها الليلا الما يا بأحياء بال دم  دوالر( 27,862 )نحو ايكلألع  100

 المحتلا بزعم أن ا تتب  حركا حمام.
وادعى لالااباكل أر األموال أرسلت ا حركا حمام مر قطا  غز  لمنسعي عمليا  بال دم بمر في م 

تارير قع  با ر والد الا يد حسر م اني مر بي  حنينا وهو أحد منسعي عمليا الطعر التي و 
 في لبسغا  زسيعل وأصي  في  إسراسيليار باكل خطير. 2015أكتوبر مر العام األول/ 

في حير ارى مصادر  أموال مر والد  الا يد طارق أبو عرفا وهو مر سكار رأم العامود أحد 
 .1994المااركير في عمليا خطع وقتل الاندي لنحاور فاكسمارل عام 

 15/8/2017، غزة، (صفا) يةالفلسطين الصحافة وكالة
 
 االحتالل يامع األسرى في سجن "ريمون" الصحراوي .12

قال  مصادر ح وقيا فلسطينيا، إر وحدا  ال م  التابعا إلدار  ساور االحتالل، اقتحم ؛ : الخليل
، أقسام في سار لريمورل اإلسراسيلي، الواق  انو  األرا ي 15/8/2017 صبا  يوم الثالثاء

 حتلا، وان  عمليا  تستيال ون ل لفسرى مر أقسام م.السلسطينيا الم
في بيار تل ت  لقدم برمل، اليوم، أر وحدا  ال م  لاليم ازل التابعا  ،وعكر لنادي األسيرل السلسطير

( في سار لريمورل، وأقدم  على ن ل األسرى المحتازير 2إلدار  ساور االحتالل اقتحم  قسم )
 (.1في  باكل تعسسي إلى قسم )
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يوم الثالثاء، إلى أر أسرى ، ي سار لنسحال )انوبا(، أاار ت رير ل يسا لامور األسرى والمحرريرلوف
المتزايد في غرع ال سم وأقسام أخرى، ومر انتاار  االكتظاظ( في سار لنسحال ااتكوا مر 3قسم )

 الحارا  وال وراض.
أسرى  10، العي زاره أمم، أر وأفاد األسير عالء غنيم مر رام هللا، لمحامي ال يسا يوسع نصاصر 

ي بعور في الغرفا الواحد  عا  الحمام الصغير، كما تنتار في ال سم أعداد كبير  مر الصراصير 
 والسسرار.

وفي سار لعس الرل )انوبا(، ات م محامي هيسا لامور األسرى والمحرريرل، كريم عاو ، إدار  
 المتعمد بحق األسرى المر ى. مصلحا ساور االحتالل بمواصلا سياسا االهمال الطبي

 15/8/2017، قدس برس
 
 األقصى صبا:ح الثالثاء المسجد مستوطنًا يهوديًا ياتحمون 119": قدس برس" .12

، باحا  المساد 15/8/2017 أم ن  ارطا االحتالل اإلسراسيلي، صبا  يوم الثالثاء: ال دم المحتلا
 األقصى المبارك، القتحام ا مر قبل المستوطنير الي ود.

مستوطناا ي ودياا اقتحموا باحا  المساد األقصى مر لبا   119وأفاد  مراسلا لقدم برمل، أر 
 المغاربال الخا   لسيطر  ارطا االحتالل باكل كامل.

لوا في باحا  المساد، وسط توااد لعناصر مر الارطا وال وا   وأ اف  أر المستوطنير تاو 
المزعوم، مر قبل مراف ي م ” ال يكل“ور اروحا  حول الخاصا المدااا بالسال ، كما تل ى الم تحم

 مر المرادير.
 15/8/2017، قدس برس

 
لمجتمع الدولي إلنااذ عاارات الكنيسة األرثوذكسية والوجود المسيحي في يدعو اثيوفيلوس الثالث  .23

 الادس
ولي للتدخل دعا بطريرك الروم األرثوعكم في ال دم المحتلا ثيوفيلوم الثالث الماتم  الد: الناصر 

مر أال إن اع ع ارا  الكنيسا في فلسطير التاريخيا والواود المسيحي في ا، فيما تت م  أوساط 
مسيحيا بالتورط بنسس  بصس ا  لبي  بعض هعه الع ارا . وعلى خلسيا االحتاااا  السلسطينيا 

مر قبل خاصا المسيحيا الواسعا على صس ا  بي  ع ارا  وأراض للكنيسا في ال دم المحتلا 
البطريركيا عات ا كار ثيوفولوم قد ع د السب  الما ي ممتمرا صحافيا في عمار وأطلق دعوت  لز 
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ع ارا  الكنيسا خاصا ع   المصادقا على صس ا بي  ثالثا مبار تابعا للبطريركيا في « إن اع»
 االستيطانيا. « عطير  كوهنيم»البلد  ال ديما في ال دم، لامعيا 

 16/8/2017دن، الادس العربي، لن
 
 48لفلسطينيي ترهيب وقمع هو صال:ح رائد اعتاال الشيخ : العليالجنة المتابعة  .22

أدان  لانا المتابعا العليا ل  ايا الاماهير العربيا في الداخل السلسطيني المحتل، اعت ال الايخ راسد 
ي يسكن ، معتبر  ، بعد هاوم واس  النطاق على بيت  والحي الع15/8/2017 صال  قبل فار الثالثاء

 .48أن  محاولا لترهي  وقم  الاماهير بأرا ي الز
وأكد  المتابعا في بيار وصل وكالا لصسال، أر هعه حملا سياسيا قمعيا ترهيبيا  د الاماهير 

 د خمسا مر النااطير مر الاماهير،  اإلدارياالسلسطينيا، تأتي بعد أيام مر فرض االعت اال  
 سي والاعبي المارو ، رداا على سياسا  االحتالل والتمييز العنصري.ب صد تاريم ن ال ا السيا

الايخ راسد صال  حس  البيار الصادر عر الارطا  إلىوأكد  المتابعا رف  ا للت م المنسوبا 
 ما ينس  للايخ راسد يدخل  مر حريا الرأي والع يد . أروتعتبر 

اا وعلى موقس ا الراسخ والداسم، بأن ا لر وأكد  على مطالبت ا بإطالق سرا  الايخ راسد صال  فور 
تسمح للسلطا  بأر تستسرد بأي اخ  أو ا ا منا، ونحر كلنا في صع كساحي واحد،  د 

 ممارسا  السلطا العنصريا وال معيا.
 15/8/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 هللا حن ا زار سوري ة والتاى الرئيس األسد عطاالمطران  .21

كاع رسيم أساقسا سبسطيا في بطريركيا ال دم للروم األرثوعكم  زهير أندراوم: -  الناصر 
على اااا الميادير، حيثيا  وماريا  زيارت  غير  ”آخر طبعا“المطرار عطا هلل حنا في برنامج 

 المعلنا إلى دماق ول اس  الخا  بالرسيم السوري باار األسد وما دار بين ما.
إر  المطرار حنا كاع أر الرسيم السوري أك د ل  على أهميا الواود  وقال موق  )الميادير ن (

، م يساا ”رغم كل الارا “المسيحي في المارق، وعلى ب اء سوري ا على موقس ا بخصو  فلسطير 
 .”يارع اخصياا على بناء الكناسم في معلوال“أر األسد 

ن   أكد لفسد رفض اعتبار رسيم أساقسا سبسطيا في بطريركيا ال دم للروم األرثوعكم قال إ
المسيحيير أقليا  في المنط ا، ووا  التحيا للرسيم السوري عبر الميادير على اهتمام  بالح ور 
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المسيحي في الارق، م يساا أن   ال يمكر الحديث عر المسيحيير بمعزل عر ق ايا المنط ا في 
 فلسطير وسوري ا وغيرهما، على حد  تعبيره.

ر قريا الراما في الاليل األعلى، أك د تعر   لتحريض مر قبل اإلسراسيليير المطرار حنا، وهو اب
وبعض األطراع السلسطينيا بسب  ل اس  األسد ودوره في ق يا األقصى، وقال إر  هعا قد يتسب  ل  
، على حد   باالعت ال أو اإلبعاد، م يساا: هعا لر يثنينا عر مواقسنا في ق ايا فلسطير والعالم العربي 

 ل .قو 
وقال حنا رداا على االنت ادا  وعلى التحريض اإلسراسيلي، إر  زيارت  إلى سوري ا كان  زيار  كنسيا 
نسانيا وت امنيا، حيث أكد خالل ل اس  األسد أر  المتآمرير على سوري ا هم المتآمرور  وروحيا وا 

 على فلسطير.
 15/8/2017لندن،  اليوم، رأي

 
 إذا لم يتم تسديد الديون المستحاة "بشكل فوري" ن مناطق فلسطينيةتهدد باطع الكهرباء ع" إسرائيل" .22

 قال مدير عام اركا ك رباء محافظا ال دم هاام العمري،: مممر غرا ، سعيد عموري - ال دم
، إر لك رباء ال دمل استلم  إنعارا رسميا مر اركا ك رباء إسراسيل، ت دد 15/8/2017 يوم الثالثاء

تيار الك رباسي عر مناطق امتياز اركا ك رباء محافظا ال دم كافا بسب  في  لبت نير أو قط  ال
 تراكم الديورل.

وأ اع العمري في بيار صحسي، حصل  األنا ول على نسخا من ، أر اركا ك رباء إسراسيل 
لموقعا باأر ديور السلطا الوطنيا السلسطينيا لاركا الك رباء اإلسراسيليا، ت دد بعدم تسعيل االتساقيا ا

وطال  العمري الحكوما السلسطينيا بز لسرعا التحرك العاال وتحمل  التي وقع  العام الما يل.
مسموليات ا حول تسعيل االتساقيا م  الاان  اإلسراسيلي، وتحمل مسموليات ا بوقع التعديا  على 

وتتمثل العناصر الرسيسيا لالتساق، تخسيض قيما الدير م ابل استخدام  رباسيا والسرقا ل.الابكا الك 
 ازء مر دفعا  ماليا مستح ا للسلطا عند لإسراسيلل لتسديد ازء مر المتب ي مر ديور الك رباء.

 15/8/2017لألنباء،  األناضول وكالة
 
 بطالة الفلسطينيين تزداد والحلول غائبةتارير:  .22

بعد ثالث سنوا  مر تخرا ، باء  كل محاوال  الاا  السلسطيني محمد : عاطع دغلم -نابلم 
عاما( مر مدينا قل يليا امال ال سا الغربيا بالسال في الحصول على وظيسا حكوميا أو  25قديح )

 خاصا يعتاال من ا، فلاأ إلى إنااء بسطا لبي  الخ ر والسواك .
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قديح األرض وأناأ بسطت  التي يعمل ب ا ألكثر مر ثماني  وقر  الحااز اإلسراسيلي بمدينت  افترال
نما هو حال أكثر مر أربعير ألع  ساعا  يوميا. وليم قديح وحده العي يواا  هعا المصير، وا 

خريج اامعي ت دموا خالل ا ر مايو/أيار الما ي لاغل ألع وظيسا معلم في المدارم الحكوميا، 
 .بين م خرياور مااورور ل  بالعمل أي ا

وكار ت رير الا از المركزي لإلحصاء السلسطيني الصادر ممخرا قد أاار إلى ارتسا  معدال  
، لتبلغ أعلى %29إلى  2017البطالا باألرا ي السلسطينيا خالل الرب  الثاني مر العام الااري 

ويرا  متخصصور ومسمولور اقتصاديور تحدثوا  .2014مستويات ا منع الرب  الثالث مر عام 
اراءات ا التعايزيا للاز  ير  ن  علك الواق  إلى أسبا  عد ، أهم ا حصار إسراسيل ل طا  غز  وا 

 بال سا الغربيا، إ افا إلى  عع اإلقبال على التعليم الم ني.
وي ول وكيل وزار  العمل السلسطينيا سامر سالما إر مر أهم أسبا  البطالا أي ا  عع مااركا 

القتصاد السلسطيني على توليد فر  عمل إ افيا، ف ال عر المرأ  بسوق العمل، وعدم قدر  ا
إاراءا  االحتالل اإلسراسيلي وت ييده حركا العمال والتاار  البينيا بير المناطق السلسطينيا في غز  

ألع فلسطيني للعمل داخل السوق  130باإل افا إلى علك، أدى انت ال نحو  وال سا الغربيا وال دم.
 اد السوق السلسطينيا للعمال الم ر . اإلسراسيليا إلى افت 

وتاير اإلحصاءا  إلى أر عدد العاطلير عر العمل يتااوز أربعمسا ألع اخ ، من م أكثر مر 
، ونحو مستي ألع بال سا الغربيا بنسبا بطالا %44ألسا في قطا  غز  بنسبا بطالا بلغ   216

 .%20تااوز  
عا الناا  بمدينا نابلم أر تباير البطالا بير غز  مر ا ت ، رأى بكر ااتيا أستاع االقتصاد باام

وال سا الغربيا سبب  الحصار اإلسراسيلي على ال طا  م ابل انستا  سوق العمل اإلسراسيلي أمام 
العمالا بال سا، كما أر الطاقا االستيعابيا لل طا  الخا  بال سا، ونتياا لتس يال  معينا، أعلى 

 من ا بغز .
البطالا أي ا إلى محدوديا دول الخليج في استيعا  العمالا السلسطينيا، إ افا وعزا ااتيا ارتسا  

 إلى لتراكما ل أد  إلى إابا  ال طا  العام وتراا  التوظيع ب .
لى تحول قطا  الخدما  االست الكيا  وأاار ااتيا إلى غيا  إستراتيايا  حكوميا للتاغيل، وا 

مال دور ال طاعا  اإلنتاايا كالصناعا والزراعا التي لتوظيع الازء األكبر مر العمالا م ابل إه
 %3.2قبل مايء السلطا السلسطينيا إلى  %44ترااع  نسبت ا في الناتج اإلامالي السلسطيني مر 

 اآلر.
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ودعا إلى م اطعا منتاا  االحتالل التي ل ا بديل فلسطيني، وأو ح أر م اطعا مليار ونصع 
ك السلسطينيير مر السوق اإلسراسيليا البالغ خمسا مليارا  دوالر المليار دوالر سنويا مر حام است ال

 ألع فرصا عمل. 36سنويا يوفر 
 15/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 لعودة سفيرها إلى الااهرة "إسرائيل"مصر توافق على شروط : أحرونوتيديعوت  .35

مصريا معلوما  عر تساصيل كاس  مصادر رسميا في وزار  الخارايا الل: العربي الاديدلال اهر  زز 
اإلسراسيليا باأر عود  سسير دولا االحتالل إلى ال اهر  وا عاد  فتح -اديد  باأر المااورا  المصريا

السسار ، وقد ازم  صحيسا ليديعو  أحرونو ل، أمم الثالثاء، بأر اتساقاا على إعاد  فتح السسار  قد 
 أناز بالسعل.

زلالعربي الاديدل، أر عود  السسير بات  وايكا، بعد وأو ح  المصادر، في تصريحا  خاصا ل
مواف ا األا ز  األمنيا والسياديا المصريا على ماموعا مر المطال  اإلسراسيليا، والتي كار في 

بمنط ا المعادي انو  ال اهر  لتكور م راا للسسار   11م دمت ا تخصي  قطعا أرض في اار  
قاما السسير والبعثا الدبلوماسيا، م ك ب يام أا ز  إسراسيليا باإلاراع على بناس ا وو   وا    التمس 

الرسوم ال ندسيا ل ا. وكاس  المصادر أر الاان  اإلسراسيلي رفض خالل ااتما  ُعِ د بال اهر  منع 
أسبوعير، بح ور مسمولير أمنيير رفيعي المستوى مر الاان  المصري إ افا إلى مسمولير 

ستخبارا  الحربيا المصريير، م تر  ال اهر  بتخصي  م ر للسسار  با ازي االستخبارا  العاما واال
ومنزل للسسير في منط ا التام  الخامم بال اهر  الاديد . وبرر الاان  المصري اقتراح  بأر هعا 

 المكار يس ل على األا ز  األمنيا المصريا تأمين  لكون  في منط ا بعيد  عر االزدحام السكاني.
ك خالل الل اء ب رور  مااركا األا ز  األمنيا  ولست  المصادر إلى أر الاان  اإلسراسيلي تمس 

التابعا لدولا االحتالل في و   خطط تأمير البعثا الدبلوماسيا وم ر السسار ، وتبادل المعلوما  
عبر آليا داسما لعلك. وكان  صحيسا لهآرتمل اإلسراسيليا قد أكد ، ن الا عر مسمولير إسراسيليير 

فبراير/ اباط الما ي، واود قرار بسح  تل أبي  سسيرها، ديسيد اوفرير، مر ال اهر  بسب   14في 
ما وصست  بواود مخاوع على أمن  الاخصي وسالمت ، مو حاا أر السسير اإلسراسيلي يمارم م ام 

 عمل  مر ال دم لحير عودت  مر  أخرى إلى ال اهر .
 16/8/2017، العربي الجديد، لندن
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 لمؤتمر دولي لنصرة الادس تحضيرات: الااهرة .36
الت ى الدكتور أحمد الطي  ايخ األزهر الاريع أمم بعدد مر المعنيير بال  يا ل: واملال اهر  

السلسطينيا، وعلك في إطار بدء التح يرا  المتعل ا بالممتمر الدولي العي مر الم رر أر يع ده 
اري لنصر  ال  يا السلسطينيا. وأعلر األزهر الاريع ومالم حكماء المسلمير خالل العام الا

لا،  األزهر الاريع عر اعتزام  ع د ممتمٍر عاَلميٍّ بمااركا العديد مر الممسسا  وال يسا  عا  الصِّ
 وعلك ع   االنت اكا  اإلسراسيليا األخير  بحق المساد األقصى المبارك.

 16/8/2017، االتحاد، أبو ظبي
 

 فة للكوارثأبو الغيط: تجاوز حل الدولتين وص .37
أفاد  مصادر ديبلوماسيا عربيا بأر األمير العام لاامعا الدول العربيا : محمد الااعلي -ال اهر  

أحمد أبو الغيط، وا  رسالا إلى األمير العام لفمم المتحد  أنطونيو غوتيريال وعلك لمناسبا استعداد 
سراسيل.األخير لل يام باولا في منط ا الارق األوسط تامل األرا ي السلس  طينيا المحتلا وا 

على نسخٍا من ا، اروط التسويا السلميا بير « الحيا »وتناول أبو الغيط في الرسالا التي اطلع  
اإلسراسيلي ما زال  -السلسطينيير واإلسراسيليير كما تراها الاامعا، وركز  على أر الصرا  السلسطيني

في الارق األوسط، وأر اعتباره أولويا متأخر  يمثل السب  الاوهري وراء انعدام االست رار والتوتر 
 على األاند  الدوليا هو و ٌ  ال ينبغي أر يستمر.

وااء في الرسالا أر إسراسيل تسعى إلى تطبي  و عيت ا الدوليا، خصوصاا داخل األمم المتحد  
توا  يكرم وأا زت ا الرسيسيا، األمر العي تعار   اامعا الدول العربيا ب وٍ ، علك أر مثل هعا ال

تصوراا إسراسيلياا راسخاا بأر استمرار احتالل األرا ي السلسطينيا ال ينطوي على ثمٍر سياسي أو 
أخالقي. وأ اف  الرسالا أر الاامعا العربيا ستستمر في التصدي ل عه المحاوال  اإلسراسيليا 

 لتطبي  و عيت ا داخل المنظما األمميا.
ت  على أر حل الدولتير ما زال يمثل الحل الوحيد الممكر وادد األمير العام للاامعا في رسال

، م يساا أر مبادر  السالم العربيا ما زالْ  «أي تااوٍز ل عا الحل هو وصسٌا للكوارث»للصرا ، وأر 
، وأر السبيل الوحيد لتطبي  ا هو «ت ل  على رأس ا»، وأن ا غير قابلا للتازسا أو أر «على الطاولا»

سويا كل ق ايا الحل الن اسي، في م ابل عالقا  طبيعيا م  العالمير العربي إن اء االحتالل وت
 واإلسالمي.

وأاار  الرسالا إلى أر السب  في فال ا ود السالم في السابق يعود إلى تركيز هعه الا ود على 
كغايٍا في حد عات ا، وليم على تح يق ال دع الن اسي بتسويا الصرا ، م  « العمليا السياسيا»
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طار زمني مع ول ووا ح، لر يس ي إلى ال تاديد على أر التساوض مر دور مراعيا  محدد  وا 
 ايء عي بال.

م  التحسظ ال اسم إزاء بعض  –واقتر  األمير العام في رسالت  تعاوناا موسعاا بير الرباعيا الدوليا
على أي عمليا الدول العربيا، مايراا إلى أر مثل هعا التحرك سي سي الصدقيا  واامعا-مواقس ا

الستسناع « نافع  فرصاٍ »سياسيا بير الطرفير. وقال األمير العام في اختتام رسالت  أن  يرصد 
المساو ا  بير الطرفير، السلسطيني واإلسراسيلي، وعلك بالنظر إلى التحول في الديناميا  اإلقليميا، 

لصرا ، ممكداا أن  يثق في حكما وما يبدو مر استعداد اإلدار  األمريكيا الاديد  لالنخراط في حل ا
دراك  الكامل لمركزيا ال  يا السلسطينيا.  غوتيريال وا 

 16/8/2017، ، لندنالحياة
 

 : إيران تبني مصنع صواريخ "سكاد" بسورية"إسرائيل" .38
قال  اركا لإيمايس ل، التي تاغل ال مر االصطناعي اإلسراسيلي للتاسم لإيروم : بالل  اهر

مر  مصنعا إلنتاج صواريخ مر طراز لسكادل في األرا ي السوريا. وأ اف  بيل، إن ا رصد  ألول 
الاركا اليوم، الثالثاء، أر المصن  الااري بناءه بال ر  مر الساحل السوري مطابق لاكل مصن  

 صواريخ إيراني في ط رار، حسبما عكر  ال نا  الثانيا للتلسزيور اإلسراسيلي.
اود في منط ا وادي ا نم وبال ر  مر بلد  بانيام الساحليا في ووف ا لزلإيمايس ل فإر المصن  مو 

امال سوريا، وأر هعا المصن  قادر على تخزير أسلحا تح  سطح األرض. وأ اف  أر الصور 
التي الت ط ا ال مر االصطناعي تدل على أر بناء المصن  بدأ العام الما ي وسيستمر بناءه على 

  ما يبدو حتى ن ايا العام الحالي. 
ون ل  ال نا  الثانيا عر خبراء استخبارا  حللوا الصور التي الت ط ا لإيروم بيل قول م إر اكل 
مبنى المصن ، المطابق كليا ت ريبا ألسالي  استخدم  في بناء مصان  مااب ا في إيرار، تدل على 

  لو  كبير مر اان  خبراء إيرانيير في بناس .
االصطناعي واود كثبار رمليا لهدف ا حمايا المباني الااري وتظ ر في الصور التي الت ط ا ال مر 

 بناءها في هعه األيامل.
واعتبر  مصادر إسراسيليا أر هعه الصور تمكد أقوال رسيم الموساد، يوسي كوهير، خالل ااتما  
الحكوما اإلسراسيليا، أول مر أمم، أر لإيرار وأعرع ا مواود  في سوريا ولبنار والعراق واليمرل، 

أر التحوال  المركزيا الااريا في الارق األوسط حاليا هي تمدد إيراني بواسطا قوا  إيرانيا وأعر  و 
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محليا تسعى إلى االست رار في دول عديد ، وأن  لفي األماكر التي يت ل  في ا واود داعال، تعمل 
 إيرار على تعبسا السراغل.

لا عتبا نوويا، وأن  لمنع التوقي  على وتاب  كوهير أر إيرار لم تتخلى عر طموح ا ألر تصبح دو 
االتساق النووي، تسير إيرار نحو نمو اقتصادي واالتساقيا  الدوليا الاديد  إنما تعزز اقتصادها 

 وحس ل.
 15/8/2017، 48عرب 

 
 األونروا في لبنان تنفي قيامها بتسهيل هجرة الالجئين الفلسطينيين .39

في لبنار، كالوديو كوردوني، أر الوكالا تكرر التزام ا  أكد المدير العام لوكالا األونروا: بيرو  
 الكامل بخدما الالاسير السلسطينيير بموا  الواليا التي منحت ا إياها الامعيا العاما لفمم المتحد .

تنسي املا وتسصياَل المعلوما  التي تم تداول ا عبر وساسل وا األونر  وادد كوردوني على أر
ساعا  األخير  وتدعي أر لاألونروال، بالتعاور م  منظما  أخرى تابعا التواصل االاتماعي في ال

لفمم المتحد  وم  الدول المانحا، قرر  ال يام عبر مكاتب ا في لبنار بإحصاء الالاسير السلسطينيير 
 الم يمير في لبنار تس يال ل ارت م.

 5/8/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ي طلب من النزالء اليهود االستحمام قبل السباحةفندق سويسر  .41
و   فندق سويسري الفتا  تطل  مر نزالس  الي ود االستحمام قبل استخدام  أثارأ ع  :  -انيع 

 .إسراسيلبركا السباحا وتحدد مواعيد استخدام م لثالاا السندق غ با عارما واكاوى رسميا مر 
قام نزيل غا   بنار  أرارق سويسرا بمعادا  الساميا بعد وات م فندق بارادايز في منتا  آروزا في 

لالفتا  معل ا داخل السندق تت مر تعليما  حول استخدام الي ود لبركا ” فيسبوك“صور على 
 السباحا والثالاا.

 يوفنا الي ود مر الراال والنساء واألطسال، الرااء االستحمام قبل  إلى“حدى الالفتا  إوكت  على 
 .لمنعكم مر استخدام بركا السباحا إلىسنكور م طرير  اإلراادا في حال خالستم ل، و”السباحا

 10:00استخدام الثالاا بير الساعا ” مر  يوفنا الي ود“معل ا في المطبخ  أخرىوتطل  الفتا 
 مساء.  5:30و 4:30 باحا وص  11:00و
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، ما تسب  برد  فعل اإسراسيليوسرعار ما انتار علك على وساسل التواصل االاتماعي وفي صحع 
الحادثا  اإلسراسيلي. ف د وصس  تسيبي هوتوفيلي ناسبا وزير الخارايا إسراسيلييرقاسيا مر مسمولير 

 ”.تصرع معاد للساميا مر النو  األسوأ واألقبح“بأن ا 
 بإزالالدى سويسرا يع و  كيدار ان  اتصل بالسندق ثم ابلغ هوتوفيلي  اإلسراسيليون ل عر السسير 

 مر برر.” بإدانا رسميا“فتا . لكر هعا لم يكر كافيا بالنسبا ل وتوفيلي التي طالب  الال
إن  على اتصال  اإللكترونيمر ا ت ، قال الناطق باسم الخارايا السويسريا تيلمار رينز عبر البريد 

 ”.سويسرا تدير العنصريا ومعادا  الساميا والتمييز بكافا أاكال  أرم  كيدار وأكد ل  
ليس   أن االسويسريا ” مينو  20“ل  مدير  السندق روث تومار التي وق ع  الالفتا  لصحيسا وقا

 ”.للكلما  كار خطأ“اختيارها  أرمعاديا للساميا، لكن ا اعترف  
 16/8/2017، العربي، لندنالادس 

 
 ابنة السفير األمريكي تهاجر إلى "إسرائيل" وتلتحق بجيش االحتالل .41

م ااراا ي ودياا مر أمريكا الاماليا، بين م تاليا  232وصل إلى إسراسيل أمم : سما –ال دم المحتلا 
 فريدمار، ابنا السسير األمريكي في تل أبي  ديسيد فريدمار العي كار في است بال ا.

هي التي ت ع خلع هار  الي ود وتسيير « نسم لنسم»وأو ح  مواق  عبريا أمم أر امعيا 
اإلسراسيليا، بمااركا « االستيعا  وال ار »ووزار  « الكارير كيمي »رحال  الطيرار بالتعاور م  

 منظما  ي وديا وأخرى تعمل لمصلحا إسراسيل.
 24ااباا واابا، بين م تاليا فريدمار ) 75وسيخدم في الايال اإلسراسيلي مر بير الم اارير الي ود 

 عاماا(، وهي مر خمسا أبناء للسسير األمريكي.
يكي أن  فخور ب رار ابنت  العيال في إسراسيل، ممكداا أر هعا كار حلماا بالنسبا ل ا، وقال السسير األمر 

 وأر العاسلا تااع ا وتدعم قرارها، معبراا عر انسعال  مر است بال ا لحظا وصول ا إلى المطار..
 16/8/2017، ، لندنالحياة

 
 طويالً  قطر: إعادة بناء الثاة بين دول الخليج ستتطلب وقتاً  .42

قال وزير الخارايا ال طري محمد بر عبدالرحمر آل ثاني إر إعاد  : األنا ول -المصري أحمد 
بناء الث ا بير دول مالم التعاور الخلياي ستتطل  لوقتا طويالل بسب  األزما المندلعا منع أكثر 

 مر ا رير.
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عيال حاليا عدم وبير في تصريحا  نارت ا وكالا األنباء ال طريا مساء الثالثاء أر منط ا الخليج لت
است رار بسب  أزما ال أسام ل ال، ماددا دعوت  للدول الم اطعا لبالده للت دم بأدلا تدعم ات امات ا 

 ل ا.
وعر تأثير األزما على مالم التعاور الخلياي، أو ح آل ثاني أر بالده كان  إحدى الدول 

 النسبا لنا اميعا في المنط ال.الممسسا للمالم، م يسا لال زلنا نعتبر أر هعه المنظما م ما ادا ب
 16/8/2017، لألنباءوكالة االناضول 

 
 اً عشاي: األزمة مع قطر ستحل قريبأنور  .43

أكد رسيم مركز الارق األوسط للدراسا  السياسيا واالستراتيايا في اد ، اللواء أنور : سلمى أحمد
  .عا ي، إر األزما ال طريا الخليايا قابلا للحل وستحل في الوق  ال ري

أر األزما م  إيرار ستأخع وقتا أطول مر « سبوتنيك»في تصريحا  لراديو « عا ي»وأ اع 
األزما الخليايا بارط تخلي ا عر سياست ا تااه المنط ا، مايراا إلى أر زيار  ال يادي العراقي م تدى 

يرار.  الصدر لم يكر أساس ا الت ار  بير السعوديا وا 
طلب  مر رسيم الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للوساطا واستبعد عا ي أر تكور السعوديا 

بير الرياض وط رار قاسالا إر السعوديا تتمنى على إيرار أر تكور اار  وصدي ا متخليا عر 
 سياست ا تااه الارق األوسط.

 15/8/2017موقع رصد، الااهرة، 
 

 فوضى حماس .44
 عبد الستار قاسم

وحمام تدخل في متاها  وال تدري بال بط ماعا يا  أر على مدى فتر  ال بأم ب ا مر الزمر 
تعمل وال كيع. وفي هعا ما يدخل قطا  غز  في حالا مر عدم الو و  وربما في فو ى فكريا 
ومعرفيا. النام بحااا إلى معرفا البوصلا التي يمكر أر ت ودهم، ومعرفا التوا ا  والسياسا  

الغموض والتي  وال يا . ويبدو أر رميا حمام السلسسيا لكي تست يم أمورهم ويبتعدوا عر ال بابيا و 
والسكريا فيما يتعلق بإدار  امور النام قد أصيب  ب عع كبير ودخل  في حالا مر التردد والاك 

 و عع ال در  على إيااد البداسل.
ا حمام أدخل  نسس ا في نو  مر التناقض بير المبدأ والحزبيا عندما حار  نسس ا في الستر العربي

ولو مر الناحيا اإلعالميا ف ط. لم ترسل حمام قوات ا لم اتلا النظام السوري أو العراقي أو اليمني 
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على الرغم مر أر السوريير قالوا إر أفرادا مر حمام قد حملوا البندقيا  د النظام. على أغل  
تاار  منظما  احتمال أن م فعلوا علك بمبادرا  اخصيا وليم بأوامر تنظيميا. حمام لم تتعلم مر

التحرير فيما يتعلق بالتدخل في امور الدول األخرى. نحر الاع  السلسطيني موقسنا وا ح وهو أننا 
عا طلبوا منا السعي في اإلصال  والوفاق فإننا لر نتردد، لكننا  نريد الخير لكل العر  والمسلمير، وا 

اخليا العربيا أو الصراعا  لسنا على استعداد ألر نميد طرفا على حسا  طرع في الصراعا  الد
 البينيا.

أدار  حمام ظ رها لمحور الم اوما ألسبا  معهبيا وحزبيا تاركا خلس ا مبدأ الم اوما العي يا  
نما نحر  أر يعلو على كل االعتبارا  األخرى ما دام  فلسطير محتلا.  نحر ال سنا وال ايعا، وا 

ونحر ال ناد في علك  الا لنا. والموقع العام أننا  مسلمور ف ط، والمعهبيا ال ت يم إال ا اقا وفسادا
ل د ارتكب  حمام خطأ استراتيايا كبيرا في  أصدقاء كل مر يدعمنا ويساعدنا بدور اروط أو من ا.

يرار إلى  أن ا لم تحافظ على مكانت ا وو ع ا في محور الم اوما، ودفع  عالقات ا م  حز  هللا وا 
 ما ي ر وال ينس .
بط حمام و عع قدرت ا على التركيز والتسلح بالخطا  الع الني العي يوا  واآلر وا ح تخ

الميدار. نرى حمام يوما تغازل قطر، ويوما تداف  عر تركيا، وأحيانا ت ادر مصر، وأحيانا أخرى 
تت ر  مر إيرار، الخ. إن ا تتاع  في طروحات ا وصداقات ا وعداوات ا وتصن  نوعا مر السو ى 

مراق  مر تتبع ا. تظر أر حمام قد حسم  نسس ا على المحور ال طري التركي، بحيث ال يتمكر ال
لكن ا تسااسك في اليوم التالي بإرسال وفد إلى مصر. ويوما تظر أن ا م  التحالع السعودي 
اإلماراتي فتكتاع بعد ساعا أنك على خطأ. واألدهى أر المراق  لم يعد يحسم أمره باأر موقع 

لو وأهل أوسلو. ف ي ترى في عبام أوسلويا ويحمل أخالق أوسلو، لكن ا في الحركا مر اتساق أوس
اليوم التالي تعلر استعدادها لل اس  أو إقاما حكوما وفاق مع ، أو ترسيس  لوفد الم اوما إلى ال اهر . 
فإلى أير تعه  حمام؟ مر الصع  أر نعلم بخاصا عندما نرى ل اءات ا المتكرر  م  دحالر على 

أر رأس  كار مطلوبا ل ا. نحر لسنا  د الوفاق، لكر مر ح نا أر نعلم فيما إعا زال   الرغم مر
 العوامل التي كان  تاعل مر دحالر عدوا أم ال.

وممخرا بادر  كتاس  ال سام إلى طر  مبادر  وكأر حمام ال عالقا ل ا ب ا. طبعا ال يمكر إال أر 
بادر  م  المستوى السياسي. هناك ت دير بأر يكور الانا  العسكري قد نسق مسب ا قبل طر  الم

المبادر  تعمل على صناعا فراغ في غز  وعلك إلخراج حمام مر داسر  المسموليا عما ياري في 
غز . العالم يلوم حمام اآلر على أي خلل يحصل في إدار  امور ال طا ، وداسما يحمل حمام 

صن  الحدث أو ال، وهعا وارد داسما ألن ا مسموليا ما ياري في ال طا  سواء هي التي بادر  إلى 
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هي التي تسيطر على ال طا . وأي ا يبرئ السراغ حمام مر أي صدام عسكري قد يحصل بير غز  
والكيار الص يوني. هعه المبادر  تاكل هروبا مر واق  مملم يعيا  ال طا . كار مر المسروض أر 

داسر  عنصريا السصاسل السلسطينيا التي  تتب  حمام سياسا إقاما العدل بير النام والخروج مر
تنحاز ألبناء السصيل على حسا  الاع  ووحدت  الوطنيا. ال رو  ال يحل ماكلا بل مر المحتمل 
أر يساقم ا. والعسكر ال يصلحور إلدار  امور النام المدنيا واليوميا. إدار  امور النام تتطل  

اصر قوت ا وتماسك ا. كما سلطا أويلو، يغي  خبراء ومسكرير وأصحا  وعي بحركا الماتمعا  وعن
 التسكير العلمي المن اي عر حمام، ولر يكور أمام ا إال التخبط واالرتباك.

كار مر األادى لحمام أر تسكر بصناعا األزما  للعير ي عور ال طا  في أزما مستمر . كار 
 ى االنتباه مركزا على ال طا  علي ا أر تب ي وساسل اإلعالم مستنسر ، وأر تستسز حكوما  الدول ليب

مما قد ي طر العالم إلى فك الحصار. )لو( كان  مر خطط لل طا  ألي ظ  العالم يوما على واود 
ألع اندي مر حز  هللا وآالع الانود اإليرانيير المدااير بالسال  على خط ال طا  م  فلسطير 

 تي تبكي.. ود  العالم يرتاع بعد علك. ليس  أمي وحدها ال48المحتلا/
 15/8/2017، رأي اليوم، لندن

 
 عاد المجلس الوطني ضرورة ملحة ... ولكن .45

 هاني المصري
حسناا فعل  اللانا التنسيعيا للمنظما عندما لم تسار  إلى تحديد موعد انع اد المالم الوطني وف اا 

ا الساصلا بير للتوصيا التي رفعت ا اللانا المركزيا لحركا فتح. فما العي حدث في األيام ال ليل
االاتماعير، التي أد  إلى تأايل محدود، وربما طويل األمد يعتمد على املا مر التطورا ، من ا 
ما يتعلق بانتظار رميا ما يحمل الوفد األميركي ال ادم بعد أيام، فع د مالم وطني يمكد على 

ا وقع التنسيق األمني ولإعاد  بناء العال قا م  إسراسيل باعتبارها قرارا  المالم المركزي، وخصوصا
دولا احتالل استعماري استيطاني يمارم األبارتايد والتط ير العرقيل كما ااء في بيار اللانا 
التنسيعيا األخير، وعلى تسعيل ع ويا فلسطير في محكما الانايا  الدوليا، لر يعا  إدار  دونالد 

 المنط ا العربيا.ترام  وال الحكوما اإلسراسيليا وال العديد مر حلساس م في 
ومن ا ما يتعلق ب رور  استنساد الحصول على النصا  السياسي، أي مااركا فصاسل منظما 
ا الاب تير الاعبيا والديم راطيا، العي يعتبر ع د المالم مر دون ما أو مر دور  التحرير، وخصوصا

ا، ومر الس ل التاكيك في اموليا تمثيل ، ال سيما في ظل عدم  دعو  حركتي حمام الاعبيا ناقصا
 والا اد.
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ومن ا ما يتعلق باتساق لفتحل على مر يمثل ا في رساسا المالم الوطني وع ويا اللانا التنسيعيا 
الاديد  في ظل كثر  المتنافسير، ومرض أمير سر اللانا التنسيعيا وحاات  إلى عمليا يت ح بعدها 

 مست بل  السياسي.
نما بحااا إلى غطاء ومن ا ما يتعلق بأر قرار ع د المالم ا لوطني ليم قراراا فلسطينياا ف ط، وا 

ا مر ال اهر  التي ياو  بعض التوتر عالقت ا م  ال ياد  السلسطينيا.  عربي ودولي، وخصوصا
بعد ت ديم الرسيم وعدد مر أع اء اللانا  2015ار  محاولا لع د المالم بمر ح ر في العام 

ا لم تناح اراء الخالع الستحاوي الداخلي، وقرار الاب ا التنسيعيا است الت م ل مار ع ده، ولكن 
الاعبيا بالم اطعا، ومعار ا أعداد كبير  مر السلسطينيير العير وقعوا على عري ا طالب  بالتأايل 
ا وطنياا توحيدياا، وليم خطو  مر اأن ا تكريم  وع ده بعد التح يرا  المطلوبا لكي يكور مالسا

 لمنظما.االن سام ومد ه ليصل إلى ا
ع د المالم الوطني  رور  وطنيا تزداد إلحاحيت ا كل يوم، ال سيما في ظل المخاطر التي ت دد 
ال  يا السلسطينيا، وتساقم االن سام وتحول  رويداا رويداا إلى انسصال بما ي دد وحدانيا التمثيل 

وحيد قواه على السلسطيني، ارط أر يكور ع ده خطو  إلى األمام ت دع إلى استن اض الاع ، وت
أسام برنامج اديد، وتاديد الارعيا، وا عاد  بناء الحركا الوطنيا، وليم أر تنحصر األهداع مر 
ع ده ب ندسا ممسسا  المنظما على م ام اخ  واحد أو فصيل واحد، والتأكيد على البرنامج 

دال أاخا  السياسي المعتمد منع أوسلو وحتى اآلر بالرغم مما أوصلنا إلي  مر كارثا، واستب
بآخرير أكثر طواعيا، واالستعداد الستخدام المنظما باعتبارها المناسا للسلطا لسد أي فراغ يناأ 
بغيا  الرسيم، أو استباق أو الرد على ع د مالم تاريعي بمااركا كتلا التغيير واإلصال  والنوا  

ب رار مر الحكوما  المحسوبير على محمد دحالر مر خالل رف  الحصانا أو حل المالم التاريعي
 الدستوريا وبتغطيا مر المالم الوطني.

لحاحيا ع د المالم، ألر لسلقل ع ده بعد م ي  نرح  ب رار مواصلا المااورا  رغم  رور  وا 
أكثر مر عارير عاماا على ع د آخر السا عاديا، واإلصرار على أر يع د في رام هللا وعبر 

التي ت م عدداا كبيراا مر أع اء المالم، يعني  السيديوكونسرنم م  بيرو  ف ط وتااهل غز 
اإلمعار في ت زيم المنظما العي بدأ منع توقي  اتساق أوسلو تح  وهم أر الدولا على مرمى حار، 
ب امها يست دع التوقي  على االتساق الن اسي باسم الاع   وأر المنظما لم يعد ل ا حااا، وا 

صغر أو كبر وليس  الكيار الوطني الاام  والممثل  السلسطيني، وتحويل ا إلى مارد فريق سياسي
 الارعي الوحيد.
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وللبرهنا على ما تعر   ل  المنظما مر إهمال يكسي ال ول أوالا أن ا ُامد  عملياا، إع لم يع د 
ا بعد فوز لحمامل في االنتخابا   المالسار الوطني والمركزي إال في حاال  قليلا اداا، وخصوصا

عيل ازسي للمنظما كون ا خارج نسوع لحمامل، وثانياا أن ا أصبح  ملح ا التاريعيا، فارى تس
بالسلطا التي ُن ل  إلي ا المسموليا عر السسارا ، وأصبح  موازنت ا مارد بند صغير  مر موازنا 

 السلطا.
ا على ما سبق، لم يمن  ع د المالم الوطني طوال هعه الستر  الطويلا كما يدعي البعض فيتو  تأسيسا

السصاسل مر داخل المنظما وخارا ا. فما العي كار يمن  ع ده قبل لإعالر ال اهر ل في آعار مر 
 العي وقعت  المنظما م  لحمامل ولالا ادل، وت مر اتساقاا على انخراط ما في المنظما. 2005

إر ما من  إحياء المنظما الخايا مر أر يمدي علك إلى اإل رار بسر  التوصل إلى اتساق سالم، 
ر إحياءها يستدعي الح وق الوطنيا كافا التي تمثل الاع  السلسطيني في امي  أماكر توااده، أل

وهعا يمكر أر يسب  تغييراا في الموقع السلسطيني إزاء عمليا السالم، ما سيمدي إلى سح  
االعتراع بالاان  السلسطيني كاريك إلسراسيل في صن  السالم، وُيصع   إمكانيا التوصل إلى 

 ق أقل حتى مر الحد األدنى مر الح وق السلسطينيا.اتسا
ل د نص   وثاسق اإلاما  الوطني مر لإعالر ال اهر ل ولوثي ا األسرىل، إلى لاتساق المصالحال 
وملح ات  على مااركا مختلع السصاسل في المنظما، وعلى ع د مالم وطني توحيدي، يتم اختيار 

الوطني حيثما يتععر إاراء االنتخابا ، واالتساق على أع اس  باالنتخا  حيثما أمكر وبالتوافق 
تاكيل إطار قيادي ممق ، ع د ااتماعير بمااركا مختلع السصاسل، وُكل ع بم ما  عد  مر 

  من ا التح ير لع د المالم الوطني.
يكمر الخلل عندما تم االتساق على مااركا لحمامل ولالا ادل في السلطا والمنظما أر علك تم دور 

ا اال تساق على املا مر األسم وال واعد والاروط التي مر المسترض أر يلتزم ب ا الامي ، وخصوصا
اراسياا، وتحطم برنامج أوسلو،  ر لم تستكمل عمليا التعديل قانونياا وا  أر الميثاق الوطني ُعدل، وا 

نما إلى تعميق االحتالل.  فسال فاالا عريعاا ولم ي د إلى دولا وا 
لى أي ناٍد أو اتحاد أو حز  أو ن ابا أو ممسسا أهليا أو خاصا ت   اروطاا إعا كار االنتماء إ

للع ويا تحدد ح وق األع اء وواابات م، فكيع تكور المااركا في السلطا والمنظما بال اروط 
 وقواعد ناظما!

ت ، ال يعني ما سبق أر مر اروط االن مام إلى السلطا والمنظما المواف ا على اتساق أوسلو والتزاما
ألر هعا يتنافى م  مصلحا ال  يا السلسطينيا ومبدأ التعدديا والتنو  والمنافسا العي ي مر حق 
االختالع، ولكر حتى نكور في كيار واحد ال بد مر االتساق على برنامج سياسي ياسد ال واسم 
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والمخاطر الماتركا، وطبيعا المرحلا واألهداع وأاكال العمل الرسيسيا، وكيسيا مواا ا التحديا  
وتوظيع السر ، وعلى أر قرار السلم والحر  قرار وطني ال يستطي  اخ  أو ماموعا أاخا  
أو فصيل أو فصاسل عد  أر ت رر باأن  وحدها، واالتساق على ميثاق وطني يحسظ الح وق الوطنيا 

صدر والروايا التاريخيا، وعلى أسم المااركا السياسيا، وأهميا االحتكام إلى الاع  بوصس  م
السلطا  عبر االنتخابا  على مختلع المستويا  وال طاعا . فالخالع الطبيعي والتنو  في اآلراء 
مر ال روري حمايت  ورعايت  ألي حركا تحرر وطني ارط أر يكور في إطار الوحد ، وخالع علك 

 يعني الت اتل والارعما وازدواج التمثيل وال ياد  والسلطا والبرامج.
ول لحمامل إلى المنظما ألن ا ستنافس ا وتنازع ا على الممسسا، م  احتساظ ا تخاى لفتحل مر دخ

بسيطرت ا االنسراديا على قطا  غز ، لعلك منع  مااركا لحمامل في المنظما مر خالل عدم تسعيل 
اإلطار ال يادي الممق ، كما ام د الرسيم أعمال اللانا التح يريا لع د المالم الوطني التي 

 رو  في ا ر كانور الثاني الما ي.ااتمع  في بي
عا كار االتساق على المالم الوطني التوحيدي متععراا اآلر م  أن  المس ل والمطلو ، فالبديل ال  وا 
نما باالتساق على مالم  يا  أر يكور ال سز في الما ول وفتح أبوا  الصرا  على مصاريع ا، وا 

في المالم التاريعي، وأع اء آخرير  وطني قديم مادد تاارك في  لحمامل مر خالل أع اس ا
ا سياسياا قادراا على مواا ا المخاطر ال اسما، على  يمثلون ا والا اد تح  بند المست لير، ي ر برناماا

 أر يتم سلساا االتساق على توفير متطلبا  ع د مالم وطني توحيدي خالل مد  أقصاها عام.
ياسات والد راسات   15/8/2017االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الس 

 
 "الـاـســام"رسـائـل  .46

 طالل عوكل
 صخر  كبير  أل   ب ا كتاس  عز الدير ال سام، في بركا م طربا، ما زاد األمور ا طراباا. 

لم يعتد النام على تدخل الكتاس  في السياسا وال على أر ت دم قيادات ا اقتراحا  ومبادرا  على 
 عالني العلني العي تم  في . ال ياد  السياسيا بالاكل اإل

النسي العي ااء على لسار ع و المكت  السياسي للحركا في غز ، صال  البردويل، لم ين  الادل 
 العي تا ده الساحا السلسطينيا على ابكا  التواصل االاتماعي، وفي المنتديا  العاما والخاصا. 

ف ا حتى اآلر وال هو أعلر عر رف  ا، مر الوا ح أر المستوى السياسي في الحركا، لم يعِط الموا
 ما يب ي كافا االحتماال  مواود . 
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هناك مبادر ، وفي الوق  عات  لم تو   هعه المبادر  قيد التداول السياسي، وال هي تستدعي ردود 
 فعل مر قبل األطراع التي تعت د أن ا معنيا.

بالور اختبار ح ي ي ل يام ردود السعل في الواق  فإر مبادر  ال سام، يمكر اعتبارها اآلر على أن ا 
 سواء مر قبل ال ياد  السياسيا للحركا أو مر قبل األطراع األخرى.

عا ما كان  م مت ا تواي  بعض الرساسل الساخنا  اات د الكثيرور في تسسير أبعاد هعه المبادر ، وا 
سراسيليا وعربيا، أم ان ا ت صد فعلياا، تخل ِ  ي الحركا عر مسموليات ا إلى أطراع عديد  فلسطينيا وا 

السياسيا واالاتماعيا تااه قطا  غز ، ونحو تعزيز طبيعت ا كحركا تحرر وطني تتبنى برنامج 
 الم اوما.

البعض عه  إلى اعتبار المبادر  تدخالا مر قبل الكتاس  لتعزيز سيطرت ا ونسوعها داخل الحركا بما 
ام التي قاد  الحركا للسيطر  على ينطوي على اكل صار  مر االحتااج على الخطو  األس

 ، ومحاولا التخل  التدرياي مر الع ء الث يل العي ترتَّ  علي ا.2007ال طا  العام 
في كل األحوال فإر طر  المبادر  الرباعيا البنود للتداول على هعا النحو، مر اأن  أر ُيعبِ ر عر 

ا تو يح األمور، وتحديد موقس ا خالفا  في وا ا  النظر داخل الحركا، ما يستدعي مر قيادت 
 قبل أر تمدي المبادر  إلى ناوء حسابا  ومواقع وردود فعل الكل السلسطيني في ِغنى عن ا.

في الواق  فإر رسالا ال سام، ليس  منسصلا، واألراح أن ا لم تساائ المكت  السياسي للحركا في 
 الكتاس .  غز ، العي ي ع على رأس  يحيى السنوار، وي م عدداا مر قاد 

اها المبادر ، ال تخرج عر السياق العام للسياسا التي ياتغل علي ا  هعا يعني أر الرسالا التي تتوخ 
السنوار ورفاق ، وهي رسالا إصالحيا داخليا وخارايا، بمعنى لتصحيح األو ا  داخل الحركا، 

 وتصحيح خيارات ا وعالقات ا بكل ما يحيط ب ا.
د وي ود السياسا التي تعمل علي ا حمام وت وم على تعزيز خيار االنستا  السنوار عملياا هو العي قا

على ال اهر  وما بعدها، واإلخال  في تنسيع التساهما  التي ُوقِ َع  م  مصر وم  فريق الناس  
 محمد دحالر.

المسألا هنا ليس  ف ط مسألا تساهما ، تكتيكيا لتخسيع األعباء عر سكار قطا  غز ، مر خالل 
ع الحصار، ومعالاا بعض األزما  التي يعاني من ا سكار ال طا ، وينبغي أر ال يكور تخسي

 موقع الحركا إدار  الظ ر ل ا. 
أغل  الظر أر ما يسعى إلي  السنوار هو إعاد  صياغا الحركا وخطاب ا السياسي وخيارات ا، 

 لتي أقر ت ا الحركا ممخراا.وتحالسات ا، ومراهنات ا على أسم تتوافق م  م امير الوثي ا السياسيا ا
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ال أعرع الرال اخصياا، ولم أقابل ، لكر مر عرفوه واستمعوا إلي  عر قر ، بعد تسلم  رساسا 
المكت  السياسي، ي ولور في  اعراا ويايدور بوطنيت . اخصياا كن  ممر اعتبروا اختياره على رأم 

سيكور قادراا على اتخاع ال رارا   المكت  السياسي، ن لا في دور الحركا، تستدعي راالا قوياا،
 الصعبا. 

كار علك حير كار الكثيرور يعتبرور اختياره، عنواناا لتصعيد قادم، باعتباره قاسد ال سام، وعنواناا 
للتطرع، وباعت ادي فإر مبادر  ال سام، ال ت    مر التكتيك السياسي العي يست دع تخلِ ي الحركا 

 ى، داخلياا والتصعيد م  إسراسيل. عر مسموليات ا، وتعزيز خط السو 
إر المواف ا رسمياا على مبادر  ال سام مر قبل ال ياد  السياسيا، سيعني فيما يعني  إعالنا عر عزل 
الحركا، ودخول ا إلى مرب  المغامرا  غير محسوبا النتاسج، والتي قد ت عع الحركا، وتساهم في 

يرغبور في أر يزج  ب م أحد في أتور حر   تحايم اعبيت ا، خاصا وأر النام في ال طا ، ال
 تدميريا، اكتووا بنيران ا، ثالث مرَّا  خالل السنوا  العار األخير .

لعلك أعت د أر أولى الرساسل التي تحمل ا المبادر  داخليا، وتست دع تطوي  المعار ير في داخل ا 
موا ا للسصاسل في غز ، التي  لصالح اإلخال  في تنسيع خيار تساهما  ال اهر ، والرسالا، أي اا،

علي ا أر تنخرط أكثر في الاراكا الاديد  التي تسعى إلي ا حركا حمام، بما يخسع عن ا الع ء 
 دور أر ينال مر قوت ا. 

ورسالا أخرى موا ا لل ياد  السلسطينيا، ومسادها أر الحركا يمكر أر ت دم على خيارا  محراا 
 ر اإلاراءا  الع ابيا بحق غز . للسلطا إر هي واصل  اتخاع المزيد م

إسراسيل التي تحاصر قطا  غز ، ينبغي أر تاعر بالت ديد الااد، فسواء تعلَّق األمر بسراغ سياسي أو 
فو ى، أو تصعيد في ال طا  فإر إسراسيل ستاد نسس ا أمام تبعا  خاراا عر سيطرت ا، وقد تلحق 

  رراا فيما يتعلق بمخططات ا لسصل غز . 
األخير ، على األراح موا ا نحو تنبي  أطراع التساهما ، إلى  رور ، االستعاال في تنسيع الرسالا 

ما تم االتساق علي ، واإلقدام على مزيد مر الخطوا  التي ينبغي أر تمدي إلى تخسيع معانا  
 النام، وتخسيع وطأ  الحصار المسروض على ال طا .

 14/8/2017، وكالة سما اإلخبارية
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 شنر إلحياء المفاوضات: العراقيل أميركيةجولة كو  .47
 صالح النعامي
عاد  فر  ناا  الاولا التي سي وم ب ا قريباا اارد كوانر، ص ر الرسيم األميركي، دونالد 
سراسيل إلى  ترام ، ومستااره، في المنط ا ب دع إحياء المساو ا  بير السلطا السلسطينيا وا 

اإلدار  األميركيا مر الصرا ، إلى اان  تأثير البيسا الصسر، بسب  طاب  المواقع التي تتخعها 
 السياسيا الداخليا في إسراسيل.

في هعا السياق، فإر إدار  ترام  التي اد ع  الحر  على إحياء المساو ا  تعم د  إحاطا موقس ا 
ر  مر حل  الدولتير بكثير مر الغموض، وتمل ص  مر التعبير عر موقع وا ح من . وهو ما ُفس 

. في الوق  عات ، ال على  أن  تبر لموقع حكوما اليمير المتطرع في تل أبي  الراف ا ل عا الحل 
يمكر توق  ناا  م ما كوانر، وهو نسس  رأى أر لحل  الصرا  السلسطيني اإلسراسيلي قد يكور 
مستحيالا، فمنع أكثر مر أسبو  ن ل موق  لوايردل األميركي عر كوانر قول  خالل ل اء مغلق م  

تدربير في الكونغرم إر لهناك احتماالا أال تسسر ا ود إدار  ترام  في تح يق أي نتياا وأر م
 الصرا  بير السلسطينيير واإلسراسيليير قد يب ى بدور حلل.

إلى اان  علك، م  د  واانطر للزيار  بالتعبير عر صور  أخرى مر صور االنحياز األعمى 
تويا  األمنيا والكثير مر المستويا  السياسيا ووساسل إلسراسيل. فعلى الرغم مر أر امي  المس

اإلعالم في تل أبي  قد حم ل  رسيم الوزراء اإلسراسيلي، بنيامير نتنياهو، المسموليا عر تسا ر 
أحداث األقصى، إال أر كوانر داف  في ل اس  م  متدربي الكونغرم عر سلوك رسيم الوزراء 

أر لنص  البوابا  اإللكترونيا كار إاراء أمنياا مبرراال،  اإلسراسيلي خالل هعه األحداث، معتبراا 
 ومحم الا السلسطينيير المسموليا عر هعه األحداث.

كما عمد  واانطر إلى ت لي  هامال المناور  أمام قياد  السلطا السلسطينيا، بعهاب ا بعيداا في تبن ي 
رحى وعاسال  الا داء. وأقر   الموقع اإلسراسيلي مر ق يا دف  المخصصا  الماليا لفسرى والا

لانا العالقا  الخارايا في الكونغرم قبل أسبو  قانوناا يلزم اإلدار  األميركيا بخصم المبالغ التي 
تدفع ا السلطا لفسرى والارحى وعاسال  الا داء مر المعونا السنويا التي ت دم ا واانطر للسلطا. 

، نسبا إلى مستوطر إسراسيلي يحمل الانسيا وهو ال انور العي أطلق علي  اسم لتيلور فورمل
 األميركيا قتل في عمليا للم اوما بال ر  مر بي  لحم قبل عامير.

في الوق  عات ، ال يمكر التحرر مر االنطبا  أر الخلسيا الدينيا لمستااري ترام ، العير أوكل إلي م 
تعاطي همالء م  هعا الملع. فكل  م ما إدار  ملع العالقا  السلسطينيا اإلسراسيليا، تمثر على طاب 

مر كوانر، والمبعوث الخا  اايسر غرينبال  والسسير األميركي في تل أبي  ديسيد فريدمار، هم 
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مر التيار الديني الي ودي األرثوعكسي، ومعروفور بمواقس م المساند  لليمير اإلسراسيلي. وحسبما 
اخل الواليا  المتحد  تاك ك في نزاها كوانر كاع الصحافي اإلسراسيلي إنايل بيبر، فإر لأوساطاا د
 بسب  طاب  مواقس  األيديولوايا المسب ا مر الصرا ل.

وتساءل بيبر في سلسلا مر التغريدا  نارها، مطل  األسبو  الحالي، على حساب  على موق  
ا لتويترل: لتخيلوا لو قام ترام  بتعيير مسلم أميركي مسموالا عر ملع العالقا  اإلسراسيلي

 السلسطينيال، مايراا إلى أر لأحداا في الواليا  المتحد  لم يكر لي بل بعلكل.
م  العلم أر تح ي اا نارت  لهارتمل في أع ا  اإلعالر عر فوز ترام  بالرساسا كاع أر لعاسلا 
كوانر قد تبر ع  على مدى سنير بمسا  اآلالع مر الدوالرا  لممسسا  داخل المستوطنا  

 سا الغربيا، و من ا مدرسا دينيا يديرها الحاخام إسحاق اابير العي أصدر مصنساا الي وديا في ال
 ف  ياا بعنوار )اريعا الملك(، أوا  في  قتل األطسال الر   مر العر  لتحييد خطرهم مست بالال.

مر هنا، فإر كبار مسمولي السلطا السلسطينيا العير عاد  ما يبدور الحعر في التعبير عر 
م عر المبعوثير األميركيير باتوا يااهرور بتاكيك م في نزاها أع اء السريق األميركي انطباعات 

المسمول عر إدار  ملع العالقا بير إسراسيل والسلطا السلسطينيا. كما عهب  إلى علك ع و اللانا 
 التنسيعيا لمنظما التحرير حنار عاراوي.

لمواقع األميركيا، بل أي اا في البيسا لكر العواسق أمام اولا كوانر ال تكمر ف ط في طاب  ا
السياسيا الداخليا التي تسود إسراسيل حالياا. فعلى الرغم مر أر حكوما اليمير المتطرع في تل أبي  
ترفض بإصرار فكر  إقاما دولا فلسطينيا وتصر على مواصلا االستيطار والت ويد، إال أر التوصيا 

خير إل ساء مزيد مر التادد على مواقس  ل مار استمرار بت ديم السحا ات ام  د نتنياهو تحس ز األ
 وقوع قواعد اليمير إلى اانب .

إر فريق ترام  ب ياد  كوانر العي يدرك تع يدا  الواق ، كما تم تو يح  آنساا سيحاول ال غط على 
ر الطرع السلسطيني، العي يرى أن  يمثل الحل ا األ عع؛ للمواف ا على العود  للمساو ا  مر دو 

اروط مسب ا. وترى واانطر أر محاولا تح يق هعا ال دع تتطل  االستعانا بخدما  ال وى 
اإلقليميا العربيا التي يمكر أر توظع أوراق ا في الساحا السلسطينيا لل غط على قياد  السلطا، 

 وهعا ما يسسر أر اولا كوانر ستامل كالا مر ال اهر  والرياض.
لى دور الرياض وال اهر ، إال أن  ال يواد ما يدلل على أر قياد  لكر رغم الرهانا  األميركيا ع

السلطا السلسطينيا يمكر أر تستاي  ل عه ال غوط، ال سيما بعد أر أدرك  حام حالا الغليار التي 
 تسود الاار  السلسطيني، كما عكس  علك أحداث األقصى.
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اانطر مادداا الستراتيايا تدويل وتتا  قياد  السلطا التي استبد ب ا اليأم مر مواقع إدار  و 
الصرا ، ألر الرسيم السلسطيني، محمود عبام، سيطال  خالل الخطا  العي سيل ي  الا ر الم بل 

 أمام الامعيا العاما لفمم المتحد  ب بول فلسطير كع و كامل الع ويا في األمم المتحد .
 16/8/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 اكتمال الهالل الشيعي .48

ل زيسرايا  
سنا على حر  لبنار الثانيا. وفي تلك المعارك كار مر زعم  11مرور  األسبو ل د صادع في هعا 
في هعه المر  مواا ا بير الايال اإلسراسيلي وحز   –في الساحا اللبنانيا  أخرىأن ا ليس  حر  

قو  إيرانيا  في المواا ا بير ال دم وط رار. إر حز  هللا كار وما زال أولىبل هي اولا  –هللا 
 طالسعيا تم تاكيل ا وتمويل ا وتسليح ا مر قبل ط رار، التي ما زال  تملي علي ا قرارات ا.

حر  لبنار الثانيا الب  مع ا ال دوء المتواصل على الحدود الاماليا، لكن ا لم تتمكر مر ال  اء 
 اواطئسيطرت ا على  أهميا هو أن ا لم تمن  إيرار مر تعميق األكثر واألمرعلى قو  حز  هللا. 

 لبنار ااء قطا  غز ، واآلر يأتي دور سوريا. أع ا . وفي األوسطالارق 
مر ال دم وبيرو . أوال، مر قبل رسيم  األسبو ل د حصلنا على تعكير ل عا الواق  المع د في بدايا 

 أع ا في  في المنط ا الناائالسراغ  إلىت وم بالدخول باكل سري   إيرارالموساد العي حعر مر أر 
الممتد  مر ط رار حتى اليمر وقطا  غز  ولبنار.  اإلقليمياالسيطر   إلىهزيما داعال، وأن ا تسعى 

والى اان  علك، كار خطا  حسر نصر هللا، زعيم حز  هللا، في العكرى السنويا على انت اء 
 الحر .

ل  لمستمعي  هو في الخندق، وكل ما يستطي  قو  2006حسر نصر هللا ما زال متحصنا منع صيع 
ال ص  المستعلا عر ناا  المنظما في المعارك م  الايال اإلسراسيلي. ولكن  اختار العود  لت ديد 

في حيسا بل المساعل النووي في  األمونياإسراسيل ب درت  الصاروخيا. وفي هعه المر  لم ي دد خزار 
 ديمونا.

سنا. وهو يخاى  11نار الثانيا قبل إر نصر هللا مرتد  بسب  ال ربا التي تعرض ل ا في حر  لب
م  إسراسيل. ومر هعه الناحيا أصبح عخر إلسراسيل، فال أحد مثل  يحافظ على  أخرىمر حر  

  بط النسم وال دوء على طول الحدود.
لكر ال دوء ي تصر على منط ا الحدود. فسي العمق اللبناني والسوري تستمر عمليا تسلح حز  هللا، 

  إيرار وواود إيراني وا ح. في لبنار الحديث يدور عر مصان  للصواريخ وهعه المر  م  بصما
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حز  هللا. أما في سوريا فتزيد إيرار  إلىأقامت ا إيرار مر اال عدم ن ل ا مر إيرار عبر سوريا 
سيطرت ا على مناطق كبير  في الدولا بعد انسحا  داعال من ا. وكل علك بمباركا روسيا وتح  

 حا أو المغم ا.أعير واانطر المستو 
عمار عندما اكتاس  أر هناك مليايا  ايعيا تح  إمر   األردنياأمم ف ط صرخ  العاصما 

 إيرار، انتار  على طول الحدود م  سوريا.
اورج بوال إسراسيل لم ااما حز  هللا مر اال كبح إيرار. وكما  إدار في حر  لبنار الثانيا دفع  

وبعد علك ااء االتساق النووي م  إيرار العي وقع  علي   هو معروع كار الناا  ازسيا ومحدودا.
والعي منح إيرار الارعيا والتااي  لالستمرار بما ت وم ب . اآلر توصل  الواليا   أوباماالرسيم  إدار 

ارعيا التوااد لستر  طويلا  إيراراتساق م  روسيا حول سوريا، العي مر اأن  أر يمنح  إلىالمتحد  
مر علك واود ممر بري يصل بير ط رار وبغداد ودماق وحتى بيرو . قاد   في الدولا، وأكثر

حمام العير يعرفور قراء  الو   الاديد في المنط ا، قاموا بزيار  في ط رار، وهم يمنحور اآلر 
وحدهما أمام ال الل الايعي على  واألردر. وكل علك يب ي إسراسيل إيراراألولويا للعالقا م  

 حدودهما الاماليا.
 15/8/2017، «اليوم إسرائيل»

 16/8/2017، األيام، رام هللا
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