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 صفقة شاليط وليبرمان رفضبالسنوار قدم مطالب أعلى مما قدمته حماس  :القناة العبرية الثانية .1
كشةة ا انانةةاع انة ريةة  انثانيةة و ماةةا، يةةوم ا حةةدو من  ايةةد حركةة  حمةةا  فةةي  :خاصةة ترجمةة   - رام هللا

غزع يحيى انانوار  دم مطانب معلى ومك ر مةن انمطانةب انتةي كانةا  ةدمتكا حركتةم خةالل م او ةاا 
 ص ا  انجندي جلةاد شانيط.

 كا و دم  ايدها حما  متشددع  موا  إن حرك ونالا اناناع انثاني  عن مصادر ايااي  إاراييلي   ونكا 
في غزع انانوار مطانب ك يرع جدا إلتمام ص ا  ت ادلو منكا إطالق آالف ا ارى ان لاةطينيين انةنين 

 تم اعتاانكم  ةد خطف انماتوطنين انثالث   رب انخليل.
و ومن 1,000حما  تطمح نةاد ص ا  مك ر من ص ا  شانيط  كثير نتصل مكثةر مةن  من إنى ومشارا

 مطانب حما .انواطا، ت كموا 
وتطانب حما   ةططالق جميةأ ماةرى صة ا  شةانيط انةنين معيةد اعتاةانكم   يةل مي م او ةاا نلصة ا  

و انا انمصادر من وزيةر انجةيأ مفديةدور ني رمةان  ةال فةي اندةرف انمدلاة  نماةر ين منةم  نةن  انجديدع.
 تتم ص ا  ت ادل مثل ص ا  شانيط في عكدي .
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صةةة م كماةةنول عةةةن ملةةةف انم اةةةودين اإلاةةةراييليين اإلدال،  ةةة ي ورفةةل نييةةةور نوتةةةان انماةةةتايل مةةةن من
 تصريحاا  ا ب حاااي  انمو وع و نم ال يريد منح انجانب اآلخر )حما ( انشةور  انمنتصر.

 27/8/2017القدس، القدس، 

 
 تركية اليوم بأنقرة لبحث المستجدات والمصالحة - قمة فلسطينية :اشتية .2

انريي  ان لاطيني محمود ع ا و انيوم في منار ع انتي وصةلكا ممة و  يةاد: نادي  اةد اندين - انعم  
جلاةة  م احثةةاا مكمةة  مةةأ انةةريي  انتركةةيو رجةةب طيةةب مردوغةةانو وننةة  ن حةة  آخةةر انماةةتجداا فةةي 

 ا را ي ان لاطيني  انمحتل .
تتناول انتركية  اة –و ال ع و انلجن  انمركزية  نحركة  فةتح محمةد اشةتي  نةة اندد  إن انامة  ان لاةطيني  

  انملف انايااي وانمصانح  ان لاطيني  .
 28/8/2017 ،الغد، عّمان

 
 ولتركيا فضل فيه األقصىالمسجد في  "إسرائيل": حققنا انتصارًا على في تركيا سفير فلسطين .3

مك ةةد فايةةد مصةةط ىو اةة ير فلاةةطين نةةدى تركيةةاو من  شةةةب  ةةالد  حاةةق انتصةةارا   :موغةةور جيةةل - مناةةرع
 حةةةق انماةةةجد ا  صةةةىو ومن  تركيةةةا كةةةان نكةةةا دور مكةةةم فةةةي هةةةنا  اإلاةةةراييلي اةةةاا  و وفةةةم  ةةةد  انممار 

نألنا ولو من  مو ف انريي  انتركي رجب طيب مردوغةان  حفي تصري وومو ح مصط ى االنتصار.
ةةةا انمةةةدن انتركيةةة  رف ةةةا  نلمماراةةةاا  وحكومةةة   ةةةن علةةةي يلةةةدريمو ومةةةن ورايكمةةةا انملةةةاهراا انتةةةي عم 

ومشار مصط ى إنى من  زيارع انريي   إيجا ي في انتصار انشةب ان لاطيني. اكم  شكلماإلاراييلي و 
 جز،ا  من انلاا،اا االاتشاري  انرفية  وانمت ادن   ين انجان ين. د  ةمحمود ع ا  إنى تركيا ت  

 27/8/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 بالعملفي غزة م السماح لموظفي الصحة والتعليب عباسلجنة خاصة أوصت : "القدس العربي" .4
مكدا مصدر فلاطيني مطلأ نة اناد  انةر ي  من  رار انريي  محمود ع ا  اناا ي  اناةما  : غزع

نمول ي انصح  وانتةليم في  طاع غزعو ممةن محيلةوا مةنخرا نةة انتااعد انم كةر   ةانةودع إنةى انةمةل مةن 
غةزع تمة   تي ط اا  حق  جديدو ي تي  من توصياا جرى اتخانهاو انكدف منكا جةل اإلجرا،اا ان

فةةي حيةةاع اناةةكان. ونكةةر من انلجنةة  انمركزيةة  نحركةة  فةةتحو شةةكلا  حركةة  حمةةا و دون من تةةنثر كثيةةرا  
انمةول ين فةي غةزعو وننة   ةةد اعتةرال انكيية  انايادية   نجن  خاص و ندراا  اإلجرا،اا انمتخةنع  حةق  
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و  تو ةةف مشةةاكل ك يةةرع جةةدا   نحركةة  فةةتح فةةي اناطةةاع علةةى هةةن  اإلجةةرا،اا انتةةي كةةادا من تةةندي إنةةى
  مول ي انصح  وانتةليم عن انةملو  ةد إحانتكم نلتااعد.

وعلما  اناد  انةر ي  من انلجن  انتي شكلتكا فةتحو اةترفأ توصةياا مخةرى نلايةادع ان لاةطيني  خةالل 
ان ترع انما ل و تكدف إنى انتخ يف عن اكان غزعو  من  اإلجرا،اا انحاام   انمتخةنعو خاصة  تلة  
انتةةي تةةنثر علةةى  انو ةةأ اإلناةةاني و كونكةةا تخشةةى مةةن حةةدو  شةةواغر ك يةةرع فةةي  طاعةةاا انصةةح  

وحاةةب انمصةةدرو فطنةةم فةةي اةةياق ننةة  جةةرى تجميةةد انةديةةد مةةن انخطةةواا انتةةي م ةةرا  ةةمن  وانتةلةةيم.
 خطواا مةا    حما .

 28/8/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 القرارات في غزة بشروطالحكومة الفلسطينية تعيد النظر ب :يوسف المحمود .5
مكد انناطق  اام انحكوم  ان لاطيني  يواف انمحمود مم  ا حدو منم في حةال ااةتجا ا حركة   :وام

فةطن  حما  نندا،اا انشرعي  ان لاطيني و وااتةدا نحل انلجن  اإلداري   دزع ومك نا حكومة  انتوافةقو
ن انةريي  محمةود إو ةال انمحمةود   اناطةاع. انحكوم  اتةيد اننلر  كاف  اناراراا واإلجرا،اا انم تخنع

ع ا  وريي  انوزرا، رامي انحمد هللاو  ررا اناما  نمول ي وزارتي انصةح  وانتر ية  وانتةلةيم فةي غةزع 
انةةنين تمةةا إحةةانتكم نلتااعةةد انم كةةر فةةي اناطةةاع  االاةةتمرار فةةي مدا، معمةةانكم نتالشةةي مي فةةرا  داخةةل 

  طاعي انصح  وانتةليم .
 28/8/2017 ،ارقةالخليج، الش

  
 قائد جهاز األمن الوطني في قطاع غزة: انتهاء المنطقة األمنية مع مصر خالل شهرين .6

انةميةد نةةيم اندةول منةم جةرى االنتكةا، مةن  فةي  طةاع غةزع مكد   ايد جكاز ا من انةوطني: محمود هني 
ل انةوايةق انموجةودع انمرحل  ا ونى في انمنطا  ا مني  انحدودي  مأ مصرو وانتي ت منا ماةحا  نكة

فةةةي تصةةةريح خةةةا   وو ةةةال اندةةةول علةةةى طةةةول انمنطاةةة  مةةةن كةةةرم م ةةةو اةةةانم شةةةر ا  حتةةةى ان حةةةر غر ةةةا .
إن م جرى انةمل على تاوي  كاف  انةوايق وانتالل انرملية  وانشةجر انموجةودع مةن عمةق  و ة انراان  نا 

حل  انثانث  ات دم  انتزامن مةأ و ي ن من انمر  مو وتحديد انمنطا  انحدودي   ةد عملي  ماحكا.100- 50
تن ين انمرحل  انثانية و متو ةةا  من تنتكةي كةل هةن  انمراحةل فةي غ ةون شةكرينو فةي حةال تةوفرا كافة  

 من اناوق. موانمواد انمطلو   من انجانب انمصري 
 28/8/2017 ،الرسالة، فلسطين
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 حًا األمريكيين فرصةمان "إسرائيل" يجمد التحركات الدبلوماسية ضدّ  : عباس"الشرق األوسط" .7
 رر    انا مصادر فلاطيني  مطلة  نة انشرق ا واط  إن انريي  محمود ع ا: ك ا  ز ون - رام هللا

 االاةةةتجا   ننصةةةايح عر يةةة و  طعطةةةا، اإلدارع ا مريكيةةة و انحانيةةة و فرصةةة  مطةةةول نتاةةةديم خطةةة  اةةةالم.
مةةةن وا مةةةم انمتحةةةدع و حاةةةب انمصةةةادرو  ةةةرر ع ةةةا  ت جيةةةل مي تحركةةةاا فلاةةةطيني  فةةةي مجلةةة  ا 

 حتى ال يتكم   نم عر ل اناالم ومح ط انم ادرع ا مريكي    ل من ت دم.  إاراييل  ومناااا مخرى  د  
 28/8/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 اقتحــام األقصــىبتشريعي الفلسطيني يستنكر السماح ألعضــاء الكنيســت لمجلس الا .8

ةةةة ناةةةةد  وا  صةةةةى  ةةةةانمجل  انتشةةةةريةي ان لاةةةةطيني اناةةةةرار ااةةةةتنكرا نجنةةةة  ا :كمةةةةال زكارنةةةة  -ان عم 
ورما  اإلاراييلي انمتةلق  اناما   ع ا، انكنياا  ا تحام انماجد ا  صى مطلأ ا اة وع انما ةل.

من مهلنا في اناد  ومن خل كم م نةا، شةة نا فةي كةل مكةانو انةنين  مم وفي  يان صدر عنكا  وانلجن 
 صى وانايطرع عليم  ةادرون علةى إعةادع انكةرنع مةن جديةد وتمرية  مفشلوا مخططاا انمحتل  طغالق ا 

 منف انمحتل في انترابو ورد كيد  إنى نحر  . 
 28/8/2017 عّمان،، دستورال

 
 سمى "تنظيم التمرد" نتاج سياسة التحريض والعنصرية وبدعم من نتنياهومجدالني: ما ي   .9

ان لاطيني ع و انلجن  انتن يني  نمنلم  انتحريةر اعت ر ا مين انةام نج ك  انن ال انشة ي  :رام هللا
ان لاطيني  محمد مجدالنيو انكشف عن لكور مجموع  من انماتوطنين انيمينيين انمتطرفين من في  
طةةالق ااةةم )شةة ي   انةةتالل( علةةيكمو وانةةنين ان ثةةق عةةنكم جيةةل مخطةةر يطلةةق عليةةم )تنلةةيم  انشةة ابو واال

ل وانةنصري  انتي يماراةكا ريةي  وزرا، حكومة  االحةتالل انتمرد(و هو نتيج  ط يةي  ناياا  انتحري
و إن انكشةف عةن هةنا انتنلةيم انخطيةر 27/8/2017 في  يان صح يو ا حد وو ال مجدالني ووزران .

ع كوتشةةةةاف ةمر انةةةني يتواجةةةةد عناصةةةةر  ويتجمةةةةون فةةةةي  ةةةةنرع   الديةةةم  اناري ةةةة  مةةةةا  ةةةين  يتاةةةةكار وماةةةةت
تتحمةةةل عوا ةةةب نتايجةةةم  خطيةةةرا   ممةةةرا   د  ةةةة لاةةةطينيينو ي  ان هاشةةةحار و ويخططةةةون نكجمةةةاا ماةةةلح   ةةةد  

 حكوم  االحتالل.
 27/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 توقع على مذكرة تفاهم إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يةفلسطينالسلطة ال .11
انةر ية  اناة ير جمةال انشةو كيو ندى مصر ومنةدو كا انةدايم  انجامةة   ي لاطينانا ير انو أ  :انااهرع
 و على منكرع انت اهم إلنشا، اوق عر ي  مشترك  نلككر ا،.27/8/2017 ا حد

و ال ا مين انةام انمااعدو ريي   طاع انشنون اال تصةادي  فةي انجامةة  انةر ية  كمةال حاةن علةيو 
كر ةاييو ويةا كةا إنشةا، إن منكرع انت اهم انتةي و ةتكةا فلاةطينو هةي مادمة  الت ا يةاا مخةرى نلةر ط انك

اناةةةوق انةر يةةة  انمشةةةترك  نلككر ةةةا،و حيةةة  و ةةةأ عةةةدد ك يةةةر مةةةن انةةةدول انةر يةةة  علةةةى هةةةن  االت ا يةةة و 
واندرااةةاا جاريةة  نتو يةةأ االت ا يةة  وإلنشةةا، اةةوق انةر يةة  انمشةةترك و وانتةةي تتةةيح  يةةأ انككر ةةا، فةةي كةةل 

اناةة ير علةةي إنةةى من  شةةاروم  .انةةوطن انةر ةةيو حيةة  اإلنتةةا  فةةي  ةةةل انةةدول  كثيةةر مةةن االاةةتكال
 عر ي  مشترك . مو نتكون او ا  2030انر ط انككر ايي  دم في  ةل اندول انةر ي و وايكتمل عام 

 27/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عضو باللجنة التنفيذية: المجلس الوطني لن يعقد الشهر المقبل .11
نمنلم  انتحرير محمود إاماعيل إن انةدورع انجديةدع نلمجلة  انةوطني   ال ع و انلجن  انتن يني  :وفا

نطلةةب ان صةةايل مواصةةل  انمشةةاوراا انمتةلاةة   ةاةةد جلاةة   انما ةةلو نلةةرا   ميلةةول/ اةة تم رنةةن تةاةةد فةةي 
إلناعةة  صةةوا فلاةةطين انراةةمي   إاةةماعيل وم ةةاف حمةةا   انمشةةارك . إ نةةاعانمجلةة  وانةمةةل علةةى 

نةةةا  مشةةةاوراا جماعيةةة  وثناييةةة  تجةةةرى مةةةأ مختلةةةف ان صةةةايل نةاةةةد ه منو 27/8/2017 صةةة ا  ا حةةةد
 انمجل  انوطنيو  نم ااتحااق  انوني وداتوري وت ر م انمصلح  انوطني  انةليا. 

