
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 "القدس العربي": القيادة الفلسطينية واألردن ينسقان إلفشال خطة "السالم اإلقليمي"
 موقع عبري: ترامب يبحث عن وريث لعباس والتأكد أن خالفته لن تكون حافلة بالصراع الدموي

 قيادي بفتح: عباس سيحاول إنهاء منظمة التحرير كما أنهى شرعية فتح
 ترتكب خيانة تاريخية ضد بالدنا "إسرائيل"روسيا: 

 توتر في مخيم "عين الحلوة" ومخاوف من تحريك "داعش" خالياه النائمة

محكمة الُعليا اإلسرائيلية تجمد ال
قانونًا يشر ِّع البؤر االستيطانية 
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*** 
 

 واليمين اإلسرائيلي يشجب القرار ةع البؤر االستيطانيمحكمة الُعليا اإلسرائيلية تجمد قانونًا يشر ِّ ال .1
القدس: قررت المحكمة العليا اإلسرراييلية بصرورم متقترة تجميرد تطبيرو قرارون يشرر  البرتر اةسرتيطارية 

علرررس التمررراس  العشررروايية المقامرررة علرررس أراة  لسرررطيريةا وبةاصرررة  ررري الةرررفة ال ربيرررة المحتلرررةا ردا  
 أصحاب األراةي.

وقررا   راييلي قرررار المحكمررةا بحجررة أررري يةررعب سرريادم البرلمرران.وعلررس الفررور شررجب تيررار اليمررين اإلسرر
عةو الكريست بيزالي  سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" اليميري المتطربا المشارك  ي حكومة 

 قارون أصدره الكريست". بريامين رترياهو: "إري تدة  ةطير من المحكمة ةد  
صررحا ة الفررسرريةا أمررسا أن القاةرري ريرر  هرررد  وتظهررر وئررايو المحكمررة الترري اطلعررت عليهررا وكالررة ال

ا والررهي يشررر  6/2/2017بتجميررد القررارون الررهي أقررره الكريسررت  رري  احترازيررا   أصرردر أو  مررن أمررس أمرررا  
 من البتر اةستيطارية التي لم تبن بقرار من الحكومة اإلسراييلية. بأئر رجعي عددا  
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بريت ههه البتر علس أراةيهاا وعدد   لسطيريا   يا  محل مجلسا   17وجاء القرار ردا علس التماس تقدم بي 
 من جمعيات حقوو اإلرسان الفلسطيرية واإلسراييلية.

وكتب القاةي هرد   ي قرارها أن المستشار القةايي للحكومرة أ يةراي مارردلبليت طلرب مرري إصردار 
ار القةرايي ا علس أن يبدي المستش10/9/2017القرار. وطلبت المحكمة من الكريست إرسا  رده  ي 

 .16/10/2017للحكومة رأيي القاروري  ي 
مررن جهترريا حررهر ماررردلبليت مررن أن القررارون يعررر ة المسررتولين اإلسررراييليين لم حقررات قةررايية أمررام 

 المحكمة الجرايية الدوليةا و"يصعب الد ا  عري" أمام المحكمة العليا.
ستيطانا القارون بأري "وصمة عار علس بدورهاا وصفت حركة "الس م اآلن" اإلسراييلية المراهةة ل 

الكريست". وقالرت الحركرة التري شراركت  ري تقرديم اةلتمراس مر" جمعيرة "حقروو المرواطن" إن "رتريراهو 
 يسمح بسرقة األراةيا ويجع  العسكريين عرةة للمحكمة الدولية من أج  ةمان بقايي السياسي".

 19/8/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 اإلسرائيلية -ن محرك حقيقي لتقدم عملية السالم الفلسطينية : مبادرة الصيشعث .2
 رري مقابلررة  اون الدوليررةت لرررييس الفلسررطيري محمررود عبرراس للشررامستشررار  ااعتبررر ربيرر  شررع  :رام هللا

الصرا  الفلسطيري اإلسراييلي "محرك حقيقري  ا أن مبادرم الصين لح   "شيرةوا"ةاصة م" وكالة أرباء 
وقرا  شرع  إرري " ري ظر  وجرود يمر  قلير  لجهرود السر م التري  عمليرة السر م".باتجاه تحقيو تقدم  ي 

 ترعاها الوةيات المتحدم األمريكية  إن مبادرم الصين تأتي لترشيط جهود الس م اإلقليمية".
وهكر شع  أن الرييس عباس شعر بتعزيز ودعم صيري بعد لقايي  ي الصرين برالرييس الصريرس شري 

 ن "اقتررراا الرقرراط األربرر" مررن الصررين مقبولررة تمامررا  أوأةرراب  شررهر الماةرري.جررين بيررري"  رري بكررين ال
للفلسررطيريينا وهرري تتيررد متطلبررات الشررعب الفلسررطيري والمتطلبررات العمليررة ل رتقررا  إلررس المفاوةررات 

 وتحقيو الرجاا  ي العملية السلمية".
الصرا  الفلسطيري  ح   رتية صيرية لتحقيو الس م و  2013مايو أيار/ وكان الرييس شي أطلو مطل" 

 اإلسراييلي.
  18/8/2017 ،شينخوا أنباءوكالة 

 
 إلفشال خطة "السالم اإلقليمي" ينسقاناألردن و القيادة الفلسطينية  ":القدس العربي" .3

أشررب الهرور: علمررت "القردس العربري" مرن مصرردر سياسري  لسرطيري أن اتصراةت ومشرراورات  –غرزم 
 رري هررهه األوقرراتا بررين طرراقم  لسررطيري ويةررر أردررريا و ررو بةصرروم ملررب العمليررة السررلميةا تجررري 
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التفاهمات التي جرت  ي ةترام لقراء القمرة الرهي جمر" الررييس محمرود عبراس والملرك األردرري عبرد هللا 
الئررراري  ررري رام هللاا قبررر  أكئرررر مرررن أسررربو ا بهررردب وةررر" رتيرررة مشرررتركة برررين الطرررر ينا قبررر  وصرررو  

يد بعد أيام. لكن المصدر رفس أن يكون هراك توجي لتشكي  مبعوئي الرييس األمريكي للمرطقة من جد
وأكرد المصردر أن القمرة قطعرت الطريرو أمرام أي محراوةت  "و د تفاوةي مشترك" إلدارم هرهه العمليرة.

التفاب علس القيادم الفلسطيرية من اإلدارم األمريكيةا لفتح قروات اتصا  بعيدا عن الفلسطيريين إلقرار 
 مي"ا وهلك من ة   الدعم السياسي الكبير الهي قدمتي المملكة األردرية.ةطة "الس م اإلقلي

 19/8/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 خالفته لن تكون حافلة بالصراع الدموي أنوالتأكد  عباسموقع عبري: ترامب يبحث عن وريث ل .4
ن الررييس أزعم الصرحفي اإلسرراييلي المةرتم  ري الشرتون العربيرة يروري برن مرراحيم : عصمت مرصور

وبحسب ما رشر موق" ريوز  األمريكي دورالد ترامب يبح  عن وري  للرييس الفلسطيري محمود عباس.
وقا   ن الو د األمريكي الكبير الهي سيزور المرطقة األسبو  المقب  سيبح  هها الموةو .إون العبري  

تريد التأكرد أن  األمريكيةاإلدارم  تأئير كبير علس هوية ةلب الرييس وأن األمريكيةبن مراحيم إن لإلدارم 
كمرا هكرر برن مرراحيم  الفترم القادمة لن تكون حا لة بالصر  الردموي علرس كرسري الرياسرة و رو ادعاءاتري.

القيادي  ي حماس وعةو التشريعي رايب الرجوب بأن هدب الزيارم ليس عملية الس م ب  البح   أقوا 
 ودو  عربية. "إسرايي "وهو األمر الهي يش    عباس ي موةو  ة  ة 

 18/8/2017 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 عباسوزير الخارجية الفلسطيني يسلم رسالة للرئيس الغيني من  .5
رام هللا: استقب  رييس جمهورية غيريا ألفا كورردي  ري القصرر الرياسري  ري العاصرمة ال يريرة كورراكري 

م للررييس محمرود عبراس. وسرل   ا شةصريا  وزيرر الةارجيرة والم ترربين الفلسرطيري مبعوئ ر ارياة المالكي
رسرالة مرن  األ ريقريل يريرا والررييس الحرالي ل تحراد  المالكي ة   اللقاء للرييس ال يري بصرفتي رييسرا  

لفلسرررطين  ررري  األ ريقررريالررررييس عبررراسا كمرررا وبحررر  المرررالكي مررر" الررررييس ال يرررري سرررب  تعزيرررز الررردعم 
 كي دعوم للرييس ال يري لزيارم  لسطين.و ي رهاية اللقاء وجي المال المحا   الدولية.

 19/8/2017 ،القدس العربي، لندن
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 الخضري: األوضاع المعيشية في غزة تتجه نحو األسوأ كل ساعة .6
رييس اللجرة الشعبية لمواجهة الحصارا إن "غزم تعريش  اقا  الرايب الفلسطيري جما  الةةري :غزم

ري مرررواطن يعيشرررون  ررري غرررزم يقاسرررون مررررارم الحصرررار وةرررعا  كارئيرررا  صرررعبا  بمعررررس الكلمرررةا وأن مليرررو 
ا "ة أبرررالي إن قلرررت أرررري كررر  سررراعة تتجررري 18/8/2017 وقرررا   ررري بيررران صرررحفيا الجمعرررة واةرقسرررام".

األوةا  المعيشية رحرو األسروأ بسربب رتراين اةرقسرام واسرتمرار الحصرار علرس الررغم مرن كر  الجهرود 
 علس الوة" الكارئي".التي تُبه  لمحاولة وقب هها التدهور والت لب 

 18/8/2017وكالة قدس برس، 
 

 نواب حماس يعزون النائب جرار بوفاة والدها .7
رعس عدد من رواب المجلس التشرريعي عرن حركرة حمراس  ري الةرفة ال ربيرة المرحروم كرعران : رام هللا

الرررواب  وتقرردم .17/8/2017الةمرريس الرطررروطا والررد الرايررب األسرريرم ةالرردم جرررارا والررهي وا ترري المريررة 
 من الرايب جرار بأحر التعازي والمواسام بو ام والدهاا متمرين لها الفرج العاج  من سجون اةحت  .

 18/08/217فلسطين أون الين 
 

 أنهى شرعية فتحمنظمة التحرير كما : عباس سيحاول إنهاء بفتحقيادي  .8
السرلطة وحركرة  رتح محمرود اتهرم القيرادي الفتحراوي عبرد الحميرد المصرريا ريريس : ربي  سرورو -غزم 

"شررعية  ررتح وجعلهرا مشرررهمة"ا معتبررا   رري رفرس الوقررت أن الرجر  الئمرراريري  أرهررسعبراس بمرا قررا  إرري 
 "سيحاو  أن يرهي مرظمة التحرير".

وقا  المصريا لصحيفة " لسطين"ا أمسا إن عقرد المجلرس الروطري الفلسرطيري و رو تركيبتري القديمرة 
 ا "سيكون تراكما  للفش ا ولن يرى الرور".بعيدا  عن تفاهمات المصالحة

واعتبر المصريا أن عباس " ي الرهاية سيرهي ك  الشرعيات كما أرهس شررعية  رتح وجعلهرا مشررهمة 
 ومفككة بعد المتتمر الساب"ا سيحاو  أن يرهي مرظمة التحرير وهكها دواليك".

يي (ا وريررريس السرررلطة الةمررريس وعرررن اللقررراء المرتقرررب برررين و رررد أمريكررري للتسررروية برررين السرررلطة و إسررررا
المقب ا  ي رام هللاا وصب المصري هلك بأري "تراكم للفش "ا مستبعدا  أن تحص  السلطة علرس شريء 

 سرة من التجربة  ي مسار المفاوةات. 20من الوةيات المتحدم بعد 
لررس "ليسررت وقررا  إن السررلطة لررم تترررك لرفسررها غيررر اإلدارم األمريكيررة للمراهرررة عليهرراا موةررحا أن األو 

 أمامها ةيارات إة  إسرايي ( واإلدارم األمريكية".
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وبررري ن أن السرررلطة أغلقرررت "ةياراتهرررا مررر" اإلقلررريم ومررر" العرررالم العربررري وغيرررره"ا كمرررا اتهمهرررا بأرهرررا أغلقرررت 
 ةياراتها الداةلية وهي األهم والمتمئلة بالههاب باتجاه المصالحة.

سررطيريا لكررن السررلطة لررم تبررو أمامهررا إة "ةيررار وأكررد أن المصررالحة هرري األكئررر ةرررورم للشررعب الفل
 التفاوة ئم التفاوة ئم التفاوة م"  إسرايي ( من ة   الجارب األمريكي".

 18/8/2017، فلسطين أون الين
 

 "إسرائيل"ال إ: فتح معبر رفح دون وجود السلطة يعني فصل غزة عن الضفة وهذا ال يخدم فتح .9
متحررد  باسررم حركررة  ررتح أسررامة القواسررميا أن السررلطة أكررد عةررو المجلررس الئرروري والا: ةررام سررم

قطررا  غررزم مشررددا علررس أن مصررر  أبررراءمعارررام  إلرهرراءالفلسررطيرية تسررعي لفررتح معبررر ر ررح بشررك  دايررم 
اة بوجرررود السرررلطة  يتسررررس تريرررد ان تفرررتح المعبرررر و رررو القررروارين الدوليرررة واةتفاقيرررات الموقعرررة وهرررها ة

 سيطرم علس المعابر  ي قطا  غزم.الرسمية لل وبمتسساتهاالفلسطيرية 
وقررا  القواسررمي  رري تصررريح ةررام لوكالررة "سررما" ان حركررة حمرراس تررر ة طيلررة السررروات الماةررية 

قامت بي مصر طيلة السرروات العشرر الماةرية  تمكين الحكومة من العم  والسيطرم علس المعابر وما
ا "ان يرتم  رتح المعبرر وبشررك  ارسرارية ولبةرعة ايرراما موةرح ألهردابمرن  رتح لمعبرر ر رح البررري كران 

واوةح القواسمي ان  رتح معبرر  دايم ورسمي  هي بحاجة الي وجود السلطة الشرعية  ي قطا  غزم".
ر ررح بشررك  دايررم دون وجررود السررلطة الفلسررطيرية يعررري  صرر  غررزم وبشررك  كامرر  عررن الةررفةا وهررها ة 

 ووحدتها الداةلية. يةدم اة اسرايي  ورحن رعلم مدى حرم مصر علس القةية الفلسطيرية
واةاب: " رحن رئو بالقيادم المصررية بشرك  كبيررا وبلرد كبيرر بحجرم مصرر ة تتعامر  مر" اشرةام 

ا لهلك  ان كر  مرا يئرار الفلسطيريةاو احزاب ب  تتعام  م" السلطة والرييس محمود عباس والحكومة 
اس ودحرر ن ورحررن هررو محررة اشرراعات وا تررراءات" موةررحا "قررد يكررون هررراك لقرراء بررين حمرر برراإلع م

رعلررم هلررك جيرردا ولكررن لررن يررد " هلررك مصررر برران تقرروم بفررتح المعبررر بشررك  رسررمي مرر" ا ررراد او احررزاب 
 بالمطلو".

وترراب": " تحررالب حمرراس ودحرر ن تحررالب يسررعس الررس  صرر  قطررا  غررزم عررن الةررفة وتصررفية القةررية 
 ن تجاهلها اط قا".وهو مر وة ر ةا كام  جملة وتفصي  وهاكرم شعبرا حية وة يمك الفلسطيرية

 18/8/2017وكالة سما اإلخبارية، 
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 بزعم أنها تقدم الخدمة مجانًا لناشطي حماس يصادر أربع حافالت قرب نابلس االحتالل .10
صادرت قوات اةحت   الصهيوريا األسبو  المرصرما أرب" حا  ت رق ا قرب رابلس شرما  : رابلس

ن لررريا يررروم الجمعرررة: إن مصرررادرم الحرررا  ت المملوكرررة وقرررا  جررريش اةحرررت    ررري بيررا الةررفة المحتلرررة.
لشررركة الرقرر  الفلسررطيرية "التميمرري" جرراء بررزعم أرهررا تقرردم الةدمررة مجارررا ا لراشررطي حركررة "حمرراس"  رري 

وزعررم جرريش اةحررت   أن الشررركة تسرراهم  رري رقرر  طرر ب وراشررطي حركررة  الةررفة مررره عرردم سررروات.
ا 2015ش اةحت    ي بياريا إلس إرري صرادر عرام وأشار جي "حماس"ا إلس رقاط التماس م" الجيش.

عرردم حررا  ت مررن الشررركةا بررزعم أرهررا "سرراهمت بشررك  أو برربةر  رري رشرراطات إرهابيررة"  و ررو تعبيررره(ا 
مدعيا أرها ُأرجعت للشركة بعد توقيعها عقد ا تلتزم ة لي عدم مشاركتها  ي أي رشاط لحركة "حماس" 

 بالةفة.
 18/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من أنصارنا سبعةحماس: أمن السلطة يعتقل  .11

من أرصارراا بيررهم  7إن أجهزم أمن السلطة  ي الةفة المحتلةا اعتقلت "ماس حقالت حركة : رام هللا
: إن األمرن اوأةا ت  ي بيران لهر ."أسرى محررين من سجون اةحت  ا وهلك علس ةلفية سياسية 5

األسررير المحرررر إبررراهيم حسررن حسررين رزيقرراتا واألسررير المحرررر  الوقررايي  رري الةليرر ا اعتقرر  كرر  مررن
وأشرارت إلرس أن جهراز المةرابرات  أحمد محمود الزعبي الطردما ومجدي أحمد الطردما من بلدم تفوا.

 رري الةليرر ا اعتقرر  أيةررا المررواطن سررامح القواسررمي واألسررير المحرررر مصررعب الهررورا بعررد اسررتدعايي 
هررا مرررز  المررواطن هيررئم القواسررمي وتفتيشرري وتسررليم رجلرري مجاهررد ب غررا  للمقابلررةا باإلةررا ة إلررس اقتحام

ولفتررت إلررس اعتقررا  األمررن الوقررايي لرسررير المحرررر أسرريد شررحادم أئررراء توجهرري لعملرري  رري  لمراجعتهررا.
 رابلس.

 18/8/2017، فلسطين أون الين
 

 االحتالل يزعم إحباط عملية طعن في القدس .12
  اإلسرراييلي "إحبراط" عمليرة طعرن  أمرس الةمريسا  ري مديررة زعمرت شررطة اةحرت : القدس المحتلرة

القرردس المحتلررةا عقررب إع رهررا عررن اعتقررا   لسررطيري و"بحوزترري سرركين" قرررب مةرريم شررعفاط ل جيررين 
وقالت شرطة اةحت    ي بيان لهاا إرها ألقرت القربة علرس "مشرتبي مقدسري"ا  وسط المديرة المحتلة.

يم شعفاط "حام   سكير ا بحقيبتري ومسرتق   برام عرابر  ري معبرر بالعشريرات من عمرها من سكان مة
وأ ررادت وسرراي  إعرر م عبريررةا بررأن الشرراب الفلسررطيري اقترررب مررن أحررد  مةرريم شررعفاط باتجرراه القرردس".
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ةباط جيش اةحت    ي المرطقةا وأري عئر بحوزتري علرس سركينا ة ترة  أرري كران يرروي ترفيره عمليرة 
 طعن.

 18/8/2017، قدس برس
 

 إسرائيلية أمنية بالبيت األبيض -محادثات أمريكية  ":يديعوت أحرونوت" .13
كشرفت صرحيفة يرديعوت أحروررروت أن الوةيرات المتحردم أجررت محادئرات أمريرة مرر"  :األلماريرة الوكالرة

يرررران وحرررزب هللا. ة ررري البيرررت األبرررية بشرررأن سررروري "إسررررايي " وهكررررت الصرررحيفة اإلسرررراييلية علرررس  وا 
أن مستشار األمن القومي األمريكي هربرت ريمون مكماسرتر  18/8/2017 الجمعةموقعها اإللكتروري 

محادئررررررات بالبيررررررت األبررررررية مرررررر" و ررررررد إسررررررراييلي برياسررررررة مرررررردير  17/8/2017 أجرررررررى ليلررررررة الةمرررررريس
وقا  الصحيفة إن الجاربين بحئا وقب إط و الرار  اةستةبارات اإلسراييلية  الموساد( يوسي كوهين.

لحقررت بقرردرات  يا واألةرررار التررةجررات اإلسررراييلية لصررد الوجررود اإليراررري بسرروريا واةحتياة رري سرروري
حزب هللا لتهديد اةستقرار  ي المرطقة. وأةا ت أن من المستولين األمريكيين ر يعي المستوى الرهين 

 شاركوا  ي المحادئاتا المستشار الةام للرييس ترمب لشتون الشرو األوسط جيسون غريرب ت.
 18/8/2017 ،الدوحة الجزيرة نت،

 
 سرائيليين جزء من المالحقة السياسيةإلواالعتقاالت اإلدارية ل صالح اعتقال الشيخ رائد إسرائيلي:نائب  .14

 مررن حررزب ميرررتس اليسرراري الصررهيوريا إن "اعتقررا  الشرري  رايررد االراصرررم: قررا  الرايررب عيسرراوي  رررين
مررن الم حقررة السياسرريةا الترري تتصرررب إسررراييليين هرري جررزء  نواةعتقرراةت اإلداريررة لمررواطري صرر ا

 الشرطة ة لها كشرطة سياسية  ي ةدمة محاربة حرية التعبير".
 19/8/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 يديولوجيتها المتطرفةأالشيخ رائد قاد حركة أخرجت عن القانون بسبب  أردان: .15

قراد حركرة أةرجرت "صر ا رايرد الشري  أن  أردانالراصرم: زعم وزير األمن الداةلي اإلسراييلي غلعراد 
يررديولوجيتها المتطر ررة الترري سررببت أعمررا  القترر  واإلرهرراب". وأةرراب أن "صرر ا أعررن القررارون بسرربب 

علرررس  صررررا بشرررك  يشرررج" التطررررب وتفهرررم العررررب وأعمرررا  القتررر  الدرييرررةا ولرررهلك  إرررري يشرررك  ةطررررا  
م ويرتم إرسرالي لسرروات طويلرة . وتاب" "يم  أن يستةلصوا القارون بحقي هرهه المرر "الجمهور حسب رأيي

 إلس ما وراء القةبان".
 19/8/2017 ،القدس العربي، لندن
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 يهودي مليارديرتفرج عن  "إسرائيل" .16
أصدرت محكمة إسراييلية قرارا  بإط و سراا قطب صراعة األلماس والمراجم اإلسراييلي  .(:ب.ب.أ 

  لررردى المستشررار الرمسرروي عقرررب بيررري شررتايرميتسا والمستشرررار السياسرري طررا  زيلبرشرررتين الررهي عمرر
اعتقالهما  ي إطار تحقيو  ي عمليرة غسر  أمروا . وأ رادت الشررطة برأن قيرودا  عردم سرتفرة عليهمراا 

 من دون الكشب عن ماهية تلك القيود.
 19/8/2017 ،الحياة، لندن

 
 الشرطة اإلسرائيلية تمنع مظاهرات مناهضة لنتنياهو .17

سررتولي "جمعيررة رقرراوم الحكررم" وغيرهررا مررن الترظيمرراتا الترري تقررود ترر  أبيررب: أبل ررت الشرررطة اإلسررراييلية م
ريريس الروزراء بريرامين رتريراهوا أرهرا لرن تسرمح لهرم  التبراطت  ري توجيري ةيحرة اتهرام ةرد   مظاهرات ةد  

وبررت الشررطة هرها المرر"  بالتظاهر مساء اليوم  السبت(ا ألن "عدد المتظاهرين تجاوز الحد المعقو ".
المتظرراهرين ةرر   المظرراهرم األولررس الترري سررمحت بترظيمهررا  رري مطلرر" السرررة الحاليررة لررم بقولهررا إن عرردد 

حارسرا  ة غيرر. لكرن هرها العردد تةراعبا وبلري  13شةصرا   قرطا وهرو مرا كلافتهرا تةصريم  50يتجاوز 
شرررةما  يمررا يقرررو  المرظمرررون إن  2,500ا أي يرروم السررربت الماةررريا أكئررر مرررن 38 ةرر   األسررربو  الرررر

 شةما وهو ما يستدعي تةصيم أعداد غفيرم من رجا  األمن. 3,000وز العدد يتجا
وبررالرظر إلررس هررهه المعطيرراتا اقترحررت الشرررطة علررس المطررالبين بالتظرراهر رقرر  المظرراهرم إلررس مكرران 
يةرا بعيردا  عرن بيرت المستشرار القةرايي للحكومرة أبيحراي مرردلبليتا برراء علرس طلرب سركان الحري. 

الطلربا وقرالوا إرهرم كراروا يبحئرون إمكاريرة رقر  مكران المظراهرم ألن عردد لكن قادم المظراهرات ر ةروا 
 المشاركين زاد كئيرا ا لكرهم لن ي يروا رأيهم حتس ة يظهر هلك وكأري رةوخ لة وط اليمين الحاكم.

 19/8/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 اس كرامليإالجزيرة قناة منظمة إسرائيلية تحذر من تسييس جلسة االستماع لمراسل  .18
يررايير طاريرسرركي مكتررب الصررحا ة الحكررومي مررن م بررة  "إسرررايي "حرره ر ريرريس مرظمررة الصررحفيين  رري 

تسررييس جلسررة اةسررتما  المزمرر" عقرردها لمراسرر  الجزيرررم إليرراس كررر ام اةئرررين المقبرر ا قبرر  اتةرراه قرررار 
ي طاريرسكي تحهيره إلس مدير مكتب الصحا ة الحكومي ري بسحب اعتماده الصحفي. تسان حينا ووج 
 أئراء ارعقاد الجلسة للتأكد من سيرها و و المعايير المقبولة. ي إلس إلياس  معلرا أري سيرةم شةصيا  

 18/8/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 قرار اإلقليم الكردي إجراء استفتاء االنفصال عن العراقب ترحيب إسرائيلي .19
الكررررديا إجررراء اسررتفتاء "اةرفصررا " عرررن  قرررار سررلطات اإلقلرريملدعمهرررا  "إسرررايي "األراةررو : أعلرررت 

هكررت وسراي  إعر م إسرراييلية أن ريريس الروزراء بريرامين رتريراهو و  العراوا  ي سبتمبر/ أيلرو  المقبر .
ا إرهم يدعمون 13/8/2017رس األمريكي  ي ج ي تصريح صحفيا عرد استقبالي و دا من الكور اقا 

تريرررراهو بررررأن "األكررررراد شررررعب شررررجا  ومرررروا  لل ررررربا وجرررراد  ر اسررررتق   اإلقلرررريم الكررررردي عررررن العررررراو.
 ويتقاسمون قيمرا".

 19/8/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 الشيخ رائد صالح: سجناء جنائيون يهود يهاجمونني ونتنياهو يتحمل مسؤولية ما أتعرض له .20
ات كشب الشي  رايد ص ا ة   تمديد اعتقالي  ي محكمة إسراييلية أري يتعرة ةعتداء: الراصرم

وتهديدات داة  السجن من قب  سجراء جراييين يهود وحم  رييس حكومة اةحت   المستولية عن 
ك  سوء يتعرة لي. وقررت محكمة الصلح اإلسراييلية  ي ريشون لتسيون تمديد اعتقا  الشي  رايد 

ةيا من مرزلي ص اا للمرم الئاريةا وهلك ل اية يوم اإلئرين المقب ا بعد اعتقاليا  جر الئ ئاء الما
 ي أم الفحم. ورسبت الشرطة للشي  رايد ص ا شبهات التحرية علس العربا والتحرية علس 
العرصريةا والعةوية  ي مرظمة إرهابية والقيام بأعما  لصالح مرظمة إرهابيةا  يما  ر د الشي  

قصس من ص ا ومحاموه الشبهات جملة وتفصي . ويأتي هلك علس ةلفية رعتي مرفهي عملية األ
 مديرتي  ي أم الفحم بر "الشهداء" وت وتي يية "وة تحسبن الهين قتلوا  ي سبي  هللا أمواتا".

 19/8/2017القدس العربي، لندن، 
 

 سلوان تضامنا مع عائلة أبو سنينة بعد هدم منزلهابمقدسيون يؤدون صالة الجمعة داخل خيمة  .21
المقدسيينا ص م الجمعة داة  ةيمة البستان أدى العشرات من  :دياة جويحان - القدس المحتلة

 أياما تةامرا م" عايلة أبو سريرة بعد هدم مرزلهم قب  عدم األقصس ي بلدم سلوان جروب المسجد 
 برايي من قب  المواطرين. وا عادممن قب  اةحت  ا 

وقا  ةطيب الجمعة  ي ةيمة سلوان الشي  راجح بكيرات: "تحت حر الشمس وتحت وطأم من 
 األرةامتازوا بميزات ة رشاهدها  ي قواميس ل ات العالما سرقوا  األرةحت  ا لصوم علس اة

 ومسارات الشوار ". األسماءوالمقدسات والهوية وغيروا 
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 أحياءمرشأم ومرز   ي  200: "جرا ات بلدية اةحت   مره بداية العام هدمت أكئر من وأةاب
ا سريرةهدمت جرا ات البلدية مرز  عايلة عبد الكريم أبو  أياممةتلفة من مديرة القدسا وقب  عدم 

 وبراية سكرية  ي بلدم العيساوية".
وعقب ارتهاء الص م عقد متتمر صحفي  ي داة  ةيمة الصمود والئبات "ةيمة البستان"  ي بلدم 

سريرةا عةو  أبوالمبارك وتحد   ي المتتمر صاحب المرز  عبد الكريم  األقصسسلوان جروب 
لس الئوري  ي حركة  تح حاتم عبد القادرا المحامي أحمد الرويةي ممئ  مرظمة التعاون المج

  ي  لسطينا وعةو لجرة الد ا  عن حي البستان مراد ابو شا ". اإلس مي
 18/6/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 األقصى المسجد عكرمة صبري: االحتالل يحاول التدخل في تعيين حراس .22

أكد ةطيب المسجد األقصس المباركا الشي  عكرمة صبريا أن اةحت   يحاو  : ةالقدس المحتل
التدة   ي إدارم الوقب اإلس ميا وبةاصة  ي تعيين حراس المسجد األقصسا متكد ا أن أه  

  لسطين هم جميعا مرابطونا وير ةون أي إجراء احت لي  ألري باط .
أن اةحت   يقوم اآلن باستفزازت متعمدم بحو إلس  ا18/8/2017وأشار صبري  ي ةطبة الجمعة 
 بدا " اةرتقاما وبهدب ت طية  شلي. 48المقدسيين وبحو أهالي مراطو 

 18/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 سوريةالسجون الفي  مصرع الجئ فلسطيني تعذيباً ل": مجموعة العم" .23
قية اليوم الجمعة بأن ةجئ  لسطيري أ ادت مجموعة العم  من أج   لسطيريي سورية الحقو : دمشو

 1600قةي تحت التعهيب  ي السجون السورية  ي وقت يواص   يي الرظام اعتقا  أكئر من 
  لسطيري.

ورق  بيان صادر عن المجموعة الحقوقية عن هوي المعتق  الفلسطيري "هيئم مهرد القاةي" من أبراء 
 سجون الرظام السوري. مةيم العايدين  ي حمم و ام رجلهم تحت التعهيب  ي

أعوام من اعتقاليا  4وقالت عايلة القاةي إن رجلهم  ارو الحيام  ي سجون الرظام السورية بعد 
 ( ةحية.468وبهلك يرتف" عدد ةحايا التعهيب من الفلسطيريين ممن وئقتهم مجموعة العم  إلس  

 18/8/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
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 أشهر في القدس المحتلة سبعةخالل  معتقالً  1,460و شهيداً  17: دوليةمؤسسة القدس ال .24
قا  تقرير لمتسسة القدس الدوليةا صدر أمسا إري :  ا ب ب( - برهوم جرايسي -القدس المحتلة

ة   األشهر السبعة من العام الحاليا واجهت القدس المحتلةا تصعيدا دمويا واستيطاريا من حكومة 
مقدسياا  ي حين تم وة" مةططات  1,460شهيدا واعتقا  ما يقارب  17ارتقاء اةحت  ا أسفر عن 

 إلسا وهها لبراء يةب البيوت اةستيطارية  ي مراطو متعددم من المديرة والمدن القريبة مئ  رام هللا
 جارب استمرار قم" األهالي المقدسيين.

اليةا إة أن الهبة الشعبية  ي وقا  المتسسةا إرها كارت تروي إصدار تقرير عن رصب السرة الح
المباركا جعلها تتج  التقريرا لي طي  األقصسالمديرةا علس ةلفية جرايم اةحت    ي المسجد 

 األشهر السبعة األولس من هها العام.
واعتقلت رحو  مقدسياا 17وقا  التقريرا إن قوات اةحت   قتلت ة   الفترم التي ي طيها التقرير 

رقطة مواجهةا  ي  719صلت رقاط المواجهة م" جرود اةحت   ومستوطريي إلس يةرين. و  1,458
صابة  8قرى وبلدات القدس المحتلةا أسفرت عن مقت    يةرين. 125إسراييليين وا 

وأكدت المتسسة مواصلة سلطات اةحت   اإلسراييلي  ي  رة سياسة األمر الواق"  ي مديرة 
جراءات والمشاري" التهويديةا ةسيما اةستيطان واةستي ء القدس المحتلة من ة   سلسلة من اإل

والهدم والمصادرما بهدب تفريي المديرة من أهلها المقدسيينا وجلب المستوطرين مكارهم لت يير واق" 
 المديرة وهويتها العربية اإلس مية.

هر الماةيا رحو وبي ن التقرير أن قوات اةحت   هدمت مره بداية العام الحالي وحتس رهاية الش
مرزة  214مراز  ومرشبت سكرية وتجارية بمةتلب قرى وبلدات القدس المحتلةا وأةطرت بالهدم  105

 6مقدسيين علس هدم مرازلهم بأيديهما  يما استولت عصابات المستوطرين علس  7ومرشأما وأجبرت 
 مراز   ي القدس المحتلة ة   الفترم هاتها.

 19/8/2017الغد، عم ان، 
 

 يئة الحراك تأسف لمنع إدخال قافلة مساعدات جزائرية لغزة ه .25
ا عن 18/8/2017 أعربت هيية الحراك الوطري لكسر الحصار عن قطا  غزما يوم الجمعة: غزم

 أسفها للموقب المصري بمر" قا لة المساعدات اإلرسارية الجزايرية من الدةو  لقطا  غزم.
بر ر ح لكي يسمح لها بالدةو  إلس قطا  غزما حي  تحم  وارتظرت القا لة أربعة أيام علس بوابة مع

 مساعدات ومستلزمات طبية وأدوية مةتلفة القطا  الطبي بحاجة ماسة إليها. و و الهيية.
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وأشارت إلس أن القا لة بقيت ترتظر السماا لها بالدةو  دون أي جدوى. مطالبة  السلطات المصرية 
 الطبية التي يحتاجها القطا . بالعم  علس إدةا  األدوية والمستلزمات

 18/8/2017القدس، القدس، 
 

 الخليل: مستوطنون يرشقون منازل فلسطينية بالحجارة  .26
أقدم عدد من مستوطري مستوطرة "كريات أرب"" بمديرة الةلي ا علس رشو مراز   لسطيرية : الةلي 

 .18/8/2017 بالحجارما مساء يوم الجمعة
بالحجارم استهدب مراز   ي حارم جابر وواد الرصارىا وحارم  وبحسب مصادر محلي ة  إن  الرشو

 الس يمةا وهلك تحت مرأى ومسم" من شرطة وجرود اةحت  .
 18/8/2017القدس، القدس، 

 
 اإلسرائيلي في مواجهات على حدود غزة االحتاللإصابة فلسطيني برصاص  .27

ا ة   18/8/2017 ةاألراةو  :  أصيب شاب  لسطيري بجرااا مساء يوم الجمع  –غزم 
 اإلسراييليا علس حدود قطا  غزم. اةحت  مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطيريين وجيش 

شاب ا "وأوةح أشرب القدرما المتحد  باسم وزارم الصحة بقطا  غزما  ي تصريح لرراةو ا أن 
ا علس  اةحت وص  مستشفس الشفاء غربي مديرة غزما بعد تعرةي إلصابة بالصدرا برصام 

 ."الحدود الشرقية لمةيم جباليا شمالي القطا 
 19/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
 في لبنان  فلسطينيينالجئين الالمرحلة الثالثة من تعداد القرب انتهاء  .28

أعلرت سفارم دولة  لسطين  ي لبرانا أن "السفير أشرب دبور استقب   ريقا من الباحئين  ي مشرو  
 األسيلةن والمساكن  ي المةيمات والتجمعات الفلسطيرية  ي لبرانا وأجاب عن التعداد العام للسكا

الموجودم  ي اةستمارم المعتمدم من دايرم التعداد الهي يرهي قريبا المرحلة الئالئة مري والتي تشم  
 من ال جيين الفلسطيريين المقيمين  ي المةيمات والتجمعات وةارجها". واأل راد األسر

العايلية واةجتماعية والصحية  األوةا تةمرت معلومات عن  األسيلةللسفارم أن " وأوةح بيان
وة" برامن ويليات عم  ستكون  إلسسيتدي  اإلجراءن هها وأ"ا "وألسرتيواةقتصادية والتعليمية لي 

ليها إبالتأكيد لصالح تسهي  حيام ال جيين الفلسطيريين  ي لبران ةاصة م" الئوابت التي توصلت 
 "الرتية اللبرارية الموحدم لقةايا اللجوء الفلسطيري  ي لبران". ورات المجتم" اللبراري ةمن وئيقةمك
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ال جيين الفلسطيريين  ي لبران وما  ألوةا "التعداد سيوةح الصورم الحقيقية أن واعتبر دبور 
 ودم". يعاروري من ظروب سكرية ومعيشية غاية  ي الصعوبةا وحتس من حي  حصر الةبرات الموج

 19/8/2017المستقبل، بيروت، 
 

 توتر في مخيم "عين الحلوة" ومخاوف من تحريك "داعش" خالياه النائمة .29
عاد التوتر األمري إلس مةيم "عين الحلوم" ل جيين الفلسطيريين الواق" بجوار : بوة أسطيح - بيروت

مريبا "ا ةاصة أر ي يتزامن م" مديرة صيدا  جروب لبران(ا بتوقيت اعتبرتي جهات لبرارية و لسطيرية "
استعداد الجيش اللبراري إلط و معركتي ةستعادم السيطرم علس أراة يحتلها ترظيم داعش  ي 

 الجرود الحدودية الشرقية.
وأقدمت مجموعة "ب   العرقوب"ا وهي األةرى تابعة لمجموعة "ب   بدر"ا علس مهاجمة مقر القوم 

وقاري مساء الةميس ما أد ى ةردة  اشتباكات بين أ راد المجموعة األمرية المشتركة  ي الشار  الف
صابة يةرين.  المهاجمة وعراصر القوم األمرية ما أد ى لمقت  شةصين وا 

وأكد مصدر مطل" موجد داة  المةيم لر"الشرو األوسط" أن "اةشتباك ظ  محدودا  وقد تمكرت القوم 
ما  عاج  عقدتي القيادم السياسية التي أقرت وقب األمرية من إعادم بسط سيطرتها ةاصة بعد اجت

إط و الرار وتسليم عراصر المجموعة التي هاجمت مركز القوم األمرية"ا ة تا إلس أن "بقية 
المجموعات المتشددم داة  المةيم لم تشارك  ي اةشتباكاتا وهها متشر جيد يوحي بأن ة قرار 

 كبيرا  بتفجير الوة" األمري مجددا ".
ةوب جهات  لسطيرية ولبرارية من إقدام ترظيم داعش علس تحريك ة ياه الرايمة داة  عين وتت

الحلوم أو  ي مراطو لبرارية أةرى بالتزامن م" إط و الجيش معركتي  ي جرود رأس بعلبك والقا ا 
للة ط عليي ومحاولة التةفيب من حدم المواجهات علس جبهة واحدم. إة أن القيادي  ي حركة 

ح" اللواء مرير المقدا أكد لر"الشرو األوسط" وجود قرار من ك  القوى الفلسطيرية "واةح وحازم"ا " ت
بمر" أي ارتدادات سلبية للعملية المرتقبة  ي المرطقة الجردية الشرقية داة  عين الحلوما مشددا  علس 

و رهر البارد". أري "لن ُيسمح باتةاه المةيم رهيرة بأيدي مجموعات محددم لتكرر بهلك سيراري
وأةاب المقدا: "رحن ررسو م" الجيش اللبراري بشك  مستمر للمحا ظة علس أمن المةيم والجوار 

 ولديرا القوم ال زمة للحفاظ علس اةستقرار داة  عين الحلوم".
 وبيرما أ ادت "الوكالة الوطرية لإلع م" يوم أمس بأن مةيم عين الحلوم يشهد توترا  أمريا ا حي  ُتسم"
رشقات قرم علس الشار  الفوقاري مما أدى إلس جرا عرصر من القوم المشتركةا تحد  مصادر 
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ميدارية داة  المةيم لر"الشرو األوسط" عن استرفار حهر تةللي إط و رار بالهواء ة   تشيي" قتلس 
 سقطوا  ي اةشتباك األةير.

رفوس سكاري الهين قرر عدد مرهم  إة أن الهدوء الهش الهي شهده المةيم لم يترك الطمأريرة  ي
 الرزوا إلس ةارجي ةو ا  من تجدد اةشتباكات.

 19/8/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 عن القدس اإلبعاداالحتالل يفرج عن صحفية بشرط  .30
أ رجت شرطة اةحت    ي القدسا عن الصحفية صابرين دياب من الجلي ا والتي اعتقلت : القدس
 توجهها للمسجد األقصس. أئراءعامود  ي القدس من باب ال الةميسا ظهر 

 أسباب إبداءا إرها تعرةت للتفتيش والتركي  تحت الشمس لساعات دون "معا"وقالت دياب لر 
بعادهاعرها بكفالة  اإل راجاحتجازها قب  اقتيادها للتحقيو  ي "مركز القشلة" بالقدسا مةيفة أري تم   وا 

 .أسابي" أربعةعن القدس لمدم 
وصولي مدة  باب العامود طوقتري مجموعة من جيش اةحت   وطلبوا مري  أئراء" وأةا ت

الوقوب جاربا واةهوا حقيبتي و تشوها واقتادوري م" مجردم لتفتيش هاتيا وبعدها أبقوري تحت 
 مركز القشلة للتحقيو الهي استمر لسب" ساعات متواصلة". إلسالشمس لساعات ئم اقتادوري 

 قيو كان عن رشاطها الصحفي وكتاباتها  ي صحيفة البراء اللبرارية.أن التح إلسوأشارت 
 18/8/2017وكالة معا اإلخبارية، 

 
 الضفة الغربية  في األسبوعية االحتالل يقمع المسيرات .31

قمعت قوات اةحت   "اإلسراييلي" مسيرات الةفة ال ربية األسبوعيةا وأصابت العشرات : وكاةت
 ل از السام.من المتظاهرين بالرصام وا

وأ اد الراطو اإلع مي  ي إقليم قلقيلية مرسو المقاومة الشعبية  ي كفر قدوم مراد شتيويا أن جيش 
اةحت   استةدم الرصام الحي واألعيرم المعدرية الم لفة بالمطاط ة   قمعي للمسيرم دون وقو  

وها كئكرات عسكرية ع وم إصاباتا كما اقتحم الجرود مراز  المواطرين واعتلوا أسطحها واستةدم
 علس رصب عدد من الكماين  ي المراز  المهجورم إة أرها  شلت  ي اعتقا  أي من المتظاهرين.

وأصيب العشرات باةةتراو  رتيجة استرشاقهم لل از المسي  للدمو   ي مسيرم بلعين األسبوعية. 
ين الهين ةرجوا  ي مسيرتهم وأطلو جرود اةحت   القراب  الصوتية وال ازية لتفريو المتظاهر 
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األسبوعية بعد أن أدوا ص م الجمعة باتجاه الجدار غرب قريتهما بمشاركة دولية ومجموعة من 
 الرشطاء "اإلسراييليين". 

 19/8/2017الخليج، الشارقة، 
 

 سبل تحريك عملية السالملقاء لوزراء خارجية األردن ومصر وفلسطين بالقاهرة لبحث  .32
بو األردن ومصر والسلطة الوطرية الفلسطيرية جولة الو د اةميركي الر ي" لتحريك يست :ال د - عمان

عملية الس م المتعئرما بلقاء علس مستوى وزراء الةارجية  ي القاهرم اليوما "لترسيو الجهود والمواقرب 
 المفاوةات وعملية الس م بين الفلسطيريين واإلسراييليين. إلط والعربية" تجاه المطلوب 

ويبح  وزير الةارجية ايمن الصفدي م" رظيريري المصرري سرامن شركري والفلسرطيري ريراة المرالكي 
 رري القرراهرم سررب  تحريررك عمليررة السرر م المتعئرررم  رري ظرر  التعرررت اةسررراييليا واجررراءات اسرررايي  علررس 

 لماةي.الئ ئة عقد بالقاهرم ايةا  ي أيار ا لرطراباةرةا وهو لقاء ئان يكم  لقاء ترسيو سابو 
ان اللقاء اليروم "مهرم ةرمن ترسريو الجهرود اةردريرة الفلسرطيرية المصررية  أردريوقا  مصدر حكومي 

إلعررادم التركيررز علررس ةرررورم حرر  القةررية الفلسررطيرية باعتبارهررا اةسرراس  رري ازمررات المرطقررة"ا معربررا 
 من اسس واةحة.العملية السلمية والمفاوةات ة إط وعن تفاتلي بالتحرك األميركي الجديد لدعم 

وحسررب مصرردر سياسرري مطلرر"  رران اجتمررا  القرراهرم اليرروم يبحرر  ايةررا ترسرريو المواقررب وتبرراد  الرررتى 
 قبي  ارعقاد اجتماعات الشو ر ي" المستوى للجمعية العامة لرمم المتحدم.

 19/8/2017الغد، عمان، 
 

 "إسرائيل"صلحة يصب في م مع السعودية "تيران وصنافير"موافقة مصر على اتفاقية األشعل:  .33
عبرررد هللا األشرررع ا مسررراعد وزيرررر الةارجيرررة األسررربوا والمرشرررح الرياسررري  ررري  د.قرررا   وطرررن: –الدوحرررة 

: إن موا قة الحكومة المصرية علس اتفاقية "ترسيم الحدود م" المملكة 2012اةرتةابات المصرية عام 
يلي كطرررب  رري اةتفاقيررةا كمررا أن العربيررة السررعودية" يعتبررر تواطررتا كبيررر ا رظررر ا لوجررود الجارررب اإلسررراي

وجررررود قرررروات دوليررررة علررررس "تيررررران وصرررررا ير" يصررررب  رررري مصررررلحة الكيرررران الصررررهيوريا ألن الحكومررررة 
 إسراييلية. –المصرية أعطت الةوء األةةر  ي ههه المتامرم للت طية علس ع قات سعودية 

لجرزر يرتئر علرس ي رد ةارج السرب" أن ةريا  ا -وأشار األشع   ي تصريحات ةاصة لموق" "وطن
قررردرات مصرررر الد اعيرررة وعلرررس ةطرررط الرررد ا   ررري سررريراء وحمايرررة قررررام السرررويسا باإلةرررا ة لمحاصررررم 
رمرا المسرتفيد هرم الصرهايرةا وقرد هكررت   لسطينا وأن ههه اةتفاقية ليس هراك مصلحة لمصر  يهرا وا 

أن السررفير  هلررك  رري كتررابي "الحقررايو واألسرراطير  رري مصرررية تيررران وصرررا ير"ا وهررراك وئيقررة توةررح
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السرررعودي  ررري القررراهرم قرررا   يهرررا إن السرررعودية ة ع قرررة لهرررا بهرررهه الجرررزر وأن مصرررر قرررد أهررردتها لهرررم 
 بمراسبة زيارم الملك سلمان للقاهرم.

وأكد الدكتور األشع ا أن تسليم ههه الجزر جزء مرن صرفقة القررن التري تمهرد إلقامرة إسررايي  الكبررىا 
الجرزر ولكررن المسرتفيد الفعلري والمرتفر" الحقيقري هرو إسرررايي ا موةرحا أن السرعودية هري المحلر  لهرهه 

لهلك يحو لمصر بعد هلك استردادها ألرها تعتبر جرزرا محتلرة حاليراا ولرسرب السرلطة المصررية هري 
 من مكرت إسرايي  والسعودية من هلك.

 19/8/2017الشرق، الدوحة، 
 

 قينمصر تعيد إغالق معبر رفح بعد مغادرة الحجاج وعودة العال .34
أعررادت السررلطات المصرررية إغرر و معبررر ر ررح أمررس بعررد  تحرري اسررتئراييا  مررره اإلئرررين ت: وكرراة –غررزم 

 الماةي لسفر الحجاج والحاةت اإلرسارية.
وقالت اإلدارم العامة للمعابر أن السلطات المصرية أغلقت المعبر عرد الساعة الئالئة عصررا   الواحردم 

 شةم إلس غزم ُةصم اليوم األةير لعودتهم. 1500 حواليبتوقيت غريرتش( بعد عبور 
وكارت السلطات المصرية  تحت معبر ر ح أمس استئراييا  أمس لعودم العالقين  ي الجارب المصريا 
وقالت أري سي لو  ور اكتما  عبورهم. وأ راد مسرتو   ري المعبرر برأن المسرا رين مرن غرزم غرادروا إلرس 

م العالقين  ي مصر حتس صباا أمس. وأشار إلس أرري مصر مساء أو  من أمسا  يما استمرت عود
  ور ارتهاء عودم العالقين إلس غزم أُغلو المعبر مجددا  وحتس إشعار يةر.

 19/8/2017الحياة، لندن، 
 

 السفارة قضيةستعتمد على مجريات  "إسرائيل"طبيعة العالقة مع يؤكد أن  رئيس الوزراء األردني .35
األردرري هراري الملقري ان طبيعرة الع قرة مر" اسررايي  سرتعتمد اعتمرادا اكد رييس الروزراء  :بترا -عمان

 كبيرا علس مجريات العدالة  ي حاد  السفارم.
واةراب  رري مقابلررة مرر" التلفزيررون األردررري أمررس اررري لررم يكررن هررراك بررطء  رري التعامرر  مرر" هررها الملرربا 

وا قرررة ومتسلسرررلة مشررريرا الرررس صررردور ئ ئرررة تصرررريحات مرررن األمرررن العرررام بشرررأن الموةرررو  وكاررررت مت
ان الحكومرة ملتزمرة التزامرا كرام  بتوجيهرات الملرك عبرد هللا الئراري براي ء القةررية  أكردكمرا  وواةرحة.

اعلررس درجررات المتابعررة وان الدولررة والحكومررة األردريررة لررن تتهرراون  رري حقرروو ابرايهررا وستواصرر  العمرر  
را و ررو احكررام القررارون الرردولي وقررا : "رحررن تصررر  لتحقيررو العدالررة وتحويرر  مرتكررب الجريمررة للقةرراء.

والموائيررو الترري ترررم علررس الحصررارة لهررها الشررةم ولكررن رحررن كرر  يرروم رطالررب اسرررايي  وهرري برردأت 
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وقا : "طبيعرة الع قرة مر" اسررايي   بتطبيو الجزء الئاري من رم ههه اةتفاقية بتحويلي الس القةاء".
 .ستعتمد اعتمادا كبيرا علس مجريات العدالة  ي ههه القةية"

 19/8/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مطالبات باألردن لمقاطعة منتجات زراعية إسرائيلية .36
تتعررررالس األصرررروات  رررري األردن بررررين الحررررين واآلةررررر للمطالبررررة باتةرررراه إجررررراءات رسررررمية لمررررر" دةررررو  

 المرتجات اإلسراييلية إلس الب دا وسط مطالب بمقاطعتها ومر" دةولها تماما.
وراشررطون  رري هررها المجررا  مررن أن هررهه المرتجررات غالبررا مررا يجررري إزالررة ملصررقاتها ويشرركو مسررتهلكون 

قبرر  طرحهررا  رري األسررواو المحليررةا لتبررا  علررس أرهررا مسررتوردم مررن داةرر  األراةرري الفلسررطيرية أو دو  
وقا  رمر حدادينا الراطو اإلع مي باسم وزارم الزراعةا إن "الحكومة ة تلجأ إلس استيراد أية  أةرى.
ات زراعيررة مررن ةررارج الررب دا إة  رري حالررة عرردم وجررود األصررراب المسررتوردم أو عرردم كفايتهررا  رري مرتجرر

 السوو المحلية".
وقررا  أحمررد العرمرروطي ريرريس اللجرررة الترفيهيررة العليررا لمقاومررة التطبيرر" وحمايررة الرروطن ورقيررب األطبرراء 

هررا  رري األسررواو المحليررةا األسرربوا إن تجررارا أردريررين يسررتوردون مرتجررات زراعيررة مررن إسرررايي  ويبيعور
 "غير أن الحكومة ة تحاو  مر" دةو  ههه المرتجات رغم المطالبات الشعبية المتكررم".

 18/8/2017الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 الفلسطينية  لقضيةل رهينة ألجندات تسيءعين الحلوة أخذ مخيم : نرفض بهية الحريري .37
تطرررورات  اريرررري الموجرررودم ةرررارج لبررررانا ولليررروم الئررراريتابعرررت الرايرررب بهيرررة الح: صررريدا رررررررررر رأ رررت رعررريم

الوةرر" األمررري  رري عررين الحلرروم  رري اتصرراةت شررملت كرر  مررن أمررين سررر قيررادم السرراحة اللبراريررة  رري 
حركرررة  رررتح و صررراي  مرظمرررة التحريرررر  تحررري أبرررو العررررداتا واللرررواء أبرررو عرررربا  اطلعرررت مرهمرررا علرررس 

قرة الجرروب اإلقليميرة  ري قروى األمرن الرداةلي العميرد الوة". كما تواصلت لل اية رفسها مر" قايرد مرط
 سمير شحادم ورييس مكتب مةابرات الجيش اللبراري  ي صيدا العميد ممدوا صعب.

 واستركرت الحريري  ي بيان صادر عن مكتبها اإلع مي اةعتداء علس القوم المشتركة. 
اصر القوم الفلسطيرية المشتركةا رتكد إررا إه رستركر وردين بشدم اةعتداء علس عر»يان: الب وجاء  ي

وقو را م" إرادم أبراء المةيم بإرساء اةستقرار وبمر" استةدامي أو أةهه رهيرة ألية أجردات تبعده عرن 
 قةيتي المركزية وتسيء اليها وتةر بأمري وامن الجوار اللبراري. 

 19/8/2017، المستقبل، بيروت
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 بشكل جدي مع السلطة الفلسطينية مخيماتسحب سالح اليطالب بطرح موضوع  منيمنة .38

تعليقا  علس اةشتباكات  اقا  رييس لجرة الحوار اللبراري الفلسطيري حسن مريمرة: رأ ت رعيم -صيدا 
أسربابا  ظراهرم متعرددما بردءا  »إن لهرهه اإلشركاةت  ري المةريم الدايرم  ي مةيم عين الحلوم  ري صريداا 

مستوى الجماعاتا مرورا  بة  ات بين بعة المهربينا وارتهاء بالة  ات الشةصية التي ترتق  إلس 
لتأجين الصراعاتا  ي مقردمها الة  رات داةر  الصرب « ةارجية»بالتبايرات السياسية. وهراك دوا " 

 الفلسطيريا وارتباط المكورات الفلسطيرية بمحاور ةارجية.
داةر  المةيمراتا والرهي لرم يعرد لري  وشدد علس أن هها المشهد لن يرتهي  عليا  إة بسحب الس ا من

أي دور إة إهكرراء الفترررة الداةليررة الفلسررطيرية وسررقوط المزيررد مررن الةررحايا والجرحررس. وطالررب الدولررة 
اللبراريررة بطرررا هررها الموةررو  بشررك  جرردي مرر" السررلطة الفلسررطيريةا مسررتفيدم مررن تصررريحات الرررييس 

وقو رري إلررس جارررب أي قرررار تتةررهه الدولررة  محمررود عبرراس ةرر   زيارترري األةيرررم إلررس لبرررانا حيرر  أعلررن
 لةبط األمن داة  المةيمات. 

 19/8/2017، المستقبل، بيروت
 

 "القدس توأم العواصم العربية ومقصد الحج والزيارةبيروت: عقد ندوة " .39
القرررردس ترررروأم العواصررررم العربيررررة ومقصررررد الحررررن والزيررررارم برررر  قيررررود لجميرررر" »عقرررردت  رررري بيررررروت ررررردوم 

الراشررط  رري مجررا  الحرروار « مركررز تطرروير للدراسررات»و« لقرراء سرريدم الجبرر »مررن ا برردعوم «المررتمرين
 اللبراري. -الفلسطيري 

«. هيية متابعرة دايمرة  ري لبرران لرصررم القردس»وصدر بيان عن الردوم اعتبر  يها المشاركون أرفسهم 
لرصررم القردس »وهلرك «. هيية المتابعة الدايمة»ومن أج  إرفاه تلك التوصيةا تم التوا و علس تشكي  

بجميرر" أماكرهررا المقدسررة ودعررم اهلهرراا وتئبيررتهم  رري أرةررهما وة سرريما المسرريحيين المهررددين برراةقت   
الكامرررر ا  رررري مواجهررررة مشرررراري" اسرررررايي  الراميررررة لتهويررررد المديرررررة والسررررطو علررررس تاريةهررررا وحاةرررررها 

 «.ومستقبلها
بالمرجعيررات الديريررة المسرريحية واإلسرر مية  رري لبررران والمرطقررة كمررا « »هييررة المتابعررة الدايمررة»وأهابررت 

بالسلطات العربية المعرية التعاون من أج  ر " القيود عن الحن إلس األراةي المقدسة والتواصر  مر" 
 «.أهلها المدا عين األشداء عن المقدسات المسيحية واةس مية

 19/8/2017، تالمستقبل، بيرو 
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 "إسرائيل"لدخولها  اللبنانيين سحب لقب ملكة جمال المغتربين .40
بعرد أن »صدر عن لجرة مهرجان عيد الم تربين  ي ةهور الشوير البيان التوةيحيا اآلتي رصري: 

أقامت لجرة مهرجران عيرد الم ترربين  ري ةرهور الشرويرا بالتعراون مر" بلديرة الشروير وعرين السررديارة 
ارم السررررياحةا حفرررر  ارتةرررراب ملكررررة جمررررا  الم تررررربين ليرررر  السرررربت الفايررررت  رررري  ررررردو وبإشررررراب مررررن وز 

القاصررروب الكبيرررر  ررري ةرررهور الشرررويرا وحيررر  أن المتباريرررات اللبراريرررات الم تربرررات المشررراركات  ررري 
الحفرر  يررتم ارتةررابهن مباشرررم  رري بلرردان اةغتررراب عبررر مكاتررب الجامعررة اللبراريررة الئقا يررة حررو  العررالم 

 ن بلدية الشوير وعين السرديارة.وبالتكليب م
وبعرد أن حرازت أمارردا حرراا ملكرة جمرا  الم تررربين اللبرراريين  ري السرويدا لقرب ملكرة جمرا  الم تررربين 
اللبراريين هها العاما تبين لرا  ي ما بعدا أن الملكة المرتةبة قد دةلت ة   العام الماةري اةراةري 

قب  لجرة المهرجان للتحقرو مرن هرها الموةرو ا  أكردت لررا الفلسطيرية المحتلة. تم التواص  معها من 
 «.أرها دةلت األراةي الفلسطيرية المحتلة  اسرايي (  ي زيارم أكاديمية»

براء لك  ما تقدما وبعد اةتصا  بوزير السياحة إلب غي بمقررات البلديةا اتةهت بلدية الشوير وعين 
سحب لقب ملكة جما  الم تربين اللبرراريين  ري ةرهور ب قرارا  السرديارة ولجرة مهرجان عيد الم تربين 

الشررروير مرررن اآلرسرررة أمارررردا حرررراا كرررون زيارتهرررا مةالفرررة للقررروارين اللبراريرررة الرا ةرررة للتطبيررر" مررر" العررردو 
 اإلسراييلي المحت  لرراةي الفلسطيرية.

 19/8/2017المستقبل، بيروت، 
 

 إلى البالدعلمين الفلسطينيين : وصول الدفعة األولى من المالكويتيةوزارة التربية  .41
وصرر  معلمررون  لسررطيريون إلررس الكويررتا مسراء الةمرريسا للعمرر   رري مدارسررهاا للمرررم األولررس : الكويرت

عامررررا ا ردا  علررررس تأييررررد مرظمررررة التحريررررر  27مررررره مررررر" سررررلطات الررررب د التعاقررررد مرررر" الفلسررررطيريين قبرررر  
 .1990دام حسين األراةي الكويتية عام الفلسطيريةا يرهاكا ل زو الرظام العراقي السابوا بزعامة ص

وقالت الوكيلة المساعدم للتعليم العام  ي وزارم التربية الكويتيةا  اطمة الكردريا  ي تصرريح صرحفي: 
 104معلمرررا  مرررن أصررر   19إن الد عرررة األولرررس مرررن المعلمرررين الفلسرررطيريين وصرررلت إلرررس الرررب دا وتةرررم 

معلمررين ستصرر  السرربت المقبرر ا  8د عررة أةرررى تةررم  وأشررارت الكررردري إلررس أن تعاقرردت معهررم الرروزارم.
علس أن يتبعها وصو  بقية المعلمين الهين ترم التعاقرد معهرم قبر  رهايرة أغسرطس الجراريا بحسرب مرا 

 رقلت عرها وكالة األراةو ا الجمعة.
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مدرسا  ممن تم التعاقد معهم اعترهروا لعردم أسرباب يتعلرو بعةرها بوجرود قيرود أمريرة  44ولفتت إلس أن 
وأوةحت أن المعلمين سيدر ِّسون مادتي العلروم والرياةريات لطلبرة  مرعهم من الوصو  إلس الكويت.ت

 المرحلة الئاروية.
 18/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ترتكب خيانة تاريخية ضد بالدنا "إسرائيل"روسيا:  .42

الروسرررريةا بررررأن موقررررب  الةارجيررررةاعلرررررت ماريررررا زاةارو رررراا المتحدئررررة باسررررم وزارم : وكرررراةت - موسرررركو
إسرايي  الهي أيدت من ة لي عدم إشراك روسيا  ي مشرو  ترميم متحب "سوبيبور"  ي بولرردا يقررب 

 من الةيارة.
ورقلت وكالة "رو وستيا عن زاةارو ا قولها: "أر ة ر ةا قاطعرا  هرم موقرب إسررايي .. بالرسربة لريا 

هه الدولرة بشرأن هرهه المسرألة أمررا غيرر أتكلم اآلن بصفتي الشةصيةا بصفتي شةصا يعتبر موقب هر
 مقبو  علس اإلط وا وأعتقد أري يقرب من حدود الةيارةا والةيارة التاريةية".

وكارررت زاةارو رراا أعربررت ةرر   مررتتمر صررحفي عقررد يرروم الةمرريسا عررن ةيبررة األمرر  ريابررة عررن وزارم 
رو  الترررررميم بررررر"غير الةارجيررررة الروسرررريةا إزاء هررررها القرررررارا ووصررررفت ر ررررة ارةررررمام روسرررريا إلررررس مشرررر

 األة قي من حي  الحقايو التاريةية".
وجاء هلرك عقرب اسرتدعاء وزارم الةارجيرة الروسريةا سرفراء عردد مرن الردو ا التري أيردت قررارا بمواصرلة 

 العم  علس ترميم متحب داة  معسكر "سوبيبور" الرازي  ي بولرداا دون مشاركة روسيا.
 18/8/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 تنفذ في قطاع غزة استراتيجيةتحاد األوروبي: ثالثة مشاريع اال  .43

قا  المتحد  باسم اةتحاد األوروبي  ي األراةري الفلسرطيرية شرادي : يحيس اليعقوبي -غزم  ارام هللا
 يعكب اةتحاد علس ترفيهها  ي قطا  غزم. استراتيجيةعئمان: إن ئ ئة مشاري" 

وعررة مررن محطررات تحليررة الميرراه  رري محا ظررة ةرران يررورس وأوةررح أن المشرررو  األو  يتمئرر   رري مجم
ألب  لسطيري سيستفيدون من  150وأشار  ي تصريح لصحيفة " لسطين"ا إلس أن  جروب قطا  غزم.

 .2019المحطة حا  إتمام مرحلتها الئارية عام 
ةتحاد ولفت إلس أن اا م يين يورو  ي المرحلة األولس 10استئمر  أن اةتحاد األوروبي وبين عئمان

م يرين يرورو للمرحلرة الئاريرةا والتري يتوقر" اةرتهراء مرهرا  ري  10األوروبي و رر تمروي   إةرا ي ا بقيمرة 
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وقرردر أن باكتمررا  أعمررا  المرررحلتين سرريكون إجمررالي إرترراج المحطررة مررن الميرراه  .2019مرتصررب عررام 
 متر مكعب يوميا. 14,000الصالحة ل ستةدام اآلدمي رحو 

مليرررون يررروروا بمعررررس التةطررريط  30ةت ومباحئرررات لر ررر" قيمرررة التمويررر  إلرررس وأةررراب: "تجرررري اتصرررا
م يرين يرورو ليكرون إجمرالي إرتراج المشررو  مرن الميراه الصرالحة  10لمرحلة ئالئة من المشررو  بقيمرة 

 متر مكعب". 2,0000رحو 
لرس غرزم قبر  إلس هلكا أوةح عئمان أن المشرو  الئاري كان اةتحاد قد أطلقي ة   زيارتري األةيررم إ

يررومينا ويتمئرر  بتدشررين مشرررو  مكررب صررو ا للرفايررات  رري مرطقررة الفةرراري إلررس الشرررو مررن محا ظررة 
ولفت إلس أن رصب سكان قطا  غزم سيستفيدون من "المشرو  اةستراتيجي"ا والهي ستكون لي  ر ح.

 ارعكاسات بييية إيجابية علس البيية.
مررن  %64ايررات سريةدم المرطقررة الجروبيرة الترري تشرك  وأشرار الرراطو باسررم اةتحرادا إلررس أن مكرب الرف

مررررن مجمرررر   %46ألررررب شررررةم يمئلررررون  800المسرررراحة الج را يررررة اإلجماليررررة لقطررررا  غررررزما ويسرررركرها 
 دورما. 215وهكر أن المشرو  ي طي  ي مرحلتي األولس مساحة  السكان.

زاء المشرو  الئال ا أوةح عئمان أن اةتحاد األوروبي "يو ر مبلي  يين يورو لبررامن إعادم م  10وا 
 تأهي  المرطقة الصراعية شما  قطا  غزم".

وأ رراد بررأن المشرررو  يقرروم علررس إيجرراد حرروا ز لجررهب اسررتئمارات جديرردم للمرطقررة بمررا يسررهِّم  رري تحفيررز 
 ريادي وعام  حاليا  ي المرطقة الصراعية. 2,000الترمية اةقتصاديةا مشير ا إلس أري يوجد حوالي 

 19/8/2017 فلسطين أون الين،
 

 تجاه القضية الفلسطينية بالدهعلى ثبات موقف الرئيس الغيني يؤكد  .44
رام هللا: استقب  رييس جمهورية غيريا ألفا كورردي  ري القصرر الرياسري  ري العاصرمة ال يريرة كورراكري 

 رياة المالكي وزير الةارجية والم تربين الفلسطيري مبعوئ ا شةصيا للرييس محمود عباس. 
يس الفرررا كورررردي علرررس ئبرررات موقرررب غيريرررا تجررراه القةرررية الفلسرررطيرية والررردعم الئابرررت لحقررروو وأكرررد الرررري

الشرررعب الفلسرررطيري ولةطرررط القيرررادم  ررري إحقررراو الحقررروو المشرررروعة للشرررعب الفلسرررطيري غيرررر القابلرررة 
للتصررررب و ررري مقررردمتها حقررري  ررري تقريرررر مصررريره ودعمررري حررر  الررردولتين وجررردد اسرررتعداده حشرررد الررردعم 

 قةية الفلسطيرية كوري الرييس الحالي للقمة اة ريقية.اة ريقي تجاه ال
وأعطررس الرررييس ال يررري وزيرررم الةارجيررة ةرر   اللقرراء توجيهاترري بشررأن التقرردم  رري يليررات الحفرراظ علررس 
الرررزةم  ررري الع قرررات الئراييرررةا وأةررراب أن قررررار الررررييس عبررراس بإعرررادم  رررتح السرررفارم الفلسرررطيرية  ررري 
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أئرررا إيجابيررا وارتياحررا لرردى كرر  مكورررات غيريررا وسيسررهم  رري تعزيررز كوررراكري وتعيررين سررفير مقرريم ترررك 
 وتطوير الع قات  ي مةتلب المجاةت.

 19/8/2017، لندن، القدس العربي
 

 للتنديد بقرار ترحيل أسيرة فلسطينية محررة الواليات المتحدة األمريكيةفي مظاهرة  .45
رويررت مركررز وةيررة ميشرري ان األميركيررة تظرراهر العشرررات يرروم الجمعررة أمررام المحكمررة الفدراليررة  رري ديت

احتجاجررا علررس قرررار المحكمررة ترحيرر  وسررحب جرسررية األسرريرم الفلسررطيرية المحررررم رسررمية عررودما الترري 
 توصب بأرها أيقورة لرةا  الفلسطيريين  ي الةارج.

عامررا(ا الترري قةررت عشررر  70ور رر" المتظرراهرون شررعارات تطالررب المحكمررة بإرصرراب رسررمية عررودم  
ا قبر  أن تةررج 1970جون اةحت   بتهمة قت  إسراييليين  ري تفجيرر محر  تجراري عرام سروات  ي س

  ي عملية تباد  لرسرى.
وتقررو  السررلطات األميركيررة إن عررودم لررم تفصررح عررن إدارتهررا بررتهم قترر  اإلسررراييليين عرررد تقررديم طلبهررا 

بقترر  اإلسررراييليين  ا بيرمررا تصررر عررودم علررس أن اعترا هررا1994للحصررو  علررس الجرسررية األميركيررة عررام 
 كان تحت ة ط التعهيب.

 18/8/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 دليل أي بتقديم فشلت الحصار دول: قطر خارجية وزير .46
 اآلن إلس تقدم لم الحصار دو  إن ئاري ي  الرحمن عبد بن محمد الشي  القطري الةارجية وزير قا 
 .اإلرهاب بدعم طرلق اتهاماتها يدعم دلي  أي الحصار من يوما 73 وبعد

 القةايا من وعددا الةليجية األزمة تراو  برردي بورغي الررويجي رظيره م" لقاءه أن وأةاب
 .اليمن  ي الحرب رأسها علس اإلقليميةا

 بدء علس يوما 73 مرور بعد مازالت األرب" الحصار دو  إن بأوسلو صحفي متتمر  ي وقا 
 يئبت واحدا دلي  تقدم أن دون اإلرهابا بدعم للدوحة اتهامات توجي قطر دولة علس الحصار
 .المرسلة اتهاماتها

 دو  من رد أي اآلن إلس رر لم" بيرما الكويتي الوسيط رسالة علس ردها أرسلت قطر إن وقا 
 ".أدلة دون اةتهامات وتوجيي اإلع م وساي  من التحرية ومزيد التصعيد مزيد باستئراء الحصار

 18/8/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 السعوديةتخصيص غرفة عمليات لشؤون القطريين في  .47
العزيزا علس تةصيم غر ة عمليات ةاصة  وا و ةادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد

 هللا علي ي  ئاري. بطاقم سعودي تتولس شتون القطريين تحت إشراب الشي  عبد
أمس الجمعةا وبين أن غر ة العمليات  «تويتر»هللا ي  ئاري  ي ت ريدات لي علس  أعلن هلك عبد

 تتولس جمي" طلبات القطريين من حجاج وزوار وأصحاب ح  . ولفت إلس أن الملك سلمان بن عبد
بتةصيم ال ر ة لةدمة القطريينا مقدما  شكره لةادم الحرمين ورايبي األمير محمد بن أمر العزيز 

كرامي وقبو  وساطتي.  سلمان علس استقبالي وا 
 19/8/2017دة، عكاظ، ج

 
 اإلرهاب ومحاربة تمويل األموال غسل بمكافحة خليجيا األولى "الجزيرة نت": قطر .48

 أ ريقيا وشما  األوسط الشرو مرطقة مستوى علس والئارية ةليجيا األولس المرتبة قطر دولة احتلت
 ولةد جاءت بيرما ا2017 للعام اإلرهاب تموي  ومةاطر األموا  غس  لمكا حة باز  متشر  ي

 .األموا  غس  مكا حة مجا   ي ةليجيا   األةيرم المرتبة  ي اإلمارات
 عشر من -دولة 149 ويشم  سويسرا  ي للحوكمة باز  معهد يصدره الهي- باز  متشر ويتألب
 .ةطورم األكئرت  العاشرم والدرجةُ  ةطرا   األق  الصفر يمئ  حي  درجاتا
 تقييم عبر اإلرهابا وتموي  األموا  غس   مجا  ي الدو  مةاطر تقييم علس التصريب ويعم 
 الرظام  عالية ومدى المالية الشفا ية: مرها ع قة هات أةرى وعوام  الدولةا  ي مكا حتها مستوى

 .الدولة  ي القةايي
 18/8/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 الرياض في الحكم إدارة طريقة من يسخر العتيبة .49

 من سةريتي العتيبةا يوسب واشرطنا  ي اإلماراتي للسفير ترورياإللك للبريد جديدم تسريبات أظهرت
 .رابية بألفاظ السعوديين القادم رعت حي  الرياةا  ي الحكم بها يدار التي الطريقة
 من يسةر وهو العتيبة" ليكس غلوبا " تسمس التي القرصرة مجموعة سربتها التي الرساي  وتظهر
 .السعوديين القادم
أبو  إن  ريدمانا توماس تايمز ريويورك  ي الصحفي الكاتب مةاطبا العتيبة بكت أةرى رسالة و ي
 م"" السيئ التاري " من لديهم اإلماراتيين وأن الوهابيةا بسبب سرة لميتي السعوديين حاربت ظبي

 .أةرى جهة أي م" لديهم مما بكئير أكئر السعودية العربية المملكة
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 ة  رصة يعد العهد لوةية سلمان بن محمد األمير است م نبأ وةوا بك  رسايلي  ي العتيبة ويصرا
 .بكئير مرها األكبر الجارم علس بصمتها لوة" اإلمارات أمام تتكرر
 كيب إسرايي  لدى السابو المتحدم الوةيات سفير إرديك مارتن مةاطبا العتيبة كتب ئالئة رسالة و ي
 .السعوديين من ممكرة رتاين  ة أ علس اإلماراتيون يحص  لكي اآلن حان قد الوقت أن

 18/8/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 القطريين الحجاج سالمة تأمين مطالب على اآلن إلى ترد   لم السعودية: قطر خارجية وزير .50
 قطري حاج 100 من أكئر إن ئاري ي  الرحمن عبد بن محمد الشي  القطري الةارجية وزير قا 

 مر" أن وأةاب الحنا  ريةة ألداء السعودية م" البري ديالحدو  المعبر أمس مره عبروا بقلي 
 .سياسية بدوا " أيةا تم اآلن لهم والسماا سياسيةا بدوا " تم القطريين الحجاج
 س مة تأمين بشأن القطرية األوقاب وزارم مطالب علس اآلن إلس ترد   لم السعودية السلطات إن وقا 
 السعوديةا اإلع م وساي  من عليهم المستمر ةالتحري ظ   ي ةاصة القطريينا الحجاج وأمن
 .الحجاج هتةء س مة مستولية السعودية وحم 
 وزير قا  السعودي اإلع م عرها تحد  التي علي بن هللا عبد للشي  المفترةة الوساطة وعن

 انسلم بن محمد السعودي العهد ولي إلس ئاري ي  علي بن هللا عبد الشي  زيارم إن القطري الةارجية
 .شةصية ألسباب كارت

 18/8/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 بين المفاوضات والمقاومة حماس بقيادتها الجديدة.. .51
 المحامي سفيان الشوا
يبدو ان حركة حماس تمر  ي وة" ة تحسد عليي ههه اةيام.  قد ارتهت القيادم القديمة وةررج ةالرد 

ا للحركررة بيرمررا ارتةررب يحرري السررروار لرياسررة مشررع  مررن رياسررة الحركررة وارتةررب اسررماعي  هريررة رييسرر
ولرريس سرررا يقررا  ان الحررا   رري غررزم ة تسررر صررديقا وة تكيررد عرردواا  الحصررار  غررزم.حركررة حمرراس  رري 

علرس الوةر" الرداةليا  هرو  ري اسروأ  أئرراةسراييلي علس غزم هو الحصار الوحيد  ي العالم كلي  ما 
شفيات تعاري من رقرم اةدويرة والميراه  ري حالرة يرئرس مراح  حاةتي.  المواد ال هايية شحيحة والمست

عررداوتها لهرا والكهربراء شربي مقطوعرة وزاد الطرين بلرة تصرر ات السرلطة الوطريرة تجراه غرزم  قرد ظهررت 
علس اشدها ولكرها ارسحبت علس المواطرين وليس علس حماس مرن قطر" الكهربراء ومرر" د ر"  لحماس

 ير من الموظفين الس التقاعد المبكر ..ال رواتب اسر الشهداء واةسرى واحالت الكئ
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 -حماس تتجي الس المفاوةات م" اسرايي : -اوة :
القيررادم الجديررردم لحمررراس  ررري غررزم برياسرررة يحررري السرررروار توجهرررت رحررو مصرررر اي رحرررو الحررر  السرررلمي 
بالمفاوةرررات مررر" اسررررايي   مصرررر او  مرررن وقعرررت اتفاقيرررة سررر م مررر" اسررررايي   ررري كامرررب ديفيرررد زمرررن 

باتجراه حمراس وهري  السرادات. ورحبرراور السادات والرييس السيسي يسير علرس رفرس ةطرس الرييس ار
 مصررر لهررا دورهررا  االترري تحكررم غررزم اةن رحبرررا بارتقررا  حمرراس وتوجيرري البوصررلة رحررو الشررقيقة مصررر
وان معبرر ر رح وهرو  الكبير تجاه القةية الفلسطيرية  ي السلم و ي الحررب  ر  احرد يزايرد علرس مصرر

م الوحيدم علس العالم بيد مصر وة بأس من الصلح م" القاهرم التي كارت ترتهم حمراس بارهرا را هم غز 
 بداية صرفحة جديردم هري لمصرلحة اهر  غرزم الرهين يعرارون مرن الحصرار  من رحم اةةوان المسلمين.

 اةسراييلي .
ولكررن  ولكررن المفاجررأم كارررت بفرر  جديررد لحركررة حمرراس  رران البوصررلة عررردما اتجهررت الررس مصررر سررعدرا

 جررأم عر رررا ان  محمررد دحرر ن( هررو الررهي يجلررس  رري القرراهرم بارتظررار حمرراس  هررو يبحرر  عررن مرروطئ 
 قدم لي  ي  لسطين بعد ان تم  صلي من حركة  تح وطرده من عةوية اللجرة المركزية للحركة.

لقرد كرران دحرر ن ريريس اةمررن الوقررايي  رري غرزم  كيررب يتفررو مر" حركررة حمرراس.. وههو ة يسررتطي" ان 
 ر  ي شوار  غزم.. يسي

بررين  لقررد تررم توقيرر" وئيقررة بررين القيررادم الجديرردم لحمرراس  رري غررزم ومحمررد دحرر ن بعررد عقررد لقرراءات سرررية
حقيقي  هو يبي" اح م اليقظة الس من  بألموالهي يقرأ الوئيقة يشعر  الطر ين المهم ارها سرية لماها.. 

يقررة علررس تشرركي  حكومررة وحرردم وطريررة عررردما ترررم الوئ الحقيقررة. السررةريةهرم  رري  امررس الحاجررة الررس 
 اليقظرة... هرها معقرو  ام احر م  الداةلية. هر برياسة  محمد دح ن(علس ان تحتفظ  حماس( بوزارم 
 -باآلتي: برياستي وتعهد دح ن  تشكي  حكومةوالهي يئير ةست راب ان دح ن اقترا علس حماس 

 ر " الحصار اةسراييلي عن غزم-1
 سرايي  تح المعابر م" ا -2
  تح معبر ر ح بصورم دايمة للتجار واة راد -3
 2014اعادم اعمار غزم من الدمار الهي ةلفي العدوان اةسراييلي سرة-4
 اقامة مطار  ي غزم-5
 ارشاء ميراء  ي غزم 6
 تش ي  محطة الكهرباء  ي غزم  ورا -7
 2007رة د " تعوية للهين استشهدوا او جرحوا ائراء اةرق ب  الهي عملي س -8
 ان يد " رواتب جمي" الموظفين  ي غزم من مالي الةام. -9
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 الحصار.رتكلم م"  رترياهو(  هو وحده الهي يستطي"  ك  وكأررا
تقو  وئيقة اح م اليقظة ..ان دح ن يشتري مرصب ريريس حكومرة ويحقرو المعجرزات ل رزم .ولحركرة 

 يحرو للرايرب دحر ن بصرفتي رييسرا -س :حماس .جوهر ههه الوئيقة هو المادم التاسعة التي ترم علر
هررهه  حمرراس. ويةررتمللحكومررة تعيررين طرراقم امررري ةررام برري وبمرا قيرري مرر" ةررمارات مررن قبرر  حركررة 

  تدعو حركرة حمراس الرايرب محمرد دحر ن لقطرا  غرزم لتسرلم  -الوئيقة برعب قات  وهي ترم علس:
حكومرة ويةراب ان يسرير  ري مهامي م" تو ير ك  الحماية واةمن لشةصي ولحرسي...( يعرري ريريس 

 شوار  غزم  يطلب حماية من حماس لي ولحرسي الةام..!
صدقت ههه الوئيقة ارها تةلت عن المقاومة المسلحة ةد اسرايي  ووا قت علس  إهاواةح ان حماس 

 هرر  يعقرر  ان تتررراز  حمرراس عررن دمرراء شررهدايها  دحرر ن.المفاوةررات مرر" اسرررايي  مررن ةرر   محمررد 
رشررك  رري هررها برر  رر ةرري  الطلررو. رحررنريةهررا المةرريء مقابرر  وعررود  رري الهررواء وعررن اسررراها وعررن تا

 جملة وتفصي .
جررراء ارقررراه حمررراس  جرررأم مرررن مةالرررب دحررر ن  قرررد اسرررتلمت دعررروم مرررن ايرررران لحةرررور حفررر  ترصررريب 
 الرييس روحاري(  ري طهرران   ارسرلت حمراس و ردا ر ير" المسرتوى مرن الجرراا العسركري  ري الحركرة 

( المعرروب بعدايرري الشرديد  ةسرررايي  وهرو يكررر دايمررا: لرن رعترررب بوجرود كيرران برياسرة  عرزت الرشررو
 صررررالح العررررروري(  هررررو الرجرررر  الحديرررردي  رررري حمرررراس..  قررررد اسررررس الجررررراا ألرةرررررا. وامررررا غاصررررب 

واعتقلتررري اسررررايي  وقةرررس ةمسرررة عشرررر عامرررا  ررري سرررجون  العسررركري لحمررراس  ررري الةرررفة ال ربيرررة..
 حمدان وزاهر جبارين. وكهلك اسامة تركيا.وهو يقيم  ي  اةسراييلي.اةحت   

اسررتقب  و ررد حمرراس بحفرراوم بال ررة  رري  طهررران( ومررن المتكررد ان اةجتماعررات السرررية بررين الو ررد وبررين 
المسررتولين  رري طهررران ةاصررة ريرريس الحرررس الئرروري  رري ايررران والجررررا   قاسررم مسررلماري( قايررد  يلررو 

 2009غررزم وطهررران( والررهي سرربو وان قطرر" سرررة القرردس وباتفرراو الجميرر" علررس اعررادم حبرر  الررود بررين  
بحسب تصريح رايب رييس الحركة موسس ابو مرزوو الهي صرا  ي القاهرم ان حماس لم تتلرو مرن 

بعد ازمة الدكتور هشام الرهي ررادى بالتشري"  ري غرزم تمهيردا لتحريرر  2009ايران ديرارا واحدا مره سرة 
 لع قات بين ايران وحماس من هلك التاري .القدس  قامت حماس باعتقالي ومحاكمتي وعلقت ا

 لريس سررا ان  حمراس(  ..وحماس. يريردان  رتح صرفحة جديردم واعرادم الميراه الرس مجاريهرا. إيرانن اآل
مليون دوةر  25وكهلك كارت تتلقس دعما اقتصاديا قيمتي إيران كارت تتلقس دعما عسكريا وتدريبا من 

تيررا  قايررد قرروات حررزب هللا  عمرراد م ريررة(  رري دمشررو سرررة ولقررد تررم اغ. وهررها معررروب للجميرر". شررهريا
ولكرررن 2008سررررة  بعررد زيرررارم لررري الرررس حمررراس  زيرررارم ميداررررة( قبرر  العررردوان اةسرررراييلي علرررس غرررزم.2008

 كيب تسير م" القاهرم او م" محمرد دحر ن..  و ري  ...المشكلة التي تواجهها  حماس( مأزو مزدوج
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اهرم وطهررران ةطرران مئرر  ةررط السرركة الحديررد  همررا ةطرران  القرر الوقررت رفسرري تسررير عرر  ةط طهررران(.
 متوازيان ة يلتقيان مطلقا.

اما ح  القةية الفلسطيرية عرن طريرو المفاوةرات العبئيرة التري جربتهرا مرظمرة التحريرر مرره عشررين 
  هي باةتصار طريو  اشلة. عاما ولم تحص  علس اي شيء.

ةاصة وان حماس لديها جراا عسكري قوي هو  وررج" الس طريو ايران اي طريو المقاومة المسلحة
كتايررب  عررز الرردين القسررام( وقررد صررمدت حمرراس  رري وجرري اةعتررداءات اةسررراييلية المتكررررم علررس غررزم 

. اةرررا ة الرررس مرظمرررة الجهررراد 2014ئرررم العررردوان اةةيرررر  ررري سررررة 2012ئرررم عررردوان سررررة  2008سررررة 
 اةس مي.

يرة ومرن روسريا ومرن الشررو وال ررب  يمرا العرالم العربري اسرايي  مدعومة مرن الوةيرات المتحردم اةمريك
مشرر و  بررالحروب الداةليررة  يرري  هررو ة يسررتطي" تقررديم اي شرريء والعررالم اةسرر مي ة يقرر  عررن العررالم 

 العربي  ي مشاكلي.
اللحررن ال ريررب هررهه اةيررام هررو مررا يقولرري  رترريرراهو( مررن ان اسرررايي  علررس ع قررة جيرردم مرر" كئيررر مررن 

 العاقلة والمعتدلة.وة ردري من يقصد.. الدو  العربية 
ورحرن   القراهرم(  وطهرران( ولريس لهرا اة هللا. اما حمراس  تبقرس متأرجحرة برين  دحر ن( المردعوم مرن

 رتيد ورشج" ةط المقاومة لتحرير  لسطين.
 19/8/2017الدستور، عمان، 

 
 بن زايد ودحالن وغزة .52

 علي الصالح
جرررر مصرررر وراءهرررا وتفررررة مرررا يسرررمس بالحصرررار علرررس قطرررر. اإلمرررارات ترررورط السرررعودية والبحررررين وت

السعودية تريد عز  ايرانا اةمارات تريد القةاء علس اةةوان لكن ليس ك  اةةوان. اإلمرارات ترتهم 
 قطر بدعم اإلةوان واحتةان قياداتهما ولكرها  ي الوقت رفسي تدعم اإلةوان  ي اليمن.

حليفتهررا اإلمررارات مرتبطررة بمصررالح اقتصررادية بعشرررات  السررعودية تررتهم قطررر بالترربمر مرر" ايرررانا ولكررن
مليررارات الرردوةرات مرر" طهرررانا والسررعودية واإلمررارات تتهمرران قطررر برردعم اإلرهرراب وتمويلرري. اإلمررارات 
حليفة السعودية تحتةن ابن الرييس اليمرري علري عبرد هللا صرالحا الرهي يحرارب تحالفهمرا  ري الريمنا 

سررررايي ا تتهمررران حمررراس ألسرررباب تتعلرررو باةسرررتئمار والمرررا  . السرررعودية واإلمررراراتا إرةررراء لترامرررب وا 
باإلرهابا اإلمارات م" مصر ترسقان م" حمراس  ري قطرا  غرزم وتعلرران عرن تموير  مشراري" ترمويرة 
هررراك  رري محاولررة لررتح  محرر  قطررر وايررران. مصررر تتكررد علرررا دعررم الشرررعية الفلسررطيرية والسررعودية 
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ر  لسرطيريين قبلروا أن يكورروا أدوات بيردها. هرهه هري الصرورم كمرا كهلكا واإلمارات تحارب السلطة عب
 أراها. قد تبدو وكأرها ل ز وهي ليست كهلكا وتفسيرها أبسط مما يظن.

محمد بن زايد الحاكم الفعلي  ي إمارم ابو ظبريا بعرد ان جرر  وراءه السرعودية والبحررين ومصررا وهرو 
قرد ةاطيرا أن إمارتريا بمالهرا وحجمهراا يمكررن ان مسرلح بمرا  و يرر ودعرم مرن واشررطن وترر  أبيربا يعت

 تدة  رادي الكبار.
قررد يسررأ  سرراي ا هرر  مررا تشررهده المرطقررة العربيررةا هررو مةطررط ترربمري كبيررر تكررون القةررية الفلسررطيرية 
ةحيتي المركزيةا يجري بتسار  رسم بروده او باةحرى ترفيهها  أم أن هراك حالة من صحوم ةرمير 

مررر" ان حالرررة الصرررحوم قرررد ة تكرررون مسرررتبعدم  ررري حالرررة السرررعوديةا التررري مترررأةرم عررررد بعرررة الررردو . و 
اكتشفت توريط بن زايد لهاا كما اكتشفت حسب التسريبات حجرم الورطرة التري وقعرت  يهرا  ري الريمنا 
وهي بعد عامين ورصب العام من الحرب المكلفة من ك  الجواربا تبح  عن مةررج يحفرظ لهرا مراء 

يبات لسفير اإلمارات  ي واشرطن يوسب العتيبةا تفيد بأن ولي العهرد الوجيا وهو ما كشفت عري تسر 
 السعوديا محمد بن سلمانا يريد الةروج من اليمن.

البريطاري  إري و و رساي  إلكترورية مسربة للسفير العتيبةا  إن برن « ميد  إيست يي»وحسب موق" 
ا وهررو يهرودي الديارررةا وصررهيوري سرلمان اعترررب للسرفير األمريكرري السررابو لردى إسرررايي  مرارتن إرررديك

الهوىا وكهلك مستشار األمن القومي األمريكي السابوا ستيفن هادلي برغبتي  ي الةرروج مرن الريمن. 
قبرر  شررهر واحررد مررن األزمررة مرر" قطررر. وحسررب التسررريبات و رري رسرراي  إلكتروريررة متبادلررة مرر" العتيبررةا 

كران محمرد برن سرلمان واةرحا مر" » كشب إرديك عن رغبة بن سلمان  ري الةرروج مرن الريمن. وقرا :
لكرن ليسرت هرراك ةرمارات علرس اةطر و لرجراا «. ستيفن هادلي ومعيا أري يريد الةروج من الريمن

هررها التوجرري. وقررد تجررد السررعودية رفسررها ورتيجررة لسياسررة بررن سررلمانا  رري ورطررة جديرردم وهررهه المرررم  رري 
جهرة المباشررما عبرر التقررب مرن مكوررات العراوا  ي محاولة لمواجهة ايران  ي العراوا بردة مرن الموا

السياسة العراقيةا و تح قرصليات ومعابر  معبر عرعر( ودعوم مقتردى الصردر والعبرادي والحكريم الرس 
السرعودية الر .  هر  سرترجح  ري العرراو  ري مرا  شرلت  يري  ري الريمن  أم سريرطبو عليهرا المئر  القايرر  

  «ة طالت بلح الشام وة عرب اليمن»
تطرورات أو معظمهرا  ري مرطقتررا المركوبرةا  ري زمرن عربري غابرت  يري الزعامرات الحقيقيرةا ك  هرهه ال

تسارعت بعد الزيارم المشتومة التي أرعم بها الرييس اةمريكي دورالد ترامرب  ري اواةرر مرايو الماةري 
علرررس الرظرررام السرررعودي والقمرررم الرررئ    ررري الريررراةا التررري تمةةرررت عرررن ئ ئرررة أمرررورا اولهرررا صرررفقة 

لاير(ا أي مررا  3.75مليررار دوةر  الرردوةر يعرراد  400الترري سررتكلب حكومررة الريرراة أكئررر مررن العصررر
مليررار لاير سررعوديا وهررها المبلرري يعرراد  دةرر  السررعودية مررن الرررفط للسررروات  1500يسرراوي علررس األقرر 
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الةمررس المقبلررة. طبعررا إها مررا أةررهرا علررس محمرر  الجررد كرر م وزيررر الماليررة السررعودي محمررد الجرردعانا 
 مليار لاير. 300ي قا  إن دة  السعودية السروي من الرفط يعاد  اله

األمر الئاري هو اقرا  ههه الدو  بةرورم الح  اةقليمي الهي سيعزز التعاون اةقتصادي والتجاريا 
ةسررريما برررين الررردو  الةليجيرررة صررراحبة المرررا  والئرررروما ودولرررة اسررررايي  صررراحبة التكرولوجبررراا و ررري هرررها 

ايي  كما قا  احد وزرايهرا قبر  بةرعة أيراما ان تصر  الصرادرات اةسرراييلية للدولرة السياوا تطمح اسر 
 مليار دوةر. 45الةليجية الس

واألمررررر الئالرررر  شرررريطرة القةررررية الفلسررررطيرية عبررررر شرررريطرة حركررررة حمرررراس واتهامهررررا باإلرهررررابا وشررررو 
تقلةا ولرسرب عبرر الصفوب وتكريس اةرقسام القايم بين الةفة وغزم والقةاء علس حلم الدولرة المسر

 أياد  لسطيرية.
وحقيقة ان يقب وزير الةارجية السعودي عاد  الجبير ويقو ا إن حماس إرهابيةا وههه تصريحات لم 
تكن حتس وقت قريب امررا مألو را  ري السياسرة السرعوديةا بر  ةرارج سرياقهاا وردد هرهه الرتهم غيرر مررم 

راتا وة تفسير لهها الت ير المفاجئ و رو التعرابير أرور قرقاش وزير الدولة للشتون الةارجية  ي اإلما
السياسيةا سوى أري يأتي  ي إطار مةطرط أوسر"ا هرو الحر  اةقليمري. وة ررسرس ايةرا موقرب عرراب 
الع قرات اإلماراتيرة اةسررراييلية سرفير ابرو ظبرري  ري واشررطن يوسررب العتيبرةا الرهي ارةررم إلرس الجوقررة 

 وراا يكي  اةتهامات.
أيةررا عررن يةررر رسرراي  إلكتروريررة مسررربة عررن « ميررد  إيسررت يي»يررهكرا  قررد كشررب  والشرريء بالشرريء

أبررو مرظومررة الررد ا  »العتيبررةا تكشررب سررعيي ل تصررا  بررالجررا  اإلسررراييلي عرروزي روبررينا الملقررب بررر
اإلسررراييلية المعرو ررة بالقبررة الحديديررةا عبررر محلرر  سياسرري  رري واشرررطن متيررد إلسرررايي . « الصرراروةية

من الهرب أن العتيبة كان غرةي تقييم األةرار الراجمة عن حرب األيام الئمارية التي  والعهر اةقبح
 .2012شرتها إسرايي  علس غزم عام 

وقدم العتيبة رج  محمرد برن زايرد  ري واشررطنا إلرس عروزي روبرينا روبررت سراتلوبا المردير الترفيرهي 
ا علرررس 2012ديسرررمبر  19تررررا  ررري ألحرررد مراكرررز البحررر  والتفكيرررر المتيررردم إلسررررايي   ررري واشررررطن. واق

العتيبة لقاء روبين. و ي غةرون ئ ئرة أيراما كران روبرن والعتيبرة يتبرادةن الرسراي  اإللكتروريرة بشرك  
مباشررا ولكرن لرم يتةرح مرا إها كاررا قرد التقيرا بالفعر ا إة أن رسراي  البريرد اإللكترورري المسرربةا الترري 

ا تظهررررر ترررررامي الع قررررات العسرررركرية «  لرررريكسغلوبررررا»حصررررلت عليهررررا مجموعررررة القرصرررررة المعرو ررررة 
سرايي .  والدبلوماسية بين اإلمارم الةليجية وا 

محمد بن زايد يةرب بسيب اسرايي  التي تو ر لي الحماية األمريةا وهو يسعس لتقديم الةردمات اليهرا 
 عبر تحقيو المصرالحة اإلقليميرة  ري إطرار شررو أوسرطي جديردا ويقلرب الطاولرة لصرالح حليفري محمرد
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دح نا علس الرييس عباس الهي ة يزا  يتمسك بالمبرادرم العربيرة إلرهراء الصررا ا ويطالرب بتطبيقهرا 
 من ألفها الس يايها وليس العكس.

وأةيرا  ان الشيء األكيرد ان تحركرات محمرد برن زايرد ورشراطاتي اةةيررم المحمومرة  ري القراهرما ليسرت 
ا ولررم رررر دورا لدولررة محمررد بررن زايررد  رري ر رر" عامرر 11لمسرراعدم أهرر  غررزما  أهرر  غررزم محاصرررون مررره

المعارام عرهما ال رة من ههه التحركات ترفيه أجردات اةرى. لكن ه  يعتقد أري قادر علرس تمريرهرا 
 مليون دوةر  ي الشهر وهو ليس كا يا لت طية  اتورم الكهرباء لشهر واحد 15بر

عامررا  11غرزم بحفرررة مرن الردوةرات  وهر  حقرا يظرن محمررد برن زايرد اررري قرادر علرس شرراء ةررماير أهر  
بالتمررام والكمرررا  وهرررها الشرررعب يعرراري مرررن حصرررار اسررررايي  والرظررام المصرررريا ودولرررة اإلمرررارات تعرررزز 

عامرررا تعررررة أهررر  غرررزم ة لهرررا لرررئ   حرررروبا قررردموا  يهرررا يةب  11الع قرررات مررر" دولرررة اةحرررت  .
ها الشررعب لررن يشررارك  رري القةرراء الشررهداء وعشرررات اةب الجرحررسا ولررم ير عرروا الرايررات البيةرراءا هرر

دوةر لك  غزيا ليست  7.5مليون دوةر  ي الشهرا اي ما يعاد   15علس الحلم الفلسطيري من اج 
 كا ية لشراء كيلوغرام من اللحم.

محمد بن زايد يريد شراء موطئ قدم لجماعتيا يستطيعون من ة لي العم  بحريةا كةطوم اولس رحرو 
ولو لبة" ساعات او ربما اياما حسبما تسمح لي بي « ظا را مظفرا»قطا  عودم محمد دح نا الس ال

تيمررا « شرارم الرصرر»وايةا رجا  أمريا تلتقط لري الصرور وهرو را ر" « وقتي الئمين»اعمالي التجارية و
ا وهها ما اراد ويريده ة حبا ب زم وال زيينا ب  ركاية بمحمود عباس وة أحد غيره  هو «القايد الرمز»بر
 هي أةرجي من المعادلة الفلسطيرية وقةس علس مستقب  سياسي كان يحلم بي.ال

وهها ما يجعلرا رلوم حركة حماس علس وجي الةصوم علس ههه الةطوم غير المو قة وغير المبررما 
بأي شك  من اةشكا ا  اها كارت قادرم علس رأب الصد  م" دح نا وبيرها وبيري ما صرر" الحردادا 

رهررراء اةرقسررراما ولرررم الشرررم  الفلسرررطيري وتوحيرررد ألررريس مرررن اةولرررس  بهرررا تحقيرررو المصرررالحة الوطريرررةا وا 
الجهودا واة تة" دوما العقدم  ي المرشارا وتأتي علس رفسهاا ام تراها تسير علرس مبردأ عردو عردوي 

 صديقي.
 19/8/2017القدس العربي، لندن، 

 
 التغلغل اإلسرائيلي بأفريقيا بين األمن واألخالق .53

 محفوظهشام أبو 
هرري -دولررة أ ريقيررة قمررة  25 رري ةطرروم غيررر مسرربوقة  تعقررد دولررة اةحررت   اإلسررراييلي مرر" مررا يقررارب 

 .2017بجمهورية توغوا  ي شهر أكتوبر/تشرين األو   -األولس من روعها علس هها المستوى الر ي"
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إه بردأت إسررايي   ورغم أن القمة ة تشك   ري حرد هاتهرا التحررك األو  إلسررايي  رحرو القرارم األ ريقيرةا
بالوجود  عليا  ي القرارم مرره ةمسريريات القررن العشررين   رإن هرهه الةطروم تحمر  دةةت مهمرة تتعلرو 

 بحجم التحرك وأبعادها وتعكس رغبة دولة اةحت   اإلسراييلي  ي تعظيم مكارتها الدولية.
الدو  األ ريقيةا إها هي اليوم  بيرما كارت ع قات إسرايي   ي السابو تأةه طاب" التعام  الئرايي م" 

تأةه الطاب" اإلجمالي  األمر الهي يدعم الصورم التي تحاو  إسرايي  ترسيةها بشأن شررعيتها ومردى 
 قبولها الدولي.

إلرررس إةرررفاء شررريء مرررن  -مرررن ةررر   مبادرتهرررا بعقرررد هرررهه القمرررة-وتسرررعس دولرررة اةحرررت   اإلسرررراييلي 
-دة تها المشربوهة  ري القرارم األ ريقيرةا حير  سراهمت الدبلوماسية الراعمرة علرس تراري  طوير  مرن تر

  ي تأجين الصراعات والرزاعاتا وتعزيز حالة عدم اةستقرار  ي المرطقة. -بشك  غير مباشر
 علس سبي  المئرا  ة الحصرر  ةرقرت إسررايي  حظرر السر ا الردولي  ري رورردا ةر   الرصرب األو  

لية التي كارت دايررم هرراكا حير  قامرت إسررايي  بتوريرد من تسعيريات القرن المرصرم إئر الحرب األه
 ي الب دا والتري قامرت بارتكراب مجرازر راا ةرحيتها عشررات  األسلحة لعرقية "الهوتو" هات األغلبية

 اآلةب من أقلية "التوتسي".
 ي مهبحة قبيلة "الروير" التي وق" ةحيتها العشرات من  -بطريقة غير مباشرم-كما ساهمت إسرايي  

ا وهلك بتزويدها القوات الحكومية ببرادو من طراز 2013المدريين بعاصمة جروب السودان جوبا عام 
"ACE.إسراييلية الصر" رغم الحظر الدولي " 

وة يةفررس الرردور اإلسررراييلي القررهر  رري تجررارم األلمرراس الترري وصررفها تقريررر صررادر عررن األمررم المتحرردم 
 ت هايلة لحقوو اإلرسان يروا ةحيتها اآلةب من األ ارقة.بأرها التجارم الدموية التي تسبب ارتهاكا

ا  ري حرين 2011من دة  إسرايي  القوميا حسرب إحصراييات  %30وتشك  تجارم األلماس ما رسبتي 
مليارات دوةر  يههب مرها مليار دوةر  9.2ما يقارب  2014بلي حجم تجارم األلماس اإلسراييلية عام 

 اإلسراييلية.سرويا  لةزارة وزارم الد ا  
إلرس كسررر اإلجمررا   -عبررر هرهه القمررة وغيرهرا مررن التحركرات  رري القرارم األ ريقيررة-كمرا تسررعس إسررايي  

 األ ريقي الداعم للقةية الفلسطيرية  ي المحا   الدولية.
وقرررد عبرررر عرررن هرررها الهررردب بشرررك  صرررريح ريررريس الررروزراء اإلسرررراييلي بريرررامين رتريررراهوا عرررردما وةررر" 

لررس أسرراس امترررا  الرردو  األ ريقيررة عررن التصررويت لصررالح القةررية الفلسررطيريةا معادلررة بسرريطة تقرروم ع
 مقاب  إبرام عقود  ي الترمية اةقتصادية والتعاون األمري بين إسرايي  والدو  األ ريقية المعرية.

 إسرايي  تعي جيدا  ئق  الصوت األ ريقي  ي المرظمات الدولية كاألمم المتحدم ومجلس األمنا وهلرك 
دولةا وة شك أن رجاا إسرايي   ري تحييرد الصروت األ ريقري  54عدد دو  أ ريقيا الكبير البالي بسبب 
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أو اكتسابي لصالحها سُيعد  ارتصارا  دبلوماسيا ا تحاو  بي إسرايي  التعوية عرن الةسراير الدبلوماسرية 
 التي لحقت بها  ي جبهات أةرى.

وتبر ي بعرة المتسسرات الدوليرة وجهرة الرظرر  وهلك  ي ظ  اشتداد حم ت المقاطعة الدولية ةدهاا
الفلسرطيرية  ري الصررا  كمرا حرد  مرتةرا   رري مرظمرة اليورسركو األمميرةا عرردما أدرجرت مديررة الةليرر  
علررس ةيحررة الترررا  العررالمي   رري ةطرروم أغةرربت إسرررايي  الترري أعلرررت مباشرررم بعررد هررها القرررار وقررب 

 التموي  المقدم من طر ها للمرظمة.
الهي لم ي ب مطلقرا  عرن ههريرة  اةستراتيجين عز  التحركات اإلسراييلية ههه عن الهدب كما ة يمك

صررار" القرررار  رري دولررة اةحررت  ا والمتمئرر   رري ةرررب طرروو مررن الرفرروه والتررأئير  رري المررراطو الترري 
 تشك  تقليديا  الفةاءات الحيوية للدو  العربية.

اإلسرررراييلي مررر" بعرررة الررردو  العربيرررةا ودعررروات   ررررغم معاهررردات السررر م التررري وقعتهرررا دولرررة اةحرررت  
التطبي" معها التري بردأت مرتةرا  تأةره طابعرا  علريرا  مرن قبر  دو  عربيرة أةررى   رإن صرار" القررار  ري 

 إسرايي  ما زا  يرظر إلس الدو  العربية كمصدر تهديد حقيقي لوجود دولة اةحت  .
ئررارم الفوةررس  يهررا أو ولررهلك ُتعررد  جميرر" المحرراوةت اإلسررراييلية الراميررة  إلررس احتررواء الرردو  العربيررةا وا 

 رري العقليررة  اسررتراتيجيةاشرر الها عبررر مررزين مررن الحررروب األهليررة والصررراعات الةارجيررة  هاتت أهميررة 
 األمرية الصهيورية.

اإلسررراييليةا حيرر   اةسررتراتيجيةوقررد برررزت  رري سرربي  هلررك مرطقررة حرروة الريرر  كأولويررة  رري العقليررة 
تتكون مرها مرطقرة حروة الرير  مرن أولرس الردو  التري سرعت إسررايي  للت ل ر   يهرا  كارت الدو  الهي

وبرررراء ع قرررات معهرررا. وقرررد رجحرررت  ررري هلرررك إلرررس حرررد كبيرررر باتبرررا  الدبلوماسرررية الراعمرررةا مرررن ةررر   
 للتعاون الدولي  ي مجا  الترميةا التي تعرب اةتصارا باسم "الماشاب". توظيب الوكالة اإلسراييلية

أن األولويرررة  ررري  -علرررس موقعهرررا الرسرررمي-ت ل رتبررراه أن وزارم الةارجيرررة اإلسرررراييلية تعلررن ومررن ال  ررر
ةرردمات "الماشرراب" تكررون إلئيوبيررا وغارررا وكيريررا ورواررردا وأوغررردا وجررروب السررودان والسررر ا . ويمكررن 

 ببساطة م حظة أن ك  ههه الدو  ترتمي إلس مرطقة حوة الري ا باستئراء السر ا  وغارا.
ك  رري أرررالوجود اإلسررراييلي  رري مرطقررة حرروة لريرر  يشررك  ةرر طا  حقيقيررا  وةطيرررا  علررس األمررن وة شرر

 المايي لدولة مصر هات األهمية الكبرى لرمن القومي العربي كك .
إن ت عررب دولررة اةحررت   اإلسررراييلي بأ ريقيررا ة يشررك  تهديرردا  للرردو  العربيررة  قررطا برر  يشررك  أيةررا 

لكبيررررر لهررررهه القررررارم الترررري عارررررت علررررس مرررردى قرررررون مررررن اةحررررت   األجربرررري تركرررررا  للترررراري  الرةررررالي ا
 واةست    اةستعماري.
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إن تةررحيات شررعوب أ ريقيررا  رري سرربي  ريرر  اسررتق لها وحريتهررا تترررا س مرر" الترحيررب بدولررة اةحررت   
ها  كارررت اإلسررراييلي علررس أراةرريهما وهرري الدولررة الترري تشررك  اةمتررداد الترراريةي ل سررتعمار ال ربرري. وا 

الهواجس األمرية حاةرم بقوم عرد الحردي  عرن الت ل ر  الصرهيوري  ري الردو  األ ريقيرةا  رإن الجاررب 
 األة قي يجب أة ي يب هو أيةا عن حساباترا.

 ليسررررت اةعتبررررارات األمريررررة وة الجيوسياسررررية هرررري وحرررردها الترررري تسررررتفز األحرررررار مررررن الرررردو  العربيررررة 
يلي المشبوه  ي أ ريقياا ب  أيةا اةعتبرارات األة قيرة واإلرسرارية  واأل ريقية للتصدي للت ل   اإلسراي

 المكاررررة والشررررب الرررهي حصرررلتهما الشرررعوب األ ريقيرررة  ررري رةرررالها ةرررد اةسرررتعمار يجرررب أة ُيلط ررر  
 بالتعام  م" ربيبة اةستعمار دولةِّ اةحت   اإلسراييلي.

مية بشرررك  عرررام والعربيرررة بشرررك  ةرررام إن كررر  البعررردين األة قررري واألمرررري يحرررتم علرررس األمرررة اإلسررر 
التصدي ألي تحركات مشبوهة للكيان الصهيوري  ري القرارم األ ريقيرة وغيرهرا مرن المرراطوا  المعادلرة 

 التي تربطرا م" دولة اةحت   اإلسراييلي هي معادلة صفرية ة مكارة  يها للمساومة أو التراةي.
 18/9/2017نت الدوحة،  الجزيرة

 
 رادإسرائيل واألك .54

 برهوم جرايسي
ترررواردت أربررراء  ررري األيرررام األةيررررما تقرررو  إن حكومرررة اةحرررت   اإلسرررراييلي تررردعم "حرررو تقريرررر مصرررير 
ن لم يصدر رسميا عرن الُحكرم  األكراد"  ي العراوا بمعرس اقامة دولة مستقلة لهم. وهها موقب حتس وا 

ت كرديرررة عراقيرررة مررر" الرظرررام الصرررهيوريا إة أرررري متوقررر"ا علرررس ةلفيرررة الع قرررات المكشرررو ة برررين قيرررادا
الصهيوريا علس مر سرين طويلة. ومن الواةح أن الصهايرة ة يقلقهم "حرو تقريرر مصرير األكرراد"ا 
رما يبحئون دايما عن موطئ قدم ئابت لهما  ي أرحاء مةتلفة مرن العرالما  وة القةية الكردية كك ا وا 

 غيرها.كما رأيرا هها  ي أ ريقياا و ي شما  القارم اآلسيوية و 
 إسرررايي  لرريس لررديها موقررب واحررد مررن القةررية الكرديررة العامررةا برر  موقفهررا عيررري لركررراد  رري العررراوا 
ألرهرررا معريرررة بتقسررريم العرررراوا وةرررمان مررروطئ قررردم لهرررا هرررراك.  ررري حرررين أن موقفهرررا الررردايما مرررراهة 

اتهمرت إسرررايي   لركرراد  ري تركيراا بسربب الع قرة التاريةيرة مر" تركيرا. وحترس أن القروى الكرديرة هرراك
 ا بالمشاركة  ي عملية القاء القبة علس الزعيم الكردي السجين عبدهللا أوج ن.1999 ي العام 

ها اعتمرردرا تقررارير تصرردر مررن حررين الررس يةرررا  ررإن إسرررايي  حاةرررم بهررها الشررك  أو هاك  رري اقلرريم  وا 
الكيرانا القرايم  ري كردستان العراوا وهي تطمرح إلرس أن يكرون لهرا مروطئ قردم أكبرر وأوةرح  ري هرها 

واحرردم مررن أكئررر المررراطو حساسررية بالرسرربة إلسرررايي . ولكررن إسرررايي  قررد ة تسررار   رري اصرردار موقررب 
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واةح وحازم  ي الفتررم القريبرةا رظررا لمرا يرشرر عرن الموقرب األميركري الرداعي الرس تأجير  اةسرتفتاءا 
مرر" تركيرراا ةصوصررا أن تركيررا كمررا أن إسرررايي  معريررة بالحفرراظ علررس ع قاتهررا المتطررورم بشررك  دايررم 

تبرردي اسررتعدادا واسررعا لتطرروير الع قررات اةقتصرراديةا وبشررك  ةررام أن تكررون تركيررا مركررز ارطرر و 
 "لل از اإلسراييلي" رحو أوروبا.

ولرريس واةررحا مررا إها سرريتم اةسررتفتاء المعلررن  رري إقلرريم كردسررتان  رري رهايررات الشررهر المقبرر ا وب ررة 
ديررة بشررك  عرراما و رري العررراو بشررك  ةرراما  ررإن القررادم األكررراد الرظررر عررن الموقررب مررن القةررية الكر 

يفقرردون أي شرررعيةا والحررو األة قرري  رري طرررا مطررالبهما إها بحئرروا عررن شرررعيتهم لرردى الصررهايرةا أو 
تلقرروا دعمرررا مررررهم مرررن أجررر  تحقيررو أهررردا هم   ررري الوقرررت الرررهي يواصرر   يررري الصرررهايرة جرررريمتهم بحرررو 

 الشعب الفلسطيري.
علس مر السرينا علس وة" موطئ قدم  ري كر  مرطقرة  ري العرالما مرن شرأرها أن  لقد دأب الصهايرة

تةدم مصالحهما ويكفي أن ررظر  ي العقدين األةيرينا كيب أن إسرايي  تطور ع قاتها  ي أ ريقياا 
و رري شررما  القررارم اآلسرريويةا بالررهات لرردى دو  جررروب اةتحرراد السررو ييتي السررابو.  فرري أ ريقيرراا تلعررب 

علس عدم مستوياتا  هي تسرعس للتحررك برين دو  حروة رهرر الرير ا بهردب وةر" يرد علرس إسرايي  
بعة مصرادرها و ري مرحلرة سرابقةا كران الحردي  عرن هردب إسرراييلي للرتحكم  ري كميرات ميراه الرهرر 

 المتد قة الس مصر.
اهرم للعيرانا كهلك رأيرا دورا إسراييليا داعما إلقامة دولة جروب السودانا والع قرات مر" تلرك الدولرة ظر

وما من شك أن إلسرايي  حةورا أمريا واةحا  ي تلك المرطقةا التي تعتبرها "بوابة الجروب" بالرسربة 
لهررا. كمررا أن إسرررايي  تتحرررك باسررتمرار  رري محاولررة لتطرروير ع قاتهررا مرر" دو  مركررز وجررروب أ ريقيرراا 

عررري والتكرولررروجيا ومرررن وتسررعس هرررراك إلرررس إبررررام اتفاقيررات تعررراون معهررراا ةصوصرررا  رري المجرررا  الزرا 
ةمن أهدا ها هرراكا كسرر المواقرب التقليديرة لعردد مرن تلرك الردو ا دعمرا للقةرية الفلسرطيريةا بهردب 

 كسر الموازين السياسية القايمة  ي الهيية العامة لرمم المتحدما وغيرها من األهداب.
روبيررة  رري اةتحرراد كررهلك رقرررأ مررن حررين الررس يةرررا عررن حررراك إسررراييلي  رري عرردد مررن الجمهوريررات الج

السررو ييتي السررابوا وهرري ترررى أن حةررورها السياسرري واألمررري هررراكا مررن شررأري أن يسرراعد  رري تئبيررت 
 موطئ قدم علس الحدود الشمالية لدو  إيران والباكستان وأ  ارستان.

ها مرا استعرةرررا تلرك الرردو ا رجررد أن الصرفة الجامعررة لهراا كورهررا دوة صرر يرم أو  قيررما تحترراج إلررس  وا 
عما ليس بهها القدر الُمكلب للكيان اإلسراييليا ولها  إن إسرايي  تسعس لتسرد بعرة احتياجرات تلرك د

الدو .  إها كرا رقو  حتس اآلن من باب السةريةا إن إسرايي  تحظس  ي الهييات الدوليرة بردعم أكبرر 
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سرت رب حيرمرا سرررى دولة  ري العرالما الوةيرات المتحردم األميركيرةا وأصر ر دولرة ميكروريزيراا  قرد ة ر
 أن ههه القايمة تزداد بأسماء عدم دو ا من دو  "الظ "ا إن صح التعبير.

 19/8/2017الغد، عمان، 
 

 أزمة الحرم نموذجاً «: أحداث ستغي ر الواقع»التخويف من  .55
 اللواء احتياط يعقوب عميدرور

. و ي أحد اةيرام وقر" قب  جي  تحملُت المستولية  ي جهاز اةستةبارات عن دولة مهمة  ي المرطقة
 يها حد  شرديدا و ري التقرويم اةسرتةباري  ري ال ردام قلرت ان هرهه الدولرة لرن تعرود لتكرون هري رفسرها 

سررةا وبقيرت الدولرة كمرا كاررتا واآلن يتحردئون  يهرا عرن ت ييرراتا  40قب  الحد . مرت مرهيره رحرو 
شراهدا او شراركت  ري احردا   ولكن ههه يتصدرها الحكرم رفسريا ولريس متكردا أن تتحقرو. ةحقرا كررت

كبيرم اةرى كان يةي  للحظة ارها ست ير العالما ولكن العالم عراد كعادتري وكرأن شرييا لرم يكرن. أترهكر 
زعيمررا اسررراييليا رررا  العظمررةا واعتقررد باررري بسرربب ظهرروره علررس مسرررا الترراري   رري مرصررب مهررما  رران 

دا  تعلمرت قاعردم مهمرة ةردمتري وهو اآلةر ةاب ظرري. مرن كر  هرهه اةحر –المحيط سي ير سلوكي 
 «.ت ير الواق"» كإحدا جيدا   ي بقية الطريوا عردما وقفت امام احدا  كبرى بدت  ي حيري 

تعلمت أري  ي رظرم أبعد الس الوراءا بعد أن تكرون مررت الدهشرة اةولرسا ويكرون هرراك بعرة العمرو 
هررراك امكاريررة لفهررم  –اوسرر"  واساسررا بعررد أن يسررمح الررزمن  رري اسررتيعاب الحررد  وادةالرري الررس صررورم

.  ي حاةت عديدم توةح المسا ة بان الحد ا مهما كان صادما  ي أ ة جوهر الحد  علس رحو 
أمرا اليروم  الترراقة برين مرا اعتبرر عظيمرا عررد «. عرادت الحيرام الرس مجراهرا»حيريا لم ي ير الواق"ا و

اسررررباب هلررررك هررررو ان وسرررراي   أحرررردتطر ررررا.  أكئرررررحدوئرررري وبررررين تررررأئيره الحقيقرررري علررررس الوةرررر"ا يبرررردو 
اةتصاةت الحديئةا مئ  التويترا الفيسبوكا واةرست راما تجهب بسربب طابعهرا  ري اةتصرار وصرب 
اةحرردا ا والرشررر برردون رقابررة والتحليرر  الفرروريا ومررن المرغرروب  يرري ان يكررون هررها ايةررا قصرريرا قرردر 

تقيرررد   أحياررررامررررء جرررهرياا ا اي ان يكرررون ال«الحفرررر»اةمكررران.  ةررر  عرررن هلرررك مرررن المحظرررور اليررروم 
الوسيلة رفسها الوصب  ي عدد قلي  لل اية من اةحربا وبالتالي ة يوجد سبي  لشررا اةمرور بعمرو 

. عرردما يكرون هرها لرحادير حتس من الراحية الفرية.  ي التلفاز ايةا تقاس ك  ئارية وة يوجرد وقرت 
 حقة واةعمو  ي المواةي" التي تطرحها هو الوة"ا تكون هراك اهمية متزايدم للبح  والمراجعة ال

علررس جرردو  اةعمررا   رري الرقرراش الجمرراهيريا وهررهه هرري احرردى المهررام األساسررية للصررحا ةا برر  لعلهررا 
اهررررم مررررن السرررربو اةع مرررري والكشررررب اةع مرررريا إه توجررررد هررررهه بررررو رم حتررررس  رررري وسرررراي  التواصرررر  

واصرر  معمقررة وان كارررت حيويررة لكرر  مررن اةجتماعيررة الفوريررة. وبالمقابرر  تكرراد ة تكررون هررراك وسرريلة ت
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ا وة يكتفي بالتفسير الفوري الهي يكاد يكون دوما اكئرر ةرحالة أ ة يريد ان يفهم عالمرا علس رحو 
 أيةا.

 
 معالجة جذرية للجناح الشمالي

يبدو أن من السليم تطبيو هها المبدأ علس احدا  الحرم وزيرارم الملرك اةردرري الرس رام هللا. كران يبردو 
احدا  الحرم ستحد  ئورم  ي مئل  الع قات بين اسررايي ا الفلسرطيريينا واةردن. وبردا للكئيررين  ان

أن البررررردو  اةسررررراييلي  رررري عمليررررة اتةرررراه القرررررارات كشرررريء سرررريمس جرررردا بصررررورم اسرررررايي  برررر  وربمررررا 
يكون سرر« العررالم كعادترري يسررير»بمكارتهررا.  مررا هررو  الواقرر" بعررد مرررور بةررعة اسررابي"  يبرردو أن تعبيررر 

 الوصب المراسب للوة".
أصحاب القرار  ي دولة اسرايي  اهتموا بالحرم كمكان مرعز  يمكن اةهتمام بي بحد هاتري. كران هرراك 
مرطو كبير  ي رصب البوابات اةلكترورية  ي مداة  الحرم بعد القت  الرهي جررى  يريا اة ان الحررم 

ا الرس «السرامرم«و« يهرودا»سررايي ا وبسركان ترسكب  يي ايةرا معران تتعلرو بالفلسرطيريينا بمرواطري ا
ا وهلررك و قرا ل تفراو الموقر" برين اسرررايي  والدولرة الهاشرمية التري يسرركن لررردنجاررب اةهتمرام الكبيرر 

  يها الكئير من الفلسطيريين ايةا.  
 ري  وبالفع ا لم يتأةر الرد. ولهها السبب تراجعت دولة اسرايي  عن ريتها رصب البوابرات اةلكتروريرة

مداة  الحرم. كران يةير  للكئيررين أن مكاررة اسررايي  تةرررت بشردم بسربب تراجعهراا ولكرن  ري رظررم 
الررس الرروراء يبرردو أررري لررم يقتطرر" اي شرريء مررن قوتهررا. العكررس هررو الصررحيح: التراجرر" يشررير الررس رةررن 

اسررايي  هري  ان دولرة إلئبراتوئقة بالرفس. ما أن رشأ الفهم بران هرها لرم يكرن المكران وة الررأي السرليم 
قوية بما يكفي كي تررد برالر ة علرس طلبرات   إسرايي . لإلصراردولة قوية حتس لم يكن هراك معرس 

اها ئررارت اةررطرابات واهتررز  أ ةرر اةردن  رري رطرراو الحرررما ولكررن هرر  سررتحقو مصررالحها علررس رحررو 
 ةيررا  علرت وعليري «. ة»كرسي عبد هللا بسبب ما يجرري  ري القردس  يبردو أن الررد المرطقري سريكون 

اسرايي  إه استجابت للطلب اةردري وةففت عن حليفها  ي مكا حة اةرهاب. اةةتبار الحقيقري لريس 
 ي ادةا  البوابات اةلكترورية وةلو الفوةس بسبب هلركا بر   ري المعالجرة العاقلرة والجهريرة للحركرة 

. لسروات عديدم جردا اتريح لهرم «الجراا الشمالي للحركة اةس مية»اةس مية اةسراييلية التي تسمس 
العربدم  ي الحرما ويجب ايجاد الطريو لوقب هلك. اها اوقفت اسرايي  الحركة ومست بجاهبيتهاا  لرن 

 يهرب أحد دمعة علس هلكا ة  ي اةردن وة  ي السلطة الفلسطيرية.
 

 من يحتفظ باألوراق حقًا؟
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الترري يررزعم ارهررا  رةررت « العزلررة»كئيرررون الررس ومررن هرررا الررس زيررارم ملررك اةردن الررس رام هللا. أشررار ال
قلي  لبيارات  أعموعلس اسرايي ا إه التقس الملك ابو مازن وليس رييس وزراء اسرايي . غير أن قراءم 

اةطرررراب  ررري الزيرررارما التررري كاررررت اقصرررر ممرررا كررران ةطرررط لهررراا تشرررير الرررس أن الطرررر ين رأيرررا واةتبررررا 
ام بها الملك للةفة ال ربية.  قد شدد الفلسطيريون علرس ةزمرة زيارتين مةتلفتين  ي هات القفزم التي ق

الحرررم وكررأن هررها كرران مركررز المحادئررات  رري الزيررارم. امررا اةردريررون  ررابرزوا الحاجررة الررس العررودم الررس 
مررن رراحيتهما كران هرها هرو موةرو  الزيررارم.  –المفاوةرات برين اسررايي  والفلسرطيريين بقيرادم اميركيرة 

رررت الزيررارم متشرررا يةررر الررس ةررعب ابررو مررازنا وشررددت زيررارم الملررك علررس هلررك. و رري حقيقررة اةمررر كا
تبين ان المحادئات بين اسرايي  واةردن هي التري ادت الرس ت ييرر القررارات وتئبيرت الواقر" الجديرد  ري 

 الحرم. 
 ي رظرم الس الوراء يمكن القو  ان احدا  الحرم م" ك  ةطورتها تكاد تكرون لرم ترتئر علرس ع قرات 

سرايي  مر" اةردريرين او مر" الفلسرطيريين.  السرلطة بقيرت ةرعيفة كمرا كاررت واسررايي  تمكررت بشرك  ا
 راشد ومستو  من الحفاظ علس الع قات اةستراتيجية م" المملكة من الشرو.  

 ي ههه الحالة ايةا يبدو أن العراوين الرييسة يوم الحد  والتفسيرات اللحظية بعد هلرك لرم تسرتةلم 
الحقيقيرررة.  قرررد تبرررين مررررم اةررررى بررران احررردائا مرررن هرررها القبيررر ا بكررر  ةطورتهرررا وحساسررريتهاا ة  المعررراري

يمكرها ان ت ير الواق" الهي تقرره موازين القوى الحقيقية بين الجهات المةتلفة. حتس لو بدت ع قات 
ظ علرررس القررروى للحظرررة تهترررز وتتلقرررس لوررررا مةتلفررراا  هرررها متقرررت  ررري ال الرررب. وبالترررالي يجررردر بررررا الحفرررا

 التوازن وعلس برودم األعصاب عرد الحد  والتهكر بان حجم العروان سيرسس  ي ال دام.
 «إسرائيل اليوم»

 19/8/2017األيام، رام هللا، 
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