 27/8/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 يقرر تحويل قصر الضيافة إلى مكتبة وطنية عباساشتية:  .12
لاةطيني نلتنمية  واإلعمةار   كةدار  محمةد اشةتي  إن انةريي   ال ريي  انمجل  اال تصةادي ان  :رام هللا

ومشةةار اشةةتي  إنةةى من  محمةةود ع ةةا   ةةرر تحويةةل م نةةى  صةةر ان ةةياف  فةةي اةةردا إنةةى مكت ةة  وطنيةة .
إل امة     كدار   ةدم  تن يةن  صةر ان ةياف  منةن خمة  اةنواا فةي محافلة  رام هللا وان يةرعو نيكةون مكانةا  

 يةةة  انراةةةمي  ن لاةةةطينو نكةةةن انةةةريي  ارتةةة ى من يةةةتم ااةةةتدالل اناصةةةر انةةةريي  وااةةةتيةاب انوفةةةود ا جن
و ال إن   كدار   نمن ة  انجمكور من خالل تحويلم نمكت   وطني   خم  يشرف عليكا مجل  ممنا،.

علةى تجكيةز انماةاحاا انخارجية و وانتةي تشةمل انحةدايق  داخل اناصةر ويةمةل حانيةا   منكى انةمل كليا  
علةى مرل ماةاحتكا  متةر مر ةأو ماامةا   4,700من اناصر  مااح   كو ترو علما  نطايراا انكلي ومك طا  

ومكد من اناصر ايكون محةد مهةم انمةةانم انمةمارية   متر مر أ في منطا  اردا شمال رام هللا. منف 27
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انحديث  في فلاةطين مةن حية  جمانية  انتصةميم واإلمكانيةاا انمتةوفرع فيةمو فاةد اعتمةد  انتصةميم علةى 
 نمةماري اإلاالمي ون ن  جكود مكنداين فلاطينيين ش اب ياتحق عملكم اإلشادع  م. انطراز ا

 27/8/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الوطني دون توافقالمجلس "الشعبية" تتعهد بالعمل على إفشال عقد  .13
مكانياتكةةا علةةى تةكةةدا انج كةة  انشةةة ي  نتحريةةر فلاةةطينو  انةمةةل  كةةل : ن يةةل اةةنونو -غةةزع  طا تكةةا واال

 إفشال عاد انمجل  انوطني ان لاطيني دون توافق.
و ةةةال ع ةةةو انلجنةةة  انمركزيةةة  نةةةة انشة ي  و حاةةةين منصةةةورو نصةةةحي    فلاةةةطين و ممةةة و إن مةةةا يةةةتم 
انحدي  عنم مةن عاةد دورع نلمجلة  انةوطني فةي رام هللا تحةا حةراب االحةتاللو ودون تح ةير ودون 

م ةةي ا:  ال نكت ةةي  ةةرفل مثةل هةةن  انةةدورعو  ةل اةةنةمل و كةةل إمكانياتنةةا توافةق وطنةةيو هةةو مرفةولو 
فشانكا .  نةدم انةاادها واال

واعت ةةةةر من عاةةةةد دورع نلمجلةةةة    كةةةةن  انطرياةةةة  انتةةةةي ال عال ةةةة  نكةةةةا  ةةةةانتوافق انةةةةوطني اةةةةيزيد انحانةةةة  
دورع  وشةةدد من ج كتةةم نةةن تشةةار  فةةي ان لاةةطيني  اةةو،ا ويةةةزز وي ةةا م االنااةةام فةةي كةةل انماةةتوياا .

نلمجلةة  انةةوطني تحةةا حةةراب االحةةتالل فةةي رام هللاو ودون توافةةق وطنةةيو  ةةايال:   انت كيةةد نةةن نشةةار  
  دورع  كنا انشكل و كن  انطريا و وانةمل  كل إمكانياتنا وطا اتنا إلفشانكا .

نةاةد  وتا أ:   انت كيد ناتطيأ إفشال هن  اندورعو وعدم عاةدها و م ينةا من ع ةا  نةم  م رراتةم انخاصة  
 انمجل  في رام هللاو نكنكا ال تانأ انج ك  انشة ي  وال يمكن نألخيرع من تتةاطى مةكا.

وطانةةب  ةةدورع نلمجلةةة   ةيةةدع عةةةن االحةةتالل وتصةةةاريحم وحرا ةةمو تنةةةا أ وتتحةةد  فةةةي ممةةور انشةةةةب 
 ان لاطيني  شكل كامل دون مي  يود مو عرا يلو  الايما مننا  رنمان حرك  تحرر .

 28/8/2017ين، فلسطين أون ال
 

 تفاهمات بيروت حسبعقد ي  المجلس الوطني يمثل الكل الفلسطيني وينبغي أن حماس:  .14
 ةةال اننةةاطق  ااةم حمةةا  ع ةةد انلطيةف اناةةانوعو إن انمجلةة  انةوطني يمثةةل انكةةل : ن يةةل اةنونو -غةزع 

ان لاةةةةطيني وين دةةةةي من تنةاةةةةد جلاةةةةتم  نةةةةا، علةةةةى مةةةةا تةةةةم االت ةةةةاق عليةةةةم فةةةةي ت اهمةةةةاا  يةةةةروا فةةةةي 
ومو ةةةح اناةةةانوعو نصةةةحي    فلاةةةطين و منةةةم تةةةم االت ةةةاق علةةةى من ينةاةةةد  يناير/كةةانون انثةةةاني انما ةةةي.

انمجلةة   ح ةةور كةةل اناةةوى وان صةةايل ان لاةةطيني و واصةة ا انمرحلةة  انتةةي تةيشةةكا انا ةةي  ان لاةةطيني  
شةةةرا  انجميةةةأ فةةةي جلاةةةاا انمجلةةة     نكةةةا  صةةةة   وحاااةةة  وخطيةةةرع تتطلةةةب انشةةةراك  مةةةأ انجميةةةأ واال

 وطني .ان
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وم اف:  مما من يكون هنا  إ صةا، نك ةرى حركةاا انتحةرر كحركتةي حمةا  وانجكةاد اإلاةالمي مةن 
 ح ور انمجل  فكنا يةزز االنااام ويراخ اات داد وديكتاتوري  الو  ريي  انالط  محمود ع ا  .

 يمة  نكةا  ومكد منم في حال عاد انمجل  دون توافق وطني فطن نتايجم ال تمثل انشةب ان لاةطيني وال
وخةةتم اناةةانوع:  نحةةن نةةن   ةةدون مشةةارك  كةةل مطيةةاف انشةةةب ان لاةةطيني  مختلةةف انتما،اتةةم انايااةةي .

 نشار  في جلا  نلمجل  انوطني دون من تحاق شراك  حاياي  مأ كل ان صايل .
 28/8/2017فلسطين أون الين، 

 
 إلتمام المصالحة لمواجهة االحتالل ونجاهز حماس:  .15

مكد انايادي في حرك  حما و حاام  ةدرانو جكوزية  وحةر  حركتةم : ى انيةاو ييحي -/ غزع اندوح 
 على إتمام انمصانح  انوطني و وترتيب ان يا ان لاطينيو نمواجك  االحتالل اإلاراييلي ومخططاتم.

وشدد  دران فةي تصةريح نصةحي    فلاةطين و ممة و علةى  ةرورع إيجةاد مو ةف فلاةطيني وا ةح مةن 
ل  انصة   وانحاااة  وانتاةدم نألمةام نمواجكة  االحةتالل انةني ياةتكدف انا ةي  مجل تجاوز هن  انمرح

 وا رل وانمادااا وانشةب  كاف  مماكن تواجد  وتوجكاتم.
و ةةال  ةةدران:  نتحةةد  عةةن حانةة  فلاةةطيني  غايةة  فةةي انتةايةةدو إن إن انا ةةي  ان لاةةطيني و تخاةةر يوميةةا 

يوجد مي طرف را ح في هن  انمرحل  وال فةي انمراحةل  مأ ااتمرار االنااام في انااح  ان لاطيني  وال
وم اف:  إن عةدم تط يةق انمصةانح  رغةم االت ا يةاا انكثيةرع اناةا ا  يةندي إنةى حانة  اةل ي   اناا ا  .

وتةا أ:  نحةن مةأ تحايةق  ندى انشارع ان لاطيني و منكدا ث اا مو ف حركة  حمةا  تجةا  انمصةانح .
عليةم فةي جلاةاا انحةوار اناةا ا  ومصةرون علةى ننة  و مشةيرا  انمصانح  وتط يق كل مةا تةم االت ةاق

 إنى من حما   دما ونديكا االاتةداد نتادم كل ما يلزم من مجل هنا ا مر.
 28/8/2017فلسطين أون الين، 

 
 بدياًل الجتماعات اللجنة التنفيذية "القيادة"عرف باجتماعات صبح ما بات ي  يتطالب بأال  "الشعبية" .16

مخيةرا  مةةنكرع شةةامل    انج كةة  انشةة ي  نتحريةةر فلاةةطين  ةةة  انمكتةةب انايااةي نةةة: ا فتحةةي صة    -غةزع 
إنى انلجن  انتن يني  نمنلم  انتحرير ان لاطيني  وانريي  محمود ع ا و  ص تم ريي  انلجن و تناونا 
مطانةةب انج كةة  انشةةة ي  وموا  كةةا مةةن مجمةةل مو ةةاع انمنلمةة  وانا ةةي  وانمشةةروع انةةوطني وانوحةةدع 

 ةاو اا على  طاع غزع.وان
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مةةن مو ةةأ  فةةي مةةنكرتكا إنكةةا توجككةةا إنةةى انةةريي  ع ةةا  ومع ةةا، انلجنةة  انتن ينيةة    انشةةة ي  و انةةا 
انةانيةة  اتجةةا    ةةيتنا انوطنيةة  ومكتاةة اا شةةة نا ون ةةانم انطويةةل انةةني نةةم يناطةةأ   انماةةنوني انشةةةور 

 . طيل   رن من انزمان
و انتةي يةاةدها انةريي   انايةادع ان لاةطيني  يةةرف  اجتماعةاا فةي مةنكرتكا من مةا  ةاا   انشة ي  ورما 

و ال ين دةةةي من تكةةةون  فةةةتح وماةةةنونين فةةةي اناةةةلط  وحركةةة   انتن ينيةةة ع ةةةا   ح ةةةور مع ةةةا، انلجنةةة  
و إنما هي ناا،اا ااتشةاري  وتشةاوري  نياةا م اةررعو وال يوجةد نة  انتن يني  ديال  الجتماعاا انلجن   

اااي انداخلي نلمنلم و ويجب مال تشكل عامال  في ت كيا صةورع انلجنة  على وجودها في اننلام ا 
 . مو موازي  نكا

مننةةا نرفةةأ إنةةيكم هةةن  انمةةنكرع  م ةةو محمةةد فةةنادو فةةي انمةةنكرع علةةى   انشةةة ي  وشةةدد نايةةب ا مةةين انةةةام نةةة 
  انصةة  و انايااي  حرصا  منا على رفأ مكان  وش ن منلم  انتحرير ودورها انايادي في هن  انمرحلة

وشةة ن   ةةيتنا ان لاةةطيني   ةةةد من تراجةةةا مكانتكةةا نتيجةة  تراجةةأ انةةدور انايةةادي ان لاةةطيني ومةتةةر  
 . انتاوياا انايااي  من ناحي و وفي لل انتطوراا اإل ليمي  واندوني  انراهن  من ناحي  ثاني 

انممثةةل انشةةرعي انوحيةةد انمنلمةة   انناةة   إنينةةا كانةةا وال تةةزال  و ةةال انمكتةةب انايااةةي فةةي منكرتةةم إن 
نشة نا ان لاةطيني واإلطةار انجةامأ وانمو حةد نشةة نا و ةوا  انايااةي  فةي جميةأ ممةاكن وجةود و و انتةاني 

من يراةخوا هةنا ان كةم  انتن ينية فطن انج ك  تةمةل وتةدعو انجميةأ ومونكةم ا ر انةريي  ومع ةا، انلجنة  
ب عملكةةةةةم انيةةةةةومي نتةزيةةةةةز دور انمنلمةةةةة  وانحاياةةةةة  واناناعةةةةة  انمشةةةةةترك  فةةةةةي دورهةةةةةم انايةةةةةادي وماةةةةةاني

 منااةةةةاتكا وميثا كةةةةا ومعرافكةةةةا و ياداتكةةةةا  جةةةةل من تكةةةةون انجكةةةة  اناةةةةادرع وانمنهلةةةة  انتةةةةي تاةةةةود شةةةةة نا 
 . ان لاطيني نحو موا أ ان ةل انوطني واالنتصار

نكةا، إنكا، االنااام على كل انماتويااو و رورع تن ين االت ا ةاا انوطنية  إل كما جددا دعوتكا إنى 
هنا االنااام نما منحام وال يزال مةن  ةرر  ةان   ا ةيتنا و ن ةاننا انةوطني ومكانة  انمنلمة  فلاةطينيا  

تحويةل اجتماعةاا انلجنة  انتن ينية  إنةى عملية  ااةتينا   موا ةف مو  وشد دا علةى من  . وعر يا  ودونيا  
غيةر ملزمة  مةن انمةداخالا  مفكار مع ايكا من دون انحاةم وانتاريةر فيكةا وتحويلكةا إنةى حانة  حوارية 

فاادهةةا صةةالحياتكا انمنصةةو  عليكةةا فةةي  هةةو ت كيةةا وتجويةةف نةةدورها انةةوطني ان ةلةةي فةةي انايةةادع واال
 . اننلام ا اااي نلمنلم 

انلجن  يجب مال ت اى واجك  ايااي  نطرف ماو إنمةا هةي منااة   في منكرتكا من   انشة ي  واعت را 
م اجتماعاتكةةاو ومن ال تخ ةةأ نرغ ةةاا انةةريي  )ع ةةا (و ومن ال  ياديةة   ايمةة   ةةناتكاو ونطانةةب  انتلةةا

تناطأ عن مواك   ا حدا  انمتالحا  حتى تاتطيأ انت اعل مأ كل انتطوراا انايااي  وانةملي  على 
 مكثر من صةيد.
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خاندع جرار وعمر شحادع   انشة ي  وردا  على انمشكلتين انلتين و ةتا  ين ع وي انمكتب انايااي نة 
رف كا طريا  ومالوب ا ر  عن   انشة ي  ا  في اجتماعين من صلين نلجن  انتن يني و ع  را مأ ع 

انريي  فةي انتةامةل مةأ ممثلةي انج كة  انشةة ي  فةي انلجنة  انتن ينية  وااةت زازهمو وانةردود علةيكم وعلةى 
جتماعةةةةاا مةةةةوا  كم ومةةةةداخالتكم   اةةةةلوب ال يناةةةةجم وال يرتاةةةةي إنةةةةى انةةةةنك  انةةةةديمو راطي فةةةةي إدارع اال

 . واحترام انرمي وانرمي اآلخر
 ةةانو وف ممةةام هةةنا انتجةةاوز وااةةتكداف انج كةة  انشةةة ي  ع ةةر اإلاةةا،ع إنةةى  وطان ةةا انلجنةة  انتن ينيةة  

 . ممثليكا في انلجن و كما حصل مأ انرفياين خاندع وعمر
 28/8/2017الحياة، لندن، 

 
 ة الفلسطينيةرحب بدور تركيا في المصالحون: نرفض حصار قطر يحيى موسى .17

يحيةى مواةةىو من حركتةم اةةت اى  ومكةد انايةةادي فةي حركة  حمةةا  محمةد جمةةال: ومشةرف مطةةر -غةزع 
وفي  ناطر  نكا و  ا مأ انحرك  في محل  انلروف و ال: ال يمكن   ي حال مةن ا حةوال من تةدير 

يةران. وتةا أ مواةى  نحة ةا  تركيةا واال ن مةأ  طةر حما  لكرها نمةن و ةف مةكةا فةي انةاةرع. مشةيد ا مي  
  انكلي  في مزمتكا وانحصار انلانم عليكاو وعال تنا  اطر ممتازع .

على صةيد آخر رحب مواىو   ي جكد تركي ي ننةم انةريي  رجةب طيةب مردوغةان إلتمةام انمصةانح  
نكا، االنااامو م ين ا منكم ينتلرون اتصاالا رامي  من انجكاا انحكومي  انتركي   كنا انخصو .  واال

نكون مةرح ين  ة ي جكةد تركةي ي ننةم انةريي  مردوغةان وهةو محةل ثاة  انجميةأو ومحةل و ةال مواةى  اة
 ثاتناو ننن  نو تحر   ملف انمصانح  فنحن نثق  كن  انتحركاا وانكون متةاونين مةم .

وفي انش ن انمحلي عاب مواى على  رار انالط  ان لاطيني   طعادع مول ي انتر ي  وانتةليم واناطاع 
يلوا نلتااعد في غزع نلةمةلو  ةاناول إنكةا خطةوع  غيةر كافية  و ويجةب إت اعكةا  طندةا، انصحيو اننين مح

ا من مي محةةةاوالا  نتصةةةويب  مةةةا اتخنتةةةم  جميةةةأ اناةةةراراا انمتخةةةنع تجةةةا   طةةةاع غةةةزع مةةةنخر او مو ةةةح 
 انالط  من إجرا،اا  حق اناطاع فكي في االتجا  انصحيحو على حد  ونم.

نةااد جلا  انمجلة  انةوطنيو شةدد علةى من انةاةاد انمجلة  و خصو و انتواصل مأ حما   ش ن ا
ةا  انوطني مخانف نإلجماع انةام ان لاطينيو ومخانف نما تةم انتوافةق عليةم فةي  يةرواو ومخةانف مي  

وتةا أ  حركة  فةتح إن وجكةا دعةواا  و علةى حةد تة يةر .2005و 2011نما تم انتوافق عليم فةي عةامي 
 مام ا نجلا  انمجل  انتي ال تصب في انمصلح  انوطني  .ننا فلن نح رو وهي تةلم اننتيج  ت

 28/8/2017، الشرق، الدوحة
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غالق  220االحتالل يعلن ضبط أكثر من  .18  2017منذ بداية  بالضفة ورشة 35قطعة سالح وا 
معلةةةن متحةةةد  عاةةةكري إاةةةراييليو صةةة ا  يةةةوم االثنةةةينو من  ةةةواا انجةةةيأ  :ترجمةةة  خاصةةة  - رام هللا

  طة  اال  منن  داي  انةام انجاري. 220 ط مكثر من االحتالل تمكنا من  
غةةالق  ورشة  نتصةةنيأ ا اةةلح  فةي منحةةا، ان ةة    35ون ةا إنةةى من  ةواا انجةةيأ تمكنةةا مةن  ةة ط واال

 اندر ي و ومصادرع كل ما فيكا من مدواا نتصنيأ تل  ا الح .
و يةكةا فةي ان ة   ومكد على من  انجيأ ايواصل  اوع وعزم عملياتةم مةن مجةل منةأ تصةنيأ ا اةلح  

 اندر ي  نتن ين هجماا  د اإلاراييليين و على حد زعمم.
 28/8/2017القدس، القدس، 

 
 حي الطيري بعين الحلوة إلى مشترك إلدخال القوى األمنية المشتركة جهد: قيادي بحماس .19

 ال انمانول انايااي في حرك  حما   منطا  صيدا جنوب ن نةانو ميمةن : محمد انمصري - يروا 
ناع : إن جكةةود ا فصةةايلي  مشةةترك و ت  ةةنل نتةةننيل  ةةةل انةا ةةاا انلوجاةةتي  إلدخةةال عناصةةر اناةةوى شةة

ا منيةةة  انمشةةةترك  نحةةةي انطيةةةري فةةةي مخةةةيم عةةةين انحلةةةوع نالجيةةةين ان لاةةةطينيينو وانةةةني شةةةكد ا اةةة وع 
 انما ي اشت اكاا مالح  ما  ين عناصر من حرك  فتح وجماع   الل  در انمتشددع.

نصةةحي    فلاةةطين و من اناةةوى ا منيةة  انمشةةترك  اةةتحل مكةةان  ةةوى ا مةةن انةةوطني  وم ةةاف شةةناع 
انموجةةودع فةلي ةةا فةةي حةةي انطيةةري داخةةل انمخةةيمو وننةة   ةةةد خةةرو  ماةةلحي جماعةة   ةةدر وتو ةةف حانةة  

 االشت اكااو منكدا من دخول اناوى ا مني  انمشترك  نلحي  اتكون في و ا  ريب جد ا .
  صةةةةمود و ةةةةف إطةةةةالق اننةةةةار داخةةةةل انمخةةةةيمو وو ةةةةف مي انةةةةدالع ن تيةةةةل وع ةةةةر عةةةةن ت اننةةةةم إلمكانيةةةة

االشت اكاا ماتا ال   ين مي جكتين كانتا و   حان  ا من واالاتارارو مشير ا إنى حان  انت انل انك يرع 
ندى انجميأ ايما ومن انمخيم نةم يجةر داخلةم خةرق نو ةف إطةالق اننةار منةن تث يتةم ا ر ةةا، انما ةيو 

   در  اناحا كا من حي انطيري. واالعالن جماع 
ون ةةا شةةناع  إنةةى جكةةود ت  ةةنل داخةةل اإلطةةار انةةوطني إلدخةةال منااةةاا انمجتمةةأ انمةةدني داخةةل حةةي 
 انطيري  ةد تث يا وجود اناوى ا مني  انمشترك  داخلمو ونن  إلعمار انحي ودعم اكانم ومواااتكم.

 يةروا مشةرف د ةورو مةأ اننايةب  كية   ونكر من ناا، جرى مةا  ةين  يةادع ان صةايل واة ير اناةلط  فةي
انحريري في صيداو ات ق خالنم علةى مةانجة  انو ةأ ا منةي فةي  عةين انحلةوع و وانت كيةد علةى انةمةل 

 ان لاطيني انمشتر   تةزيز اناوى ا مني  انمشترك  داخل انمخيم و شكل خا  في  حي انطيري .
 27/8/2017، فلسطين أون الين
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 : وصول دفعات مالية لألسر الفقيرة ونسعى إلنقاذ المرضىة بغزةالفصائلي لجنة التكافل .21
مكةةد انايةةادي فةةي انج كةة  انديماراطيةة  نتحريةةر فلاةةطين ع ةةو نجنةة  انتكافةةل : نةةور انةةدين صةةانح -غةةزع 

عصةةام م ةةو د ةة و وصةةول  ةةةل انةةدفةاا انمانيةة  مةةن ممةةوال انةةدعم اإلمةةاراتي وانمصةةري ناطةةاع غةةزع 
ومو ح م و د ة  نصةحي    فلاةطين و من انلجنة   ةدما  ةدفأ م لة   ال.وانمخصص  نألار ان ايرع وانةم

نةةدد ك يةر مةن انةمةال انةةاطلين عةن انةمةل وا اةر ان ايةرعو فةي محاونة  منكةا نماةاعدتكم  شيكل 200
فةةي لةةل ان ةةايا  اال تصةةادي  انتةةي يةةةاني منكةةا  طةةاع غةةزعو مشةةيرا  إنةةى من انم لةة  انمرصةةود نلةمةةال 

 .مليون دوالر 2يصل إنى 
مليةةةةون دوالرو مةةةةوزع علةةةةى مشةةةةاريأ متةةةةةددع  15ونكةةةةر من انم لةةةة  اإلجمةةةةاني انمرصةةةةود نلمنحةةةة  هةةةةو 

ومختل ةة و منوهةةا  إنةةى من تةةم رصةةد ممةةوال محةةددع نكةةل مشةةروعو وفةةق انموازنةة  انتةةي جةةرى ا رارهةةا مةةن 
  ا اةر و ال:  رغم من انم ل  محدودو إال مننا نحاول إدخال ان ام  علةى مفةوا  انمصريين واالماراتيين.

 ان ايرعو تزامنا  مأ  رب عيد ا  حى انم ار  .
وكشةف م ةو د ةة و عةن تخصةي  م لةة  مةاني نلدةارمين وانمةتالةةين علةى ماة اب مانيةة و نلةرا  نةةدم  ةةدرع 
عايالتكم على اإلي ا،  االنتزاماا انماني  انمطلو   منكا نتيج  انو أ اال تصادي انصةبو  اإل اف  

 انلروف االنااني  وانحياتي .إنى مي انتزاماا متةلا   
و ةةي ن منةةم جةةرى اإلعةةالن عةةن منا صةةاا نشةةركاا عاملةة  فةةي مجةةال ا دويةة   دةةزعو مشةةيرا  إنةةى منةةم تةةم 

منف دوالرو  حي  يتم ااتالم اندفةة  ا ونةى مةن  461اراا، انمنا ص  ا ونى إلحدى انشركاا  م ل  
 ا دوي   ري ا .

مثةةل انلجنةة  انوطنيةة  نلتنميةة  وانتكافةل االجتمةةاعي عةةاد إنةةى  طةةاع يةنكر من وفةةدا   ياديةةا فصةةايليا وفنيةا ي
 غزعو   ل  را   ما وعين  ادم ا من انااهرع.

 27/8/2017، فلسطين أون الين
 

 بزعم التخطيط لعملية بعسقالن الشرطة تعتقل فلسطينياً  .21
شةةةةاب زعمةةةةا واةةةةايل اإلعةةةةالم اإلاةةةةراييلي و من انشةةةةرط  اعتالةةةةا عصةةةةر يةةةةوم ا حةةةةدو ان: محمةةةةد وتةةةةد

 ان لاطيني انني خطط نتن ين عملي   مدين  عااالن جنوب ان الد.
و حاب واايل اإلعالمو تم اعتاال انشاب  انارب من انمجمأ انتجاري  حوتاوا  وتم نالم الاتكمال 

 نتحايق من   ل جكاز ا من انةام  انشا ا  .
 ا نحةد  ممنةيو حية  تلاةا ااتن را انشةرط و  واتكةا فةي مدينة  عاةاالن  جنةوب انة الدو وننة  تحاةو 

 انشرط   الغا عن وجود شخ  ينوي تن ين عملي  طةن.
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ودفةةةا انشةةرط    فرادهةةا إنةةى انمراكةةز انتجاريةة  وانمنةةاطق انمكتلةة   اناةةكانو فيمةةا  ةةام مفةةراد انشةةرط  
   ح  وانتد يق   طا اا انكوي  نلمارع في محاون  منكا إلناا، انا ل على انمشت م.

ا  ح  في انمدين  عن شخ  ينوي تن ين علمي  طةنو حية  طان ةا اناةكان وتجري انشرط  عمليا
نم في حال االشت ا    ي شخ  يحمل اكينا مو مي شييا غري ا إ ال  انشرط  فورا.  توخي انحنرو واال

 27/8/2017، 48عرب 
 

 االحتالل يفرج عن القيادي في حماس جمال الطويل .22
ماا، ا حد عن انايادي في حركة  حمةا  انشةيخ جمةال  مفرجا الطاا االحتالل اإلاراييلي: رام هللا

 انطويل من مدين  ان يرع واط ان    اندر ي   ةد اعتاانم مر ة  معوام.
عامةةةا( مةةةن اةةةجن انناةةةبو علةةةى مة ةةةر انلاهريةةة  جنةةةوب ان ةةة    53ومطلةةق االحةةةتالل اةةةرا  انطويةةةل )

 اندر ي و حي  تنال  ين عدع اجون.
جون االحتاللو وانتخب ريياا ن لدي  ان يرعو حي  مم ى غان ي  عاما في ا 14ومم ى انطويل  را   

 فترع ريااتم في اجون االحتالل رهن االعتاال اإلداري.
ويةت ةةر انطويةةل مةةن م ةةرز  ةةادع حركةة  حمةةا  فةةي مدينةة  رام هللاو وكةةنن  مةةن  ةةادع انحركةة  ا اةةيرع فةةي 

 ةةةد ا تحةةام  2012تموز/يونيةةو  13وكانةةا  ةةواا االحةةتالل اعتالةةا انطويةةل  تةةاريخ  اةةجون االحةةتالل.
 منزنم في مدين  ان يرع.

 27/8/2017، فلسطين أون الين
 

 صفقة شاليط أخطاءليبرمان: لن نكّرر  .23
اإلاةراييليو مفيدةدور ني رمةانو إن انحكومة  مطان ة   ةةدم تكةرار ا خطةا،  دفاع ال وزيةر انة: محمد وتد

ماةيرا  1,027مرغمةا إاةراييل  ةاإلفرا  عةن  انتي ارتك ا خالل صة ا  انوفةا، نألحةرارو وانتةي  موج كةا
ومايرعو ماا ةل اإلفةرا  عةن انجنةدي غلةةاد شةانيط انةني ماةر خمة  اةنواا مةأ كتايةب انااةام انجنةا  

 انةاكري نحما .
وواصةةل ني رمةةان انتحةةريل علةةى  ةةادع حمةةا  وا اةةرى ممةةن تةةم تحريةةرهم  موجةةب انصةة ا و الفتةةا إنةةى 

راييلو مو ةةحا من يحيةةى اناةةنوار مةةن محةةرري انصةة ا  انةةني منكةةم واصةةلوا عمليةةاا انمااومةة   ةةد إاةة
يترم  حرك  حما  فةي  طةاع غةزع ي ةأ شةروطا تةجيزية  انتةي تحةول دون حةدو  مي تاةدم جةوهري 

 في م او اا ت ادل ا ارى مأ حما .
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مةةةن محةةةرري صةةة ا  شةةةانيط  202من منرع ا مةةةن اإلاةةةراييلي  م ةةةدما علةةةى اعتاةةةال  دفاعو ةةةين وزيةةةر انةةة
إاةةةراييليين  تلةةةوا  7ماةةةيرا مةةةنكم مةةةا زانةةةوا رهةةةن االعتاةةةال  اةةةجون االحةةةتاللو زاعمةةةا من  111 حيةةة  من

  توجيكاا من محرري انص ا .
تصريحاا ني رمانو يوم ا حدو متا ردا على االنتااداا واالتكاماا نلحكوم  اإلاراييلي  انتي وجكتكا 

معاةةةاب طلةةةب مناةةةق ا اةةةرى إنيكةةةا عةةةايالا انجنةةةود وانمةةةدنيين انةةةنين تحتجةةةزهم حمةةةا و وننةةة  فةةةي 
وانم اودين في مكتب ريي  انحكوم  اإلاةراييلي و نييةور نةوتنو مةن ريةي  انحكومة و  نيةامين نتنيةاهوو 

 إع ا،  من منص م.
و ةةةال وزيةةةر ا مةةةن:  علينةةةا عةةةدم انةةةةودع نألخطةةةا، انتةةةي ارتك ةةةا خةةةالل صةةة ا  شةةةانيطو وعلينةةةا ت نةةةي 

  ةل من يةةين مي شةخ  خل ةا نمناةق ا اةرى  توصياا  نجن  شمدار و حول صة ااا ت ةادل ماةرىو
 وانم اودين نوتن .

ويةةرى ني رمةةةان  ةةةرورع انةمةةل  موجةةةب توصةةةياا نجنةة  شةةةمدارو انتةةةي عينكةةا وزيةةةر ا مةةةن اإلاةةةراييلي 
اناةةا قو إيكةةود  ةةارا و  ريااةة  ريةةي  انمحكمةة  انةليةةا ا اةة قو مةةايير شةةمدارو نت حةة  وتاةةدم توصةةياا 

إحةةدى مهةةم توصةةياا انلجنةة  تا ةةي  ةة ن تطلةةق إاةةراييل اةةرا   حةةول صةة ااا ت ةةادل ماةةرىو  حيةة  من
 ماير واحد ماا ل كل ماير إاراييلي.

ومو ةةةةح ني رمةةةةان منةةةةم يةةةةت كم االنتاةةةةاداا انتةةةةي وجكتكةةةةا عايلتةةةةا انجنةةةةديين شةةةةانول وغونةةةةدين وانمةةةةدنيين 
ليين انمحتجةةزين نةةدى حمةةا و منكةةدا من انحكومةة  اإلاةةراييلي  ملتزمةة   انةمةةل مةةن مجةةل إعةةادع اإلاةةرايي

انمحتجةةةزين نةةةدى حمةةةا و الفتةةةا إنةةةى منةةةم يةةةرى  ةةةنن  ماةةةنوني  مخال يةةة  عليةةةا تجةةةا  انةةةةايالا واندونةةة  
 وانجيأو على حد تة ير .

 27/8/2017، 48عرب 
 

 مليون دوالر لتعزيز أمن القدس 333من سلوان:  أردان .24
 ةن جونة  ااةت زازي  ا تحم وزير ا مةن انةداخلي جلةةاد مردانو شةرق اناةد  انمحتلة و ون: اناد  انمحتل 

في  لدع اةلوان ومحيةا، انمنطاة و مطلا ةا تصةريحاا داعمة  نالاةتيطانو وتة ةر عةن توجكةاا االحةتالل 
 نلايطرع على انمدين  انمادا   حج  تلمودي .

ووفةةق انانةةاع اناةةا ة  انة ريةة و تجةةول مردان  رفاةة  مةةا ياةةمى  ايةةد منطاةة  اناةةد  يةةورام هلي ةةيو ورناةةا، 
طاةةة   ايةةةادع مةةةاتي دان مةةةن منلمةةة   عتيةةةرا كةةةوهنيم  انصةةةكيوني و فةةةي ا حيةةةا، انماةةةتوطناا فةةةي انمن

 انشر ي  من مدين  اناد .



 
 
 
 

 

 17 ص             4389 العدد:             8/28/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وشملا انجون  ماتوطناا:  مةانيم هزيتيم  و كدما صةكيون و إنةى جانةب  لةدع اةلوان ومنةاطق فيمةا 
 يامى  ج ل انزيتون و انتاى خالنكا انماتوطنينو ونا أ مةكم ا و اع ا مني .

ردان  ةةو، ا مخ ةةر نلماةةتوطنين نمماراةة  االعتةةدا،اا  ةةد ان لاةةطينيينو  ةةايال :  كةةل عايلةة  ومعطةةى م
 )يكودي ( تاتطيأ من تةيأ هنا   مانو ومن ت ةل ما تريد   مان و كل ثا  تام  .

و دما جونة  مردان  انوصةول إنةى ماةتوطن   مةانيةم زيتةيم و وعةرل عليةم ا حيةا، انماةتا لي  انماةرر 
 نطا و فيما شملا جونتم االات زازي  انكني  انيكودي في الوان. نانها في انم

ومطلق مردان تصريحاا داعم  نالاتيطانو ماتخدم ا ع اراا توراتي و  ايال :  االاتيطان انيكودي فةي 
)شةةةر ي( اناةةةد  يكمةةةن تمامةةةا فةةةي اناةةةد  انتوراتيةةة و ويطةةةل علةةةى ج ةةةل انكيكةةةل )انماةةةمى انصةةةكيوني 

 م د  مكان نلشةب انيكودي و وفق زعمم.نلماجد ا  صى( انني يةد 
وفةةةي منشةةةر علةةةى توجكةةةاا انحكومةةة  انصةةةكيوني  انيمينيةةة و  ةةةال:  إننةةةي مةةةتحم  فةةةي كةةةل مةةةرع نرنيةةة  
انةةةايالا انيكوديةة  انتةةي ت كةةم مةةا نحةةن جميةةةا  حاجةة  إنةةى فكمةةم. اةةيادتنا علةةى دونةة  إاةةراييل ومرل 

 وفق ادعايم.إاراييل )فلاطين انمحتل ( ت دم من هنا )شر ي اناد ( و 
 333حةواني )  مليةار شةيكل 1.2 انم ي في خطة  مةا ياةمى  تةزيةز ممةن اناةد    م لة   مردانوتةكد 

 ةةا ط شةةرط  صةةكيوني فةةي انمدينةة  انمحتلةة و مةةأ تحاةةين  1,250و انتةةي تشةةمل إ ةةاف  مليةةون دوالر(
نشةةا، مركةةز  مرا  ةة  وطنةةي  ي ةةم آالف ان كةةاميراا ك يةةر فةةي رواتةةب انشةةرط  انةةنين يخةةدمون فيكةةاو واال

اننكيةة  انتةةي اةةتركب فةةي انمدينةة  كاملةة  تشةةمل منطاةة  ان لةةدع اناديمةة و فةةي ااةةتكمال نخطةةط االحةةتالل 
 ن رل انايطرع على انمدين .

 27/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "حزب هللا"على غوتيريش حول تسلح  ستضغط "إسرائيل: "اإلسرائيلية نائب وزير الخارجية .25
وزيةر انخارجية  اإلاةراييلي  تاةي ي حوتةوفليو ممة و من إاةراييل اةتاوم  ان ةدط اناد : معلنةا نايةب 

  حةزب هللا على ا مين انةام منطونيو غةوتيريأ خةالل زيارتةم ا ونةى منةن تونيةم منصة مو حةول تاةلح 
وكانةةا اةة يرع انواليةةاا انمتحةةدع نةةدى ا مةةم انمتحةةدع نيكةةي هةةايلي  انل نةةاني فةةي ن نةةانو علةةى حةةد  ونكةةا.

نكةةةا تريةةةد مةةةن مكمةةة  ح ةةةل اناةةةالم اندونيةةة  فةةةي جنةةةوب ن نةةةان تواةةةيأ مكامكةةةا وانتحايةةةق فةةةي صةةةرحا م
 انتكاكاا نحزب هللا.

ونالا وكان  انصحاف  ان رناي و عن نايب وزيةر انخارجية  اإلاةراييلي  تاةي ي حوتةوفلي  ونكةا نإلناعة  
. ومو ةةحا من  ىنةةن ناةةمح  ااةةتمرار هةةنا انةمةة و منكةةدع  هةةايلي كانةةا علةةى حةةق انةامةة و ممةة و إن 

مةةأ     ةةي  مركزيةة  نلدايةة  علةةى طةةول انحةةدود انل نانيةة  مةةأ إاةةراييل اةةيكون   حةةزب هللا انتشةةار  ةةواا 
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اةةةةيلتاي مةةةةأ ريةةةةي  االاةةةةتخ اراا انةاةةةةكري  ويتلاةةةةى مةةةةوجزاو  انمحادثةةةةاا مةةةةأ غةةةةوتيريأ. وم ةةةةافا: 
يل انممنةةو  نألمةةم واةةيلتاي  ةةريي  انةةوزرا، ومنةةا واثاةة  مةةن منةةم نةةن يدةةادر هنةةا مةةأ انشةةةور  ةة ن انت ةةو 

 . انمتحدع يتم تط يام على ا رل
 28/8/2017الشرق األوسط، لندن، 

 

 من سورية "القوات األجنبية" خروجتريد دورًا لألمم المتحدة في  "إسرائيل" .26
مكةةةدا مصةةةادر إاةةةراييلي  من ريةةةي  انحكومةةة  اإلاةةةراييلي   نيةةةامين نتنيةةةاهو : ماةةةةد تلحمةةةي –انناصةةةرع 

ين انةةةام نألمةةم انمتحةةدع منتونيةةو غةةوتيري  انةةني وصةةل إاةةراييل ماةةا، ممةة  فةةي اةةيرك ز فةةي ناايةةم ا مةة
و فيمةةا اةةيادم  ةةادع  إخةةال، جميةةأ اناةةواا ا جن يةة  مةةن ا را ةةي اناةةوري  مول زيةةارع نةةمو علةةى وجةةوب 

. وتشةةمل  1701 ي نةةاا ااةةتخ اراتي  حةةول انتكةةا  حةةزب هللا  شةةكل دايةةم اناةةرار انةةدوني  ا نرع ا منيةة  
 مين انةام كال  من تل م يب ورام هللا ومنشتا انكيي  اندوني  في غزع.زيارع ا 

ومفةادا انمصةةادر اإلاةةراييلي  من نتانيةةاهو اةيحاول من يكةةون انملةةف اإليرانةةي فةي صةةلب محادثاتةةم مةةأ 
ومنةم اةيطانب  تةدخل دونةي ياةود إنةى   فةي مةا يتةلةق  تةزيةز انوجةود االيرانةي فةي اةوري  ا مين انةام 
 اناواا ا جن ي  انتي شاركا في اناتال من اوري .خرو  جميأ 

 28/8/2017الحياة، لندن، 
 

 يةمريكاأل F35 طرازطائرة من  17تنجز صفقة شراء  "إسرائيل" .27
 F35طايرع من طراز  17وافاا انحكوم  اإلاراييلي و يوم ا حدو على ص ا  جديدع نشرا، : اناد 
إنى ارب كامل من ناا اننوع ايكون  ري ا في ص وف  ي  انتي ي طلق عليكا  انش ح و نتن ممريكا 

 اال  انجو اإلاراييلي. 
مليون دوالرو  100ونكر مو أ صحي    يديةوا محرونوا  انة ري  من كل طايرع ي ل  اةرها  را   

 وهي من انجيل انخام  ا حد  في انةانم. 
 50انطايراا نيص ح عددها ون تا انصحي   إنى منم ايتم إكمال شرا، ار ين من هنا اننوع من 

. وكانا وزارع اندفاع اإلاراييلي   د منجزا انص ا  ا ا وع انما يو كما  انا 2021 نكاي  عام 
 . F35طايراا من طراز  5انصحي   انة ري . و انا انصحي   إن إاراييل تمتل   ان ةل 

  انطايراا إ اف  نوعي  ونالا انصحي   عن وزير اندفاع اإلاراييلي مفديدور ني رمان  ونم:  هن
ومكم  نمواجك  انتحدياا وانمخاطرو إنكا مكثر انطايراا تطورا في انةانم وانتي يملككا انجيأ 

 ي . مريكاإلاراييلي وحد  إنى جانب انجيأ ا 



 
 
 
 

 

 19 ص             4389 العدد:             8/28/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وم اف:  اتكون انطايراا عنصرا هاما في حماي  ممن إاراييل داخل وخار  انحدود و طمكانكا 
 .  رب مهداف  ةيدع جدا 

ي و انوالياا انمتحدع صدياتنا مريكوتا أ:  هنا دنيل آخر على عمق انةال اا ا مني  اإلاراييلي  ا 
 انةليم  . 

 27/8/2017لألنباء، ناضول وكالة األ 
 

 وجبان" ضعيفعائلة األسير غولدن: "ليبرمان  .28
هةةةدار غونةةةدنو  نالةةةا انموا ةةةأ انة ريةةة  عةةةن وانةةةدا انجنةةةدي انمحتجةةةز فةةةي  طةةةاع غةةةزعو: انةةةداخل انمحتةةةل

وصةةة كما وزيةةةر حةةةرب االحةةةتاللو مفيدةةةدور ني رمةةةانو   نةةةم   ةةةةيف وج ةةةانو جيةةةد  ةةةا  وال و ةةةةيف 
 ا فةةال و ودعيةا ريةي  حكومةة  االحةتاللو  نيةامين نتنيةةاهوو إنةى تةيةين مناةةق إاةراييلي ماةنول عةةن 

 .انم او اا الاتةادع جث  انجنود انمحتجزين في غزعو في معااب ااتاان  نييور روتم
وجا، ننة  فةي تةليةق نةايلة  انجنةدي علةى تصةريحاا ني رمةان انةني  ةال فيكةا إنةم يجةب اعتمةاد تاريةر 

و ودعا حينكا ني رمان العتماد   و أ  واعد ماتا لي  2012نجن   شمدار و وانني كان  د صدر عام 
  ي عملي  ت ادل مارى  د يتم انتوصل إنيكا.
 واايل اإلعالم مص حا واةيلتنا انريياةي  نلتواصةل مةأ  و انا عايل  غوندنو في منتمر صحافي إن

ريةةي  انحكومةة  ووزيةةر ا مةةن و وم ةةافا منةةم  يجةةب ان ةةدط علةةى حمةةا و مو  ةةد، م او ةةاا جةةادع 
 حول ت ادل ا ارى .

 27/8/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 خالل مناورة عسكرية بالنقبًا إسرائيلي جندياً  12إصابة  .29

جنةةديا  إاةةراييلي ا  االختنةةاقو فجةةر ممةة و جةةرا، ااتنشةةا كم نلةةدخان خةةالل  12مصةةيب :  اناةةد  انمحتلةة
 مناورع  ااعدع عاكري   انناب انمحتل.

و انةةا صةةحي    مةةةاريف  انة ريةة و إن  ةةةل انجنةةود عونجةةوا ميةةدانياو فيمةةا جةةرى ناةةل انةة ةل اآلخةةر 
 إنى انماتش ياا نتلاي انةال  وانجيأ فتح تحاياا.

 27/8/2017، ينفلسطين أون ال
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 قدرات سالحها الجوي تراجعقلقة من  "إسرائيلتقرير: " .31
فةةةي اةةةوريا وتراةةةيخ   حةةةزب هللا اعت ةةةرا إاةةةراييل من تةزيةةةز  ةةةدراا ايةةةران و: ممةةةال شةةةحادع -انناصةةةرع 

انوجةةود االيرانةةي  ةةانارب مةةن حةةدودها انشةةماني و ياةةول اناةةدراا انةاةةكري  واالاةةتخ اري  ناةةال  انجةةو 
 -17 ةت رع من ت ةيل  واا اننلام اناوري نمنلوم   طارياا م ادع نلطيران كمنلومة  االاراييليو م

SA  و يجةل مكم  انةثور على مكان هن  ان طاريااو اكثر تةايدا وتحديا  ي منلومة  ااةتخ اري   ةد
 تاتخدمكا ااراييل ننشاطكا االاتخ اري وانةاكري في االرا ي اناوري .

 إيةةرانو واةةيطرع  انا ةةا، علةةى داعةةأ واا انمتو ةةة  فةةي انيةةوم انةةني يلةةي وت حةة  ااةةراييل فةةي اناةةيناري
و واا اننلام اناوري على انموا أ انتي كان  د اةيطر عليكةا انتنلةيمو الاةيما  ةةد فشةل   حزب هللا و

 جكودها في واشنطن وروايا ن مان ا ةاد اناواا االيراني  وحزب هللا في اي ات اق في اوريا.
اةةيكون تطةةوير  ةدراا عاةةكري   ايادتكةةاو علةى ا را ةةي اناةةوري   إيةران مهةةداف ولم من إاةةراييلوتةرى 

 في ن نان.   حزب هللا تشكل تكديدا حايايا على إاراييلو إنى جانب  دراا 
وياول خ را، ااراييليون ان هن  انخطوع اتتحول ماتا ال إنى مرحل  إ ةافي  فةي انةردع اإليرانةي  ةد 

 ل إخرا  خط  هجوم  د انمرافق اننووي  في إيرانو إنى حيز انتن ين.إاراييلو في حال  ررا إارايي
رواةياو  منوترى ااراييلو في تارير حول انايناريواا انمتو ة   ةد حام انملف اناوري  ةةد داعةأو 

وفي  و، انتطوراا االخيرع في اةورياو تتةيح إليةران إ امة  مراكةز ثاافية  شةيةي  فةي ممةاكن مةينة  فةي 
هي م ادرعو  حاب انتارير االاراييليو تتةارل مأ انتوجم انرواي انةني يرتكةز علةى مرجا، اورياو و 

انتصةةانح مةةأ اناةةن  علةةى ا را ةةي اناةةوري و  كةةدف انتوصةةل إنةةى ت اهمةةاا وترتي ةةااو نكنكةةا تحلةةر 
 ا ام   اعدع عاكري  ايراني  ك يرع على ا را ي اناوري .

من حي  ايطرتكا على  إلاراييلكل اك ر تكديد م اشر وترى االجكزع االمني  االاراييلي  ان ايران تش
جةةةو جوانةةة  فةةةي اةةةورياو وانتةةةي اةةةتتحول إنةةةى تحةةةد نجكةةةاز االاةةةتخ اراا  - طاريةةةاا صةةةواريخ مرل 

انةاةةةكري واةةةال  انجةةةو االاةةةراييليو نةةةي  فاةةةط خةةةالل اي مواجكةةةاا فةةةي انمنطاةةة   ةةةلو اي ةةةا خةةةالل 
 نشاطاتم انيومي  في منطا  انحدود اناوري .

ااراييلي ان انايطرع علةى انمنلومةاا انم ةادع نلطةايرااو ادا انةى عر لة  نشةاط  ممنىول و ال مان 
اال  انجو انني ال يمكنةم انتخلةي عةن نشةاطم االاةتخ اري فةي انمنطاة  وطلةاتةم انيومية و خصوصةا 

 عند انمناطق انمحاني  نلحدود اناوري . 
نتكديد انجديد انني  د يشك ل خطرا تالي  حري  حرك  اال  انجو يشك ل مصدر  لق. فا وا اف من 

على ااراييلو هو وجود  واعد صاروخي  في اورياو ايتم اطال كا تجةا  ااةراييلو حةين يصةدر ا مةر 
. هنةةةا  فةةةارق ك يةةةر  ةةةين إطةةةالق صةةةارور  انياةةةتي مةةةن إيةةةران تجةةةا  إاةةةراييلو  ةةةرم  حر ةةةي إيةةةرانمةةةن 
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ختل   انردو و ين صواريخ اشد فتكا تطلةق صديرو وهي حان  تتيح نلمنلوماا اندفاعي  اإلاراييلي  انم
 . من ا را ي اناوري و وال تتر  مجاال طويال من انو ا نلرد

فةةي جانةةب آخةةر نلالةةق االاةةراييلي مةةن انتكديةةدو هةةو انةمةةل انم اشةةر وغيةةر انم اشةةر نلاةةواا ان ريةة  مةةن 
انجةدار ا منةةي طةرف اةورياو انتةةي  ةد تشةكل تكديةةدا علةى انخةط انحةةدوديو وعلةى ان لةداا اناري ةة  مةن 

 في اوريا. 
تةمةةل تحةةا اناةةيطرع االيرانيةة  فةةي اةةورياو  وجةةا، فةةي تاريةةر االجكةةزع االمنيةة  حةةول هةةنا انجانةةبو انةةم 

ميليشياا مالح   دما من إيرانو انةراق ومفداناتان. وهنا  مةن يطلةق علةى هةنال، انماةلحين صة   
إيةةران ع ةةر منطاةة  كرديةة  فةةي  تث يةةا محةةور اةةير  ةةري نلتكريةةبو مةةن إنةةى إيةةرانمرتز ةة . كمةةا تاةةةى 

انةةةراق مةةرورا   اةةورياو نكةةي تاةةرع مةةن عمليةة  تراةةيخ  وتكةةا وناةةل انواةةايل اناتانيةة و و ةةةل مةةن هةةن  
 .  انواايل مخص  ننلام ا اد

و اي انكةةا تن ةةن  تيةةاراا تحةةا ار ةةي  علةةى هةةنا انجانةةب مةةن اننشةةاطاا ااةةم  ا منيةة  ا جكةةزع ومطلاةةا
 اتكان  م تجا  ااراييل. شكل اريو وتشكل تكديدا  ال ي

ونالا واايل اعالم ااراييلي  عن  ا ط ك ير في اال  انجوو انم ين دي ان يكون انالق نةدى ريةي  
اال  انجو انجديدو عميكةام نةوركينو حةول هةنا انتراجةأ فةي انت ةوق انجةويو وفةي حرية  انةمةل ناةال  

 انجو اإلاراييلي في انمنطا .
نا. إلاةةراييلعةةد ايرانيةة  فةةي اةةوريا تةةةد كا واةةا ا امةة   وا  وا ةةاف هةةنا ان ةةا ط من  نةةم ياةةم انةةرو   واال

يون  و ف إيران عما تاةى إنيمو وااتمرا في تحايق ماةاعيكاو فاةيكون انجةيأ االاةراييلي مريكوا 
مج را على إلكار جديتم ع ر انايام  نشاطاا خاص  ونوعي  نمنأ اشةال انمنطا . هن  هي انطريا  

 . يتم من خالنكا نال انراايل في انشرق ا واطانوحيدع انتي يمكن من 
 28/8/2017المستقبل، بيروت، 

 

 اإلسرائيلي نواب في الكنيستمن ِقبل  الثالثاء يوم ألقصىلمسجد دعوات للتصدي القتحام محتمل ل .13
دعا مرجةياا وهيياا ديني  فلاطيني  إنى شد انرحال إنى انماجد ا  صى وصد مي محاون  

 اص  يوم انثالثا، اناادمو حي  يتو أ من ياتحمم نواب في انكنياا.نالعتدا، عليم وخ
فاد وصف ندا، نلمرجةياا انديني  انارار انصادر عن حكوم  االحتالل   ل ميام  اناما   ع ا، 
انكنياا  ا تحام انماجد ا  صى   نم  اات زازي وغير شرعي وغير  انوني وغير إنااني وصادر 

 عن الط  غير مانون  .



 
 
 
 

 

 22 ص             4389 العدد:             8/28/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

شدد انندا، انموجم نلمادايين  خاص  ومهل فلاطين  ةام  على من  انماجد ا  صى نلمالمين و 
 وحدهم  ومن  انتجاوزاا واالعتدا،اا االحتالني  نم ونن تكاب انيكود مي حق فيم .

ودعا انمرجةياا انمادايين  شكل خا  وان لاطينيين  شكل عام إنى  شد انرحال إنى ا  صى 
ص  يوم انثالثا،و  كدف إعمار ا  صى وانح ال عليمو وصد مي اعتدا، محتمل  شكل ماتمرو وخا

 يمكن من يتةرل إنيم .
 27/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 "إسرائيل"تحتجزها  شهداءالفلسطينيون يطالبون باستعادة جثامين  .13

في عدد من مدن  نل م فلاطينيون يوم ا حدو و  اا: نور م و عيش و  ي  م و امرع - غزعو رام هللا
 إحيا،  فلاطينيين تحتجزها إاراييلو  شكدا،ان    اندر ي  و طاع غزعو نلمطان    ااترداد جثامين 

 مغاط / آب من كل عام.  27نة انيوم انوطني الاتةادع جثامين انشكدا، و وانني يصادف يوم 
انالطاا اإلاراييلي  و انا الوى حمادو مناا   انحمل  انوطني  الاترداد جثامين انشكدا، و إن 

 في انثالجاا منن نحو عامين.  10جثمانا في ماا ر ا ر ام منن انوااو و 249تحتجز 
ومو حا حمادو نوكان  ا نا ولو خالل مشاركتكا في و    نلما على دوار انمنارع  رام هللاو إن 

 فلاطينياو ما زانوا م اودينو وال يةرف مصيرهم منن عاود.  67
شار  انةشراا من ان لاطينيين انيوم ا حدو في و    مماثل و نلمطان    ااترداد  وفي  طاع غزعو
 جثامين اناتلى. 

ورفأ انمشاركون في انو   و انتي نل متكا  انحمل  انوطني  الاترداد جثامين انشكدا، و  انتةاون مأ 
رى نلاوى انوطني  واإلاالمي  و ممام مكتب انم و ل اناامي نحاوق اإلناان انتا أ نألمم نجن   ا ا

انمتحدعو الفتاا تطانب إاراييل  انكشف عن مصير انم اودين ان لاطينيين وانةربو وعن انةدد 
 انحاياي نلجثامين انمحتجزع نديكا. 

 27/8/2017لألنباء،  األناضول وكالة
 
 األقصىالمسجد يقتحمون  يهودياً  اً مستوطن 63: "قدس برس" .11

يوم ا حدو ا تحاماا مجموع  من انماتوطنين  مم نا شرط  االحتالل اإلاراييليو: اناد  انمحتل 
 نلماجد ا  صى خالل ان ترع انص احي .

ماتوطنا يكوديا نلماجد ا  صى من جك    اب انمدار    انخا أ  63ورصدا   د   ر   ا تحام 
 .1967يلي  منن احتالل انمدين  عام نلايطرع اإلاراي
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وم افا من انماتوطنين ا تحموا انماجد على شكل مجموعااو  رفا  عناصر من انشرط  
 اإلاراييلي  واناواا انخاص ؛ حي  تلاوا شروحاا ديني  حول  انكيكل  انمزعوم.

انماجد  وفي اناياق ناتمو تواصل شرط  االحتالل تشديد إجرا،اتكا  حق انمصلين على م واب
 ا  صى؛ من خالل إخ اعكم نلت تيأ وفح  هوياتكم.

يشار إنى من ا تحاماا انماتوطنين نلماجد ا  صى تتم  شكل يومي ما عدا يومي انجمة  وانا او 
 و من جونتين؛ ص احي  وماايي .

 27/8/2017، قدس برس
 
 رواتب الموظفين بتوضيح موقفها حولفي غزة تطالب حكومة الحمد هللا  نقابة موظفي السلطة .13

طانب ريي  ناا   مول ي انالط  ان لاطيني  في  طاع غزعو عارف م و جرادو حكوم  انوفاق : غزع
انوطنيو  تو يح مو  كا حول رواتب انمول ين؛  هل اتاا ونكا على ماا  انتااعد مم ات اى كما 

 هي؟ .
ننين محيلوا نلتااعد  اوا على و ال م و جراد في تصريحاا نة   د   ر   يوم ا حدو إن انمول ين ا

ن  من انمول ين يت ةون نوزارتي  انتر ي  وانتةليم  وانصح  من  ين  %85رم  عملكم ونم ياتنك واو واال
 منف مولف  اطاع غزع. 11

ونكر من  رار انتااعد نم يشمل كل انمول ين ونم يتم ت لدكم من   ل انكيي  انةام  نلت مين وانمةاشاا 
 .  ي إجرا،اا جديدع

آالف مولف ممن  ثالث وفي اناياقو مفاد ريي  هيي  انتااعد ان لاطيني و ماجد انحلوو   ن حواني 
محيلوا إنى انتااعد في  طاع غزعو عادوا نةملكم  اطاعي انتةليم وانصح   نا، على  رار ريي  

 انالط  محمود ع ا  وحكوم  رام هللا.
ول ين اننين تم إحانتكم نلتااعد في  طاعي ومو حا واايل إعالم محلي  رامي و من رواتب انم

انصح  وانتةليم في غزعو ايتلاون روات كم كما هي كراتب تااعد من او وفي حال ااتجا ا حرك  
  حما   نم ادرع ريي  انالط ؛  حل انلجن  اإلداري  في غزع ايتم عودع انرواتب كامل .
 27/8/2017، قدس برس

 
 الحبس المنزلي على أطفال القدس تحذير من آثار: مركز أسرى فلسطين .13

حنر مركز فلاطيني يةنى  شنون ا ارى من اآلثار انمترت   على اياا  انح   انمنزني انتي 
 ينتكجكا االحتالل اإلاراييلي  حق ا ط ال ان لاطينيين في مدين  اناد .
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نةص ي  وانتوتر و ال مركز مارى فلاطين نلدراااا إن آثار انح   انمنزل على ا ط ال تتمثل في ا
وانصرار واالشت ا  مأ ا هل لنا من ا ط ال من نويكم يح اونكمو ف ال عن تكديد انماتا ل 

 اندرااي نكنال، خاص  مأ انطالق انةام اندرااي انجديد.
ونال ان يان عن انناطق اإلعالمي نلمركز ريال ا شار  ونم إن انح   انمنزني يمنأ ا ط ال من 

انمنزل انني مص ح اجنا  نكمو حتى نو كان إنى انمدرا و مما يحرمكم من انتحر  خار  حدود 
انتةليم ويكدد ماتا لكمو مشيرا إنى آثار اجتماعي  نتيج  ممارا  ا هل دور اناجان على انط ل 

 خوفا وح الا عليم من تكديداا االحتاللو مما يكدد ااتارار انةايل .
 27/8/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 حقوق اإلنسان الفلسطيني تطالب السلطة بوقف سيل التشريعات االستثنائيةمنظمات  .13

معلن مجل  منلماا حاوق اإلناان ان لاطيني منم ينلر  خطورع  اند  إنى ااتمرار : رام هللا
في لل غياب انمجل  انتشريةي    راراا  اوانين انالط  ان لاطيني   طصدار تشريةاا ااتثنايي  

 و ف ايل تل  انتشريةاا   مجل  انمنلماا لاانون ا اااي. وطانب ان لاطيني وخالفا ن
االاتثنايي  خاص  في لل ت من انةديد منكا  يودا واعتدا،اا على حاوق اإلناان انمك ون  داتوريا 

 ووفق االت ا ياا اندوني  انتي ان ما نكا دون  فلاطين من دون تح لاا.
صدار انتشريةاا االاتثنايي  تجاوز ااتمرار انالط  ان لاط واعت ر انمجل  من  يني  في منا ش  واال

من اناانون ا ااايو ومن ااتمرار إ رار انتشريةاا  43نلصالحياا انممنوح  نلريي   موجب انمادع 
االاتثنايي   كثاف  )اناراراا  اوانين( يحتا  انواا طويل  نمراجةتكاو ت وق والي  مي مجل  تشريةي 

ور صةو   وتةايداو ني  فاط  دياب انمجل  انتشريةي منن ما يزيد على جديد منتخبو وتزداد ا م
نما مي ا في تدييب دور  في  ةل انتشريةاا االاتثنايي  ناا انصل   ةملمو  ما  تاأ انوااو واال
يوحي وك ن دور انمجل  انتشريةي )انالط  انتشريةي (  د انتكى إنى غير رجة و  ما يشكل خطورع 

  .  ايااي ان لاطينيك يرع على اننلام ان
 28/8/2017، لندن، القدس العربي

 
 األقصى بسبب حفريات االحتالل المسجد تشققات جديدة في منازل مواطنين جنوب .13

الوانو يوم ا حدو  لكور تشاااا في منزل محد انمواطنين  -مفاد مركز مةلوماا وادي حلوع :اناد 
اجد ا  صى؛  ا ب انح رياا انمتواصل  انمادايين في حي وادي حلوع   لدع الوان جنوب انم
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نالطاا االحتالل ما ل انشارع انريياي نشق انمزيد من ا ن اق  اتجا  انجدار انجنو ي نلماجد 
 ا  صى وت ري  ا تر  .

 27/8/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 المدرسة الدوليةغزة تحصد المراتب األولى في جائزة  قطاع مدارس األونروا في .13

تاتمر ا ونروا في ا رل ان لاطيني  انمحتل  في انحصول على انمراتب ا ونى نجايزع : غزع
 انمدرا  اندوني  نكنا انةام انتي يمنحكا انمجل  انثاافي ان ريطاني.

ووفق  يان نلمنلم  ا ممي  يوم ا حدو فاد حصلا جميأ مدار  ا ونروا في غزع ممن  اموا  تاديم 
مدرا   15انخاص   كم على انمراتب ا ونى نجوايز انمدرا  اندوني و حي  حصلا  اإلنجازل اا م

 42على انجوايز ا ونى  ينما حصلا مدرا  واحدع على انجايزع انثاني . وفي هنا انةامو شاركا 
انجايزع  مدرا  من ا ونروا في غزع وان    اندر ي  ومن وزارع انتر ي  وانتةليم ان لاطيني  في هن 

 اندوني  انمرمو  .
 27/8/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 نصار وسام الدولي الفلسطينيعن المصور  موسعاً  "التايم" األمريكية تنشر تقريراً  .13

نشرا مجل   انتايم  ا مريكي  انشكيرع مطلأ هنا ا ا وع تاريرا مواةا حول انمصور : وكاالا
وني واام نصار من  طاع غزع في خطوع احت ا،  مايرتم انشخصي  حتى اآلن وما ان لاطيني اند

 حصد  من عشراا انجوايز انةانمي .
إنى  2015صورع كان نصار انتاطكا نصانح  انتايم  خالل ان ترع من  22وت من تارير انمجل  نشر 

  ا خيرع صيف عام ترصد إعادع إعمار  طاع غزع وحياع اننا  فيم  ةد انحرب اإلاراييلي 2017
2014. 

 14عاما( منن امتكانم انتصوير انصحافي   ل  32والط تارير انمجل  ان و، على مايرع نصار )
عادع  عاماو وعملم انمكني في انتااط انمشاهد انوا ةي  في  طاع غزع  ما شكد  من انواا حرب واال

 إعمار.
 ي في كل من ني يا ومصرو الفت ا إنى من كما مشار تارير انمجل  إنى تدطي  نصار ثوراا انر يأ انةر 

انمصور ان لاطيني اندوني كانا صور  حا رع دايما في مك ر انماا ااا انةانمي  ونال انةشراا من 
ينكر من نصار يةمل مصور ا صحافي ا نصانح صحي   نيويور  تايمز ا مريكي  ووكان   انجوايز.

 ا ن ا، انصيني  )شينخوا(.
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ير نصار من   ل نجن  دوني  نلمشارك  في )وورند  ر  جوب اوارا( ندراا  كما منم ا ق من اخت
انمااتر في انتصوير في اماتردام في هونندا وهي معلى منح  تصوير في انةانم يرشح نكا 

 مصورون محترفون حول انةانمو ودر  انمااتر هنا   رفا  محررين ومصورين دونيين.
 27/8/2017، لإلعالم، غزة الفلسطينية الرأي وكالة

 
  2014غزة عند أدنى مستوياته منذ حرب قطاع مؤشر للصناعة والتوظيف في : النقد الفلسطينية .34

ملكر تارير راميو تراجأ منشر ا عمال في  طاع غزع خالل مغاط / : محمد خ يص  - رام هللا
 .2014آب انجاري إنى مدنى ماتوياتم انماجل  منن انحرب ا اراييلي  على اناطاع صيف 

و حاب تارير منشر دورع ا عمال انصادر عن الط  انناد ان لاطيني  )انمناا  اناايم    عمال 
 ناط (. 50.6 -و تراجأ منشر ا عمال في غزع إنى )24/8/2017 ان ن  انمركزي( يوم انخمي 

 ناط ( في يونيو/ تموز انما ي. 36.4 -واجل انمنشر )
نى  رصد تن ن اا اننشاط اال تصادي ان لاطينيو من ومنشر دورع ا عمالو هو منشر شكري ي ة

خالل مرا    مدا، اننشاط انصناعيو و شكل خا  انتن ن اا في ماتوياا اإلنتا  وانتوليف 
 وانةكاااا نن  على اال تصاد ككل. 
ناط ؛ وتشير  100ناط و فيما ت ل  انايم  اندنيا اانب  100وت ل  انايم  اناصوى نلمنشر موجب 

نموج   إنى من ا و اع اال تصادي  جيدعو في حين من انايم اناان   تدنل على من ا و اع انايم  ا
 اال تصادي  ايي . 

 27/8/2017لألنباء،  األناضول وكالة
 
 فيلم توثيقي يسلط الضوء على واقع النساء العامالت في المستوطنات اإلسرائيلية .33

اا مأ اا ناا، يةملن في ماتوطن  إاراييلي  في ان يلم حمل عنوان  انريحان اندامي و ويارد حوار 
 منطا  ا غوارو شر ي ان    اندر ي و ويلاي ان و، على مةاناتكن هنا .

ع رلو ماا، انا او في رام هللاو واط ان    اندر ي و فيلم يوثق مةاناع : ميار انةي  -رام هللا 
 ناا، فلاطينياا يةملن في إحدى انماتوطناا اإلاراييلي . 

 يلم حمل عنوان  انريحان اندامي و ويارد حواراا مأ اا ناا، يةملن في ماتوطن  إاراييلي  في ان
 منطا  ا غوارو شر ي ان    اندر ي و ويلاي ان و، على مةاناتكن هنا .

و انا مخرج  ان يلمو إيليا غر ي و إنكا نماا حاج  نتاليط ان و، على انمو وعو ال ايما من 
 في لروف  ااي و و  جور  ليل و يدفةكن ننن  انةوز وانحاج . موني  انناوع يةملن
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و  خاص  من اناماارع اننين  و ي نا غر ي و نألنا ولو منكن يواجكن إهاناا ماتمرعو وااتدالال 
ومشارا إنى من ان يلم يكدف إليصال صوتكن نلجكاا انحكومي  انمانون و نخلق  ياومون  تشديلكن.

 انةمل  انماتوطناا.  ولايف  ديل  نكنو  دال  من
منف فلاطيني داخل انماتوطناا اإلاراييلي و  30ووفا ا إلحصا،اا فلاطيني  رامي و يةمل نحو 

 انماام  على مرا ي ان    اندر ي و  ينكم نحو من ين وخماماي  امرمع.
آالف عامل  4ماتوطن  إاراييلي و ويةمل فيكا نحو  38وتاام على مرا ي ا غوار انشماني  

 طينيو ثلثكم من انناا،و وفق مر ام فلاطيني  غير رامي .فلا
 27/8/2017لألنباء،  األناضول وكالة

 
 مبادرة شبابية تتحول مهرجانًا لحماية التراث "يوم الزي الفلسطيني" .33

انتي تحونا منن ثال  انواا   يوم انزي ان لاطيني انطلاا انم ادرع انش ا ي  :  دية  زيدان –رام هللا 
ياام في مدن فلاطيني  عدعو رد فةل من شا اا فلاطينياا وش ان مي ا  على ارتدا،  مكرجانا  

عار   مزيا، إاراييلي  انزي ان لاطينيو مدعي  منم جز، من ترا  دون  االحتاللو وفق ما مكدا 
 انشا   ننا حجازيو وهي إحدى انم ادراا.

لككن إزا، هن  انار   انةلني  نلترا  نكن حجازي ورفيااتكا نم ياتالمن نحال ان يق انتي كانا تتم
ان لاطينيو ممن ار وا ا رل ان لاطيني   رمتكا. ونم تتر  ان تياا من اكن فريا  نلةجزو ننن  

احت اال  ثاافيا   انزي انناوي   يوم انزي ان لاطيني وجدن في انثااف   انتكنو وكانا م ادرع 
اطيني  وحاراتكا ومز تكاو وهو ما وجدن من من ش نم ان لاطيني في مختلف شوارع انمدن وان لداا ان ل

تث يا انكوي  ان لاطيني  نلثوب من جك و وتةزيز ح ور   ين ا جيال انشا   من فتياا فلاطين من 
 جك  مخرى.

ونم تاتصر اندعوع على ان تياا وانناا،و  ل اتاةا نتشمل اننكورو  حي  يتم إعادع االعت ار نلزي 
ي ا  و اختالف انمناطق وانمحطاا انزمني و  خاص  من مرجال على اختالفم انشة ي ان لاطيني نل

انثوب انناوي يح ر ونو في انمناا اا نكن انزي انرجاني يةاني االنارال. وانكدف من نن  كلم 
من يةيأ ان لاطينيونو و خاص  انش اب منكمو ومن انجناينو ونو ن ةل انو ا ثااف  انثوب و 

 جز ما  ين انشاب مو ان تاع وارتدا، انزي ان لاطيني انتاليدي. و وكار انحا انان از 
 28/8/2017الحياة، لندن، 
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 "مصر على حافة ثورة جديدة قد تطيح برأسك": السيسيتقرير إسرائيلي يحذر  .43

اإلاراييلي تاريرا حنر فيم من ثورع جديدع  د تجتا  مصر وتطيح  اننلام   نيوز وان نشر مو أ 
 ر  ع د ان تا  اناياي.انحاكم انني يدي

مصر ال تحتا  غواصاا مو طايراا   وتحا مادم  نشرها انمو أ جا،ا على اننحو انتاني..
ممريكي .. واياا  واشنطن تجاهكا محيرع جد ا انريي  انمصري يصةب عليم  شكل ك ير إدارع اندون  

 حنر انمو أ من اناادم. و مرع  ان ايرع انتي يزيد اكانكا  وتيرع 
إنا ااطا مصر  يد اإلخوان فايتزعزع توازن   ف انتارير انني نشر  انمو أ اإلاراييلي وم ا

مشيرا  إنى من مصر تحتا  ندفاع  و انمنطا  وهنا  مخاوف فةليم من حرب جديدع مأ إاراييل
 .اإلاراييليوحماي  من انخطر اناادم من جيرانكا اناودان وني يا وتشاد. حاب ما جا، في انتارير 

هل يمكن إلاراييل ممارا  ت ثير على انوالياا انمتحدع من مجل منح مصر خ ز ا    ،ل انمو أ وتاا
 .  دال  من انطايرااو مم على إاراييل من تاف اآلن مكتوف  ا يدي إزا، ا زم  انمصري  ا مريكي ؟

يلك  ورا،  اناياا  ا مريكي  غري   من نوعكا؛ انشةب انمصري ال وانتاد انمو أ واشنطن  اونم: 
واشنطن وال هو مةجب  كا نكن اندون  صديا  نلدربو وانريي  اناياي يصةب عليم  شكل ك ير 
إدارع اندون  ان ايرع انتي يزيد اكانكا  وتيرع مرع  و وال زال يوجد نلااهرع إيراداا تصلكا من  ناع 

الد من اناياح و اناوي و نكن اإلرهاب في اينا،  ل  جدا من اإليراداا انتي كانا ت تي نل 
وان الد تشن حر  ا  د  في ش م انجزيرع و د انحوثيين انمنيدين إليران في انيمنو وتريد مصر في 

 . ن   انو ا انح ال على انكدو، رغم ارت اع ماةار اندنا، وان طان 
إنا ااطا مصر مجدد ا في ميدي اإلخوان انمالمين فطن كل انتوازن اننا ي  انمنطا   وم اف: 

عزعو فمصر هي مةال ممام انمد اإليراني وانتطرف اإلاالميو وهنا  مخاوف فةليم من حرب ايتز 
اراييل انرفل ا مريكي نمااعدع اال تصاد  و مشير ا إنى من  جديدع  ين مصر إاالمي  متطرف  واال

 . انمصري غريب جد ا؛ ماا ل  خ واشنطن انةمالق وانمكلف  ف ل ا الح  نمصر
 27/8/2017، ج السرب، واشنطنموقع وطن يغّرد خار 

 
 رفح استثنائيًا ليومين متتاليين معبرمصر تفتح  .44

فتحا انالطاا انمصري و انيوم ا حدو مة ر رفح ان ري ااتثنايي ا : غزع/محمد ماجدو هاني انشاعر
في كال االتجاهينو نا ر حجا  من  طاع غزعو حصلوا على  مكرم  ملكي  و اةودي و  اإل اف  

 ا اإلنااني و وعودع انةاناين.نا ر انحاال
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نمراال وكان  ا نا ولو إن انالطاا   دزعوو ال هشام عدوانو انمتحد   اام هيي  انمةا ر 
حاجاو  484انمصري  فتحا ص ا  انيوم انمة ر ااتثنايياو نمدع يومين متتانين من مجل اناما  نة 

وم اف:  عاب خرو  انحجا   ح .حصلوا على  مكرم  اةودي    مدادرع  طاع غزع  دا، فري   ان
 ايتم اناما  انيومو  ا ر عدد من انحاالا اإلنااني  نخار  اناطاع وعودع انةاناين من انخار  . 

ومشار عدوانو إنى من انالطاا انمصري  م لدتكم من انمة ر اي  تح انيوم وغدا  نا ر حجا  انمكرم  
 وعودع انةاناين من انخار .اناةودي   اإل اف  انحاالا اإلنااني  من اناطاعو 

 27/8/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 "إسرائيل"أردنية تنهي تعاقداتها مع شركة أمنية متواطئة مع  شركة 11: عّمان .45
تةا داتكا مأ  منكاشرك  مردني  خاص   11 إن  ا ردن تااطأ  انا حمل  : حمدان انحا -عمان 

و مثمن  مو ف تل  انشركاا وانمناااا في ا ردن ىنأل صانشرك  ا مني  انتي و ةا انحواجز 
انتي منكا عاودها مأ انشرك  ا مني  ااتجا   نندا، انمااطة  انةانمي انموجم  د انشرك  ا م 

 .اإلاراييلينتواطنها مأ االحتالل 
كاف  انشركاا وانمناااا وان نادق وانمراكز وانمحالا انتجاري  في  مم وحثا انحمل  في  يان 

ردن انمتةا دع مأ انشرك  من تحنو حنو هن  انمناااا انتي م دا انتزامكا  انم ادئ ا خال ي  من ا 
خالل إنكا، انتةامل مأ انشرك  ا مني   ا ب تورط انشرك  ا م في جرايم انكيان انصكيوني 

 وانالجيين حول انةانم. اإلناان اإل اف  إنى انتكاكاتكا نحاوق 
ااتثماراتكا  انكامل من  ا م ناحبك  في ا ردن  ان دط على انشرك  وجددا دعوتكا ن رع انشر 

 انكيان انصكيوني.
 28/8/2017، عّمان، الدستور

 
 الشهر الماضيخالل األسواق المحلية  غزتطنًا من الفواكه اإلسرائيلية  122: عّمان .46

انمحلي    اواقا اإلاراييلي من ان واكم وانخ ار  ا طنانغزا عشراا : ميمن ف يالا –انا يل
 خالل انشكر انما ي وانحانيو خاص  مادتي انمنجا وانجزر.

 ا اواق إغراقعلى  إاراييلي وعمد ماتوردون تر طكم عال اا ااتيراد وتصدير مأ شركاا زراعي  
 انمحلي   كاتين انالةتين على مدى انشكرين انما ي وانحاني  ةد فتح وزارع انزراع   اب االاتيراد.

 122رامي  صادرع عن وزارع انزراع  وحصلا  انا يل  على ناخ  منكا ااتيراد  اييااإحصوكش ا 
 طنا من انمنجا. 48طنا من انجزرو و 74طنا من انخ ار وان واكم اإلاراييلي و موزع   ين 
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و انرغم من انمطان اا انشة ي  وانناا ي  واننيا ي  نو ف ااتيراد وتصدير انخ ار وان واكم من وانى 
 اإلاراييلي من انخ ار  ا طنان ةل انتجار وانماتوردين ي دخلون مياا  منن انصكيونيو إال  انكيا

 نألاواق انمحلي  دون رادع.
طنا من انخ ار  1467ااتيراد  2016وزارع انزراع و فاد شكد انةام انما ي  إحصاييااو حاب 
 وطرحكا في ماواق انمملك . اإلاراييلي وان واكم 

 28/8/2017، السبيل، عّمان
 

 في لبنانمصانع صواريخ تخطط إيران إلنشائها  إقامةالحريري يعمل لمنع : يديعوت .47
هل و  ا تكديداا إاراييل ورا،  يام  : تاا،نا جكاا إاراييلي  مم   اناد  انةر ي انناصرع ة 

ريي  حكوم  ن نان اةد انحريري  انةمل نمنأ إيران من  نا، مصانأ صواريخ نكا في انجنوب 
 . ل ناني؟ان

مصانأ انصواريخ انتي تخطط  إ ام إن انحريري يةمل نمنأ   يديةوا احرونوا و انا صحي   
إ ام   منإيران وحزب هللا إلنشايكا على مرا ي دونتم. وتةلل نن   اناول إن انحريري ورفا م ي كمون 

منم  إنىشيرع مثل هن  انمصانأ من ش نم إشةال انحربو وان من ايدفأ انثمن هم اكان ن نان. م
على خل ي  مو ف انحريريو يمكن االفترال من إيران وحزب هللا ترت كان انيوم في ما ن  ما إنا ايتم 

 ا را ي اناوري . إنىنال انمشروع 
 يكون انمةيار انريياي انحاام هو ماتوى وحجم انايطرع اإليراني  في اوري . منومن انمتو أ 

انتي كانا  ايم    شكادع انت مين را ي انل ناني  يمنح نوعا من إ ام  انمصانأ على ا  من إنىيشار 
حتى انيومو على ا  ل: فاد امتنأ انجيأ عن مكاجم  مالح  على ا را ي انل ناني  في إطار 

اراييلانشروط غير انرامي  انتي تم تحديدها  ين حزب هللا   في انانواا ا خيرع. واال
 28/8/2017، القدس العربي، لندن

 

 "رحيال"التطبيع مع االحتالل يشتعل مجددًا في السودان مع المغنية اإلسرائيلية جدل  .48
اشتةل جدل انتط يأ مأ دون  االحتالل انصكيوني مجددا  في واايط انتواصل  : اناد  انةر ي -نندن

االجتماعي في اناودانو ف ةد دعوع وزير االاتثمار اناوداني م ار  ان ا ل نلتط يأ مأ دون  
مطلا  انمحلي وانةر يول وما  و لا  م من رفل من   ل ا حزاب انايااي  وانرمي انةام االحتال

كما علق    انتط يأ ان ني نكن هن  انمرع من  اب  دعوع   فيا و   دون  االحتالل مرع مخرى في
هي و   رحيال اإلاراييلي  . فمنن يومين تداول مدونون اودانيون مغني  نلمدني   فيا و   محدهم علي 
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انمدني   ونم تكتف.  انامر   وي  تراثي  مشكورع  ل مكثر من عامو   غني  اوداني   تتدنىو
 ا غني  انلد  انةر ي  و لكج  اوداني  فاط  ل  اما  ترجم   ةل مااطأ  ا غني اإلاراييلي  غنا، 
 إنى انلد  انة ري .

 28/8/2017، القدس العربي، لندن
 

 المفاوضات بشأن نقل السفارة األمريكية إلى القدسفريق ترامب ونتنياهو يجددان  .49
علم تايمز موف إاراييل من مانونين ك ار في إدارع ترامب ومانونين إاراييليون : رانول ووتليف

جددوا انمحادثاا حول نال محتمل نلا ارع ا مريكي  من تل م يب إنى اناد و وهو وعد كرر  انريي  
و خالل اجتماعاا رفية  انماتوى مجريا في 2016ي عام ف االنتخا ي خالل حملتم  ا مريكي

 إاراييل في ا ا وع انما ي.
وانتاى ك ير انماتشارين في ان يا ا  يلو جاريد كوشنرو وم ةو  اناالمو جياون غرين الاو 

و دينا  اولو  ريي  انوزرا،  نيامين نتنياهو االاتراتيجي وناي   ماتشار ا من اناومي نلشنون 
 ان لاطيني .-في إطار زيارع إنى انمنطا  في محاون  إلحيا، جكود اناالم اإلاراييلي انخمي  

من   ل كال انجان ين في إطار حوار وااأ ومثمر حول  خالل االجتماعو تم طر  ما ن  انا ارع 
 و  حاب ما  انم مصدر ممريكي مطلأ على انمنا شاا يوم ا حد. عدد من انا ايا

   في شكر يونيوو وو أ على ت جيل نال انا ارع نات  مشكر على ا  ل.وتراجأ ترامب عن تةكد
في إشارع إنى تصريحاا   ومتى وني  إنا  ال حاج  نلاول إن اياا  اإلدارع هي وم اف انمصدر 

متةكدين   ن انخطوع اتتم  مدنى  كا مانونون ممريكيون عند انتو يأ على  رار ت جيل نال انا ارعو
 خالل رياا  ترامب.

في و ا اا ق ا حدو  انا ناي   وزير انخارجي  تاي ي حاطوفيلي نتايمز موف إاراييل إن انماان  
نم ت طر  خالل االجتماعاا انتي ع ادا في ا ا وع انما يو مةر   عن خي   مملكا جرا، نن . 

مي تادم  إحراز يل ننا   ن انخطوع ]نال انا ارع[ اتم ي  دما نكنكا نياا على انطاون  ونم يتم  
 و كما  انا. فيكا. آمل من يكون هنا  تادم  ري ا

نكن مصدر في مكتب ريي  انوزرا، رفل تصريحاا حاطوفيليو و ال إن ناي   انوزير نم تكن على 
 . نم تكن في مي من انلاا،و وا  ول نن   لطفو هي مخطي  علم  م مون اننااشاا. 

كم ا مريكيونو نكنكم رف وا انتةليق على ت اصيل ومكدا انمصادر منا ش  انما ن و كما فةل نلراي
 انمحادثاا.
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يتو أ ااتمرار انمحادثاا في ا اا يأ  و و  نم  م يدع وهادف  و ال نتنياهو  ةد انمحادثاا إنكا كانا 
ريي  انوزرا، معرب عن تادير  نلريي  ]دوناند[ ترامب  . وم اف  يان صدر عن مكت م من  انما ل 

دارع ترامب عل  انمااعدع   ملتزم جدا و ال كوشنر ننتنياهو   ن ترامب  . ى دعمكا اناوي إلاراييلواال
 في انتوصل إنى ات اق االم وشكر ريي  انوزرا، على انةمل مأ ان يا ا  يل نحو هنا انكدف.

واناالم نجميأ  االزدهارانريي  ملتزم جدا في انتوصل إنى حل هنا يمكن من يحاق  و ال كوشنر إن 
نادر حاا انتزام ريي  انوزرا، وفريام  االنخراط  شكل مدرو   و وم اف  في هن  انمنطا  انشةوب

 . و احترام في انطريا  انتي طلب  كا منكم انريي  انايام  نن 
 28/8/2017تايمز أوف إسرائيل، 

 
 غوتيريش: ندعم جهود الشيخ صباح لحل األزمة الخليجية .51

ا حمد انجا ر انص ا و ممير دون  انكوياو مم  منطونيو   نا: ااتا ل امو انشيخ ص ا  -انكويا 
غوتيريأو ا مين انةام نألمم انمتحدع وانوفد انمرافق نم انني يزور انكويا حانيا. ونكرا وكان  

دور  نا ن ا، انكويتي و من ا مين انةام نألمم انمتحدع معربو خالل انماا ل و عن  ان  شكر  وتادير و 
كما مكد غوتيريأ دعم انمنلم  انكامل وانو وف  ووااطتم في ا زم  انخليجي .اإليجا ي واننشط 

 ورا، جكود انوااط  انكويتي  انتي ياودها امو ممير انكويا نحل ا زم  انخليجي . 
  28/8/2017الراية، الدوحة، 

 
 قطر: الخطوة األولى لحل األزمة الخليجية هي رفع الحصار .51

ف آل ثانيو مدير مكتب االتصال انحكومي اناطريو  شكل  اطأ ن ى انشيخ ايف  ن محمد  ن اي
من  تكون دون   طر تدعم اإلرهابو اوا، على ماتوى انمنلماا مو ا فراد و مشيرا  إنى من انخطوع 

  ا ونى نحل ا زم  انخليجي  هي رفأ انحصار.
انموجك  ندون   طر   نكا و ال في ماا ل  مأ صحي    نو  منجلي  تايمز  ا ميركي و إن  االتكاماا 

ن   طر نم تةط مي مموال نلجماعاا اإلرها ي و وال تدعم اإلرهاب .   تدعم اإلرهاب اتكاماا  اطل  و واال
و خصو  ا زم  انخليجي  وطرق حلحلتكاو  ال مدير مكتب االتصال انحكومي إن  انخطوع ا ونى 

على مي دون   كنا انشكلو وانخطوع  هي رفأ انحصار عن دون   طرو  نم ال يجوز من يتم انتنمر
انثاني  هي عاد حوار في  يي  تامح  نن  و مشددا على من  دون   طر ماتةدع نلحوارو نكنكا نن 

 تا ل  انتةدي على ايادتكا مو ااتاالني   رارها انايااي .
  28/8/2017العربي الجديد، لندن، 
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 "التعاون الخليجي"لتحريض القطريين ضد وزير اإلعالم البحريني: طهران والدوحة تقودان حملة  .52
 ال وزير شنون اإلعالم ان حرينيو علي  ن محمد انرميحيو من هنا  : ع يد اناكيمي - انمنام 

موجم إنى انمواطن اناطري نمحاون  تشويم صورع   انجزيرع تحركاا إعالمي   طري  تتزعمكا  ناع 
 اا شة ي   طري  نالناحاب من انمجل .مجل  انتةاون انخليجيو واندفأ  اتجا  تحري  مطان 

و من اناياا  اإلعالمي  اناطري  انحاني  تةمد إنى إثارع  انشرق ا واط ومو ح انوزير انرميحي نة
انمواطن اناطريو  تل يق ادعا،اا م ني  على مدانطاا تاريخي  وايااي و هدفكا ا اااي إيدال 

يكام انمواطن اناطري من اإلجرا،اا  صدور ا شاا، في  طر تجا  انمجل و وانتاليل من ش نم؛  ل واال
 انتي تم اتخانها موجك  نم.

ومعرب انرميحيو عن ما م من تاوم واايل إعالم إيراني   انمشارك  في انحمل و عن طريق انتروي  
إنى مكااب  د تحااكا  طر  االناحاب من انمجل و  ل وتدعو  شكل وا ح إنى تشكيل تحانف 

كما جا، على ناان ريي  تحرير وكان  ا ن ا، اإليراني و  ل وتةدى ا مر إنى   طري إيراني اوريو
 دعوع انا ير اإليراني ا ا ق في اندوح و دوال  مخرى  االناحاب من انمجل .

 28/8/2017الشرق األوسط، لندن، 

 

 صحيفة إيطالية: طهران تستغل أزمة الدوحة لمصالحها السياسية .53
اني اناا ق ندى  طر ع دهللا اكرا يو عن ني  ممير  طر تميم  ن حمد كشف انا ير اإلير وكاالا: 

آل ثاني نالناحاب من مجل  انتةاون انخليجيو فيما  ال محمد انالميو ريي  مركز انخلي  
انةر ي نلدراااا اإليراني و إن  ةل اإلعالميين اناطريين من نلام انحمدين يمكدون نارار  طر 

 . االناحاب من مجل  انتةاون
وفاا  نألن ا، انواردع من  طرو ا مير تميم  و  جام جم و ال اند لومااي اإليراني في ماا ل  نصحي   

و ونن   كان يةتزم االناحاب من ع وي  مجل  انتةاون انخليجي نكن ماتشاريم نصحو   انتري 
   مأ اندوح .منن  داي  ا زم  وفرل عاو اا على  الد  وخ ل اندول ا ر أ انةال اا اند لومااي

 دور و  ال محمد انالميو ريي  مركز انخلي  انةر ي نلدراااا اإليراني : إن  ةل اإلعالميين 
 اناطريين من نلام انحمدين يمكدون نارار  طر  االناحاب من مجل  انتةاون انخليجي.

ير اإليطاني و على إعادع  طر ا يرها إليرانو وتطو   نيوز آجو على صةيد آخرو علاا صحي   
إيران تاتدل ا زم  اناطري   انتةاون  ين اندوح  وطكرانو واط ترحيب رامي إيرانيو   ن 

 . نمصانحكا انايااي و فكي انمات يد انوحيد من ااتمرار تل  ا زم 
 28/8/2017الخليج، الشارقة، 
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 "األونروا"حال الفلسطينيين والمنطقة دون  .54
 علي هويدي

م االاتكداف غير انما وق نوكان   ا ونروا و وانني  دم مطلأ انةام اندافأ نكتا   هن  انماان  هو حج
او وطلب انكيان اإلاراييلي من اإلدارع ممريكو مأ وصول انريي  ترامب إنى ادع انحكم في 2017
ا في ا مم ممريكي  انجديدع  طأ انمااهم  انماني  نة ا ونروا و ومرورا   طلب نتنياهو من ا يرع مريكا 

 ت كي   ا ونروا  ومخيرا  وني  آخرا  شطب نايب ريي  انجمةي   11/7/2017نيكي هيلي يوم  انمتحدع
انةام  نألمم انمتحدع انصكيوني دانون نل ند انمتةلق  زيادع ميزاني   ا ونروا  من جدول معمال 

و ما يةطي منشر ا إنى من هنا  محاوالا جادع وغير ما و   نمحاصرع 4/8/2017انجمةي  في 
نلجمةي  انةام  نألمم  72نوكان  تمكيدا  إلنكا، خدماتكاو ال ايما ونحن على معتاب انةااد اندورع ا

و وهي صاح   انصالحي  انوحيدع في إندا، مي من 12/9/2017انمتحدع وانتي ات دم معمانكا انثالثا، 
اإلنااني  اناراراا اندوني و نكن كيف ايكون حال ان لاطينيين دون  ا ونروا  على انماتوى

 وانايااي وا مني.
في ان داي  ال  د من اإلشارع إنى من وكان   ا ونروا  م نشيا خصيصا  نالجيين ان لاطينيين  ا ب 

منف فلاطينيو و انتاني هنا  ارت اط ع وي  ين انوكان   935نك   فلاطين ونجو، حوانى 
انصادر عن انجمةي  انةام   302ر م  وانالجيينو انما ن  انثاني  هي من دي اج   رار إنشا، انوكان 

 اإل اف  إنى ان ارع انخاما  وكنن  ان ارع انةشرين من انارار تشير  8/12/1949نألمم انمتحدع في 
انصادر هو اآلخر عن انجمةي  انةام  نألمم انمتحدع في  194إنى ارت اط إنشا، انوكان   تن ين انارار 

يل وااتةادع انممتلكااو ما يةني من ارت اط انوكان  وانني مكد حق انةودع وانتةو  11/12/1948
 انالجيين ان لاطينيين ني  فاط من جانب إغاثي إنااني يتةلق  انلجو،و  ل كنن  هو ايااي من 
خالل تط يق  رار حق انةودعو و كنا انمةنى فطن هن  انثالثي  ) ا ونروا  وانالجيين وانةودع( ال يمكن 

 فصلكا عن  ة كا ان ةل.
ا، خدماا انوكان  مو حتى تاليصكا انمتدر   اينةك  ال ا  ني  فاط على انالجيين ان لاطينيين إنك

 ل كنن  على منطاتنا انةر ي  واإلاالمي  وعلى منلوم  انمجتمأ اندوني. االنتكاا  ا ونى تتةلق 
اجل في ماليين الجئ فلاطيني م 6 نحواني انماتوى اإلنااني؛ إن إن  ا ونروا  تادم خدماتكا 

مناطق عملياتكا انخما  من االاتش ا، واإلغاث  وان ني انتحتي  وتحاين انمخيماا وانارول 
نصف مليون طانب وطان  و  اإل اف  إنى توفير فرص  عمل  نحوانيانصديرع وانتةليم انمجاني 

منف مولف فلاطيني. عمليا  هنا ايتو فو و ط ية  انحال حجم انخدماا انتي تادم  30 نحواني
حانيا  غير كافي  وفاا  نالحتياجاا انمتزايدع مأ ارت اع معداد انالجيين وانةجز في انميزاني و نكن ال 
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ناتطيأ من ننكر مو نتنكر نتل  انخدماا انتي تااهم في انتخ يف من ا ع ا، اال تصادي  انملااع 
 على كاهل انالجيين..!

و 1948روا   ان لاطيني كالجئ منن نك   انةام االنتكاا  انثاني  هي ايااي ؛ الرت اط وكان   ا ون
وات اى ص    الجئ  مصاح   نل لاطيني انمنكوب هو ونريتم إنى حين انةودع إنى مااط رم  
نكا،  ا ونروا  نخدماتكا يةني من هن  انص   اتنت يو وايتم  تل انشاهد  مجداد  في فلاطينو واال

نشا، انمخيمااو واي كون انكدي  انمااي  انتي اتادم نلكيان اإلاراييلي ا ممي على جريم  اننك   واال
انمحتل  انا ا، على حق انةودع فكرع وتط ياا و على اعت ار منم نن يكون هنا  الجيون كي تط ق 
اناراراا اندوني  عليكمو وايكون انحل إما  توطين انالجئ في مماكن انلجو،و مو تحويل انخدماا إنى 

نو واالحتالل نن يا ل  تط يق انخيار ا ول نلم و ي   انةودع انم و ي  انةليا نشنون انالجيي
انطوعي  نالجئو وايتم فرل انخيار انثان   ايام انم و ي   ان ح  عن دون  تا ل  توطين انالجئ 

 فيكا ني  نالجئ خيار  تحديدها..!
دراي وعمان  االنتكاا  انثانث  هي ممني ؛ إن اترت أ نا   ان ار وان طان  وا مي   وانتارب انم

ا ط ال.. وحتما  ايتشكل م نار يجرى فيم ااتدالل نشريح  ك يرع من انالجيينو ال ايما في موااط 
انش ابو وانتا ب  االنحراف ان كري واالجتماعي وانجنو  إنى ارتكاب اآلفاا االجتماعي  واالنخراط 

نما كنن  في انمشاكل ا مني  وان و ىو وانتي نن ياتصر انةكااكا على انالجئ  ان لاطيني ن امو واال
على اندون  انم ي   وغيرها من اندولو واالعالن صارر نل شل ا ممي  ااتيةاب هن  انلواهر وتوفير 

 ما يلزم من احتياجاا إنااني .
إنكا، مةاناع انالجيين ان لاطينيين اإلنااني  وانايااي  وانتخل  من ان و ى ومي انةكاااا 

 يتحاق إال  تط يق حق انةودعو و ةدها فلتا ل  ا ونروا  م وا كا. ومشاكل اجتماعي  وممني  نن 
 27/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ية حّل الدولتينمريكحين تنعى اإلدارة األ .55

 عادل شديد
 ةد ر أ  رن على انطالق انةملي  انالمي  في انشرق ا واط  ين إاراييل من جك  ودول عر ي  

يني  من جك  مخرىو في منتمر مدريدو  رعاي  انوالياا انمتحدعو مرورا ومنلم  انتحرير ان لاط
 ات ا ي  موالو وآالف انلاا،اا انت او ي  انتي ااتندا إنى  اعدع ا رل ماا ل اناالمو ونن  

ي في مريكنلوصول إنى  االم عادل ودايم في انمنطا  و على ما لل ياالو ت تي جون  انوفد ا 
يد كوشنير ماتشار انريي  دوناند ترامبو نتكون محط  نكاي  نلمرحل  انايااي  انمنطا و  رياا  جار 
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ي  انراهن  انصريح عن حل  اندونتينو مي دون  فلاطيني  إنى مريكاناا ا و من خالل تخلي اإلدارع ا 
جوار دون  إاراييل اناايم و عندما مصر انوفد على عدم انتطر ق إنيمو  نرية  تر  ا مور نلت اول 
 ين ا طراف انمةني  في انمنطا و مأ انتركيز على طر    ايا تتةلق  تحاين انلروف انحياتي  

ي مريكنلشةب ان لاطينيو في ماا ل انطلب من انالط  ان لاطيني  االاتمرار فيما اماها انوفد ا 
ارى. إجرا،اا محار   اإلرهاب وانتحريو وانتو ف عن منح انمخصصاا انماني   ار انشكدا، وا 

ي  مريكي  انحاني   د معلنا وفاع حل اندونتينو  ةك  موا ف اإلداراا ا مريكو نن  تكون اإلدارع ا 
 اناا ا و على انرغم من انحيازها انمةلوم نلموا ف وانرنى اإلاراييلي . 

عن يو تم اإلعالن مريكفي و ٍا ااتا ل فيم ريي  انحكوم  اإلاراييلي و  نيامين نتنياهوو انوفد ا 
إ ام  ثال  ماتوطناا جديدع على مرال فلاطيني و جز، منكا مملو   شكاداا انطا و نمواطنين 
فلاطينيينو في منطا  غوأ عصيون في محافلتي انخليل و يا نحم في جنوب ان    اندر ي و 
وعن إ ام  ماتوطن  را ة   رب ماتوطن   يا إيل انماام  على مرا ي مواطنين فلاطينيين شر ي 

هللاو كان ترامب  د ت رع نكا  ةشرع آالف دوالر من مموانم انخاص و   ل مكثر من عشرع معوام. رام 
ي من   ي  مصادرع ا را ي و نا، ممريكو ينما كان انجانب ان لاطيني يةو ل على مو ف 

ي ونو  كلم   د االاتيطانو ما يةت ر دعما  مريكماتوطناا يكودي  عليكاو نم يتحد  انوفد ا 
يا  وا حا  نالاتيطانو وت نيا نمو ف انيمين انصكيوني اندينيو  مشروعم االاتيطاني االحالني كممري

انتكويدي في كل ا را ي ان لاطيني و  انتزامن مأ إعالن ما يامى انصندوق اناومي انيكودي عن 
ر في  نا،  رار  انةودع إنى االاتيال، على مرال فلاطيني  في ان    اندر ي  ومصادرتكاو نالاتمرا

انماتوطنااو ونن   ةد تو ٍف دام عشر انوااو ا مر انني يشكل نا ا تاما نلمرحل  انايااي  
اناا ا و وانةودع إنى و أ ماوم مما كانا عليم ا مور   ل ات ا ي  موالوو من حي  مااح  

ود في ان    ا را ي ان لاطيني  انماام عليكا ماتوطناا يكودي و ومن حي  معداد انماتوطنين انيك
 اندر ي . 

ي  انحاني و  رياا  دوناند ترامبو نم تتخل  فاط عن حل اندونتينو ال مريكوا ٌح تماما  من اإلدارع ا 
 ل نه ا  ةيدا  في ت نيكا موا ف انتيار انديني انيميني انصكيوني انني يت نى شةار إاراييل انك رى 

ى مأ  ةل اناوى وا حزاب انيكودي  انتي  ش ن ماتا ل انا ي  ان لاطيني و  شكل يتنا ل حت
ي  مريكي انجديدو وانني مفاد اإلدارع ا مريكتطر  موا ف ايااي  مكثر اعتداال ومرون  من انمو ف ا 

ز  دورها راعيا نلةملي  انالمي  في انمنطا و وجةلكا في دايرع ا عدا، نلشةب ان لاطيني. ويةز 
عتراف  انحاوق انوطني  وانشرعي  نلشةب ان لاطيني من مةلم ي  انجديدع انراف   االمريكانموا ف ا 

ي  مريكطا م ان يا ا  يلو من ماتشارين ومااعدين وخ را،و هم من انصكاين و ومن انجماعاا ا 
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انيميني  انمحافل و وانتي تر طكا عال اا تحانف وشراك  مأ انيمين اإلاراييلي انمتطر فو ممثال 
  انيكودي انمتشد د كوشنيرو وانني تزو  من ا ن  ترامب إي انكا  ةد ماتشار انريي  ترامب وصكر 

اعتنا كا انيكودي و وا ير انوالياا انمتحدع انحاني في إاراييلو انيكودي انيميني انمتشد د دافيد 
فريدمانو وانني  اد انحمل  االنتخا ي  نلريي  ترامبو ويةت ر من مشد داعمي االاتيطان في ان    

يمل  شا  اكني  في ماتوطنٍ  م يما على مراٍل فلاطيني  خاص و وفي حوزع مصحا كا اندر ي و و 
ان لاطينيين ا وراق وانشكاداا انتي تث ا ملكيتكم نكا. كما يةت ر فريدمان من مكثر انراف ين نحل 

ي  في عكد إدارع انريي   ارا  مو اما داعم  ممريكاندونتينو ووصل فيم ا مر إنى وصف مصواٍا 
ل اندونتين   نكا مصواا نازي . وكانا ا نتم طانيا  د وصلا إنى إاراييل   ل ماا يأ نالاتيطانو نح

 و د معلنا عن رغ تكا  االنتحاق وانخدم  في ص وف جيأ االحتالل. 
ي  عداوع نلشةب مريكي  انحاني   رياا  دوناند ترامب من مشد اإلداراا ا مريكننن   اتا اإلدارع ا 

حاو مو ما لكر في تصريحاا ريي  انحكوم  اإلاراييلي   نيامين نتنياهو في مثنا، ان لاطيني و 
يو عندما اد عى من اناالم مأ انةرب مص ح اآلن متاحا وفي متناول انيدو مكثر مريكااتا انم انوفد ا 

من مي و ٍا م ىو وانني يناجم مأ م مون ص ا  انارن انتي تحد  عنكا ترامبو ويحاول وفد  
ها في انمنطا و وهي إ ام  عال اا د لومااي  وا تصادي  وممني   ين إاراييل ودول عر ي و تمرير 

وصوال إنى تحان اٍا إاراييلي  عر ي  في مواجك   اإلرهاب و وما يام ى  انخطر اإليراني و ونن  على 
ول  اتجا  حااب انشةب ان لاطيني و  يتم انوطني  انةادن و على انرغم من ادعا، منلمٍ  عر ي  تكر 

 انةال   مأ إاراييل من انا ي  ان لاطيني  ما زانا   ي  انةرب ا ونى. 
على انصةيد انشة ي ان لاطيني وانرمي انةامو كما اننخب انايااي و نم يكن هنان  مي ت انل 

يو إال من انجديد كان في مريك طمكاني  إحدا  تادم في انةملي  انايااي  من زيارع انوفد ا 
انريي  ان لاطيني محمود ع ا و وانني  دا وا حا إ رار   تراجأ حل اندونتينو عندما تصريحاا 

تراجأ عن اإلكثار في انحدي  عنمو ووص م انلروف   نكا مةادع وصة  و إال منكا نياا ماتحيل و 
حاب وص مو وهو انني عمل انماتحيل من مجل انوصول إنى ات ا ي  االم مأ إاراييل ع ر 

انتانيو مص حا انايادع ان لاطيني  اآلن مطان     اإل رار   شل حل اندونتين ونكايتمو انم او اا. و 
ي   وص كا طرفا مريكايااي  جديدع وشامل و تت من انتةامل مأ اإلدارع ا  ااتراتيجي من خالل 

داعما نالحتاللو وراف ا نلحاوق انوطني  نلشةب ان لاطينيو وني  وايطا وراعيا نةملي  االم 
إنى مزيد من انماتوطنااو وعزل اناد و وتاطيأ موصال ان    اندر ي و والخكا  إالي و نم تند ِّ وهم

 عن  طاع غزع. 
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وتتطلب االاتراتيجي  انخرو   مو ف فلاطيني وطنيو وتجاوز ص ح  انمناك اا انداخلي و وت ني 
حيا، منلم  انتحريرو  اعت ارها اإلطار انتمثيلي  مشروع ن اني يةيد تةريف انالط  ودورهاو واال

انجامأ نلكل ان لاطيني في انوطن وانشتااو  ةد من تراجةا مكانتكا ودورها في انحرك  انوطني  
ان لاطيني و  ةد إ ام  انالط  انوطني  وفق ات ا ي  موالو. كما تتطلب انمرحل  انايااي  انجديدع 

ن لاطينيو  طرادتم االت اق على  رنام  ن اني شة ي الميو وخصوصا  ةد من حاق انشةب ا
انوطني و انتصارا ك يرا في جون  انماجد ا  صى مخيرا  ش ن ان وا اا وانكاميرااو و انتزامن مأ 
انن ال انالميو وانتوجم مي ا إنى انمااراا انا ايي  وانايااي  ا خرىو مثل محكم  انجناياا 

ونن  كااتراتيجي  فلاطيني و  اندوني  نمالحا  إاراييلو واالن مام إنى  ا ي انمناااا اندوني و
وني  رد فةل تكتيكي ونحلي نلتلويح  م. إ اف  إنى ان مام انالط  ان لاطيني  نحرك  انمااطة  
اندوني و مأ انةلم من  وى ومناااا يااري  إاراييلي  تشار  في حمل  انمااطة   د انماتوطناا 

صايل ان لاطيني  من تكون في طلية  ومناااتكا ا كاديمي  واال تصادي و فحري  انالط  وكل ان 
 حمل  انمااطة  اندوني  نلماتوطناا.

 28/8/2017، العربي الجديد، لندن
 

 القوة الحقيقية الدافعة إلصدار وعد بلفور .56
 آفي شاليم*

و وثيا   صيرع غيرا مجرى 1917كان إعالن وعد  ل ورو انني صدر في انثاني من تشرين انثاني 
انحكوم  ان ريطاني   ت ييد إ ام  وطن  ومي نلشةب انيكودي في فلاطينو  انتاريخ. منزما انوثيا 

شريط  مال ينتى  شي، من ا فةال انتي  د تندي إنى  اإل رار  انحاوق انمدني  وانديني  نلمجتمةاا 
 غير انيكودي  انموجودع في فلاطين .

دي ماا ل ما يزيد  ليال  انمي  من اكان فلاطين: اتون منف يكو  10حينكاو كان انيكود يشكلون 
على اتمي  منف عر ي. ومأ نن  اختارا  ريطانيا االعتراف  حق تارير انمصير انوطني نأل لي  
نكار نن  انحق نألغل ي  انتي ال جدال فيكا. وكما  ال انكاتب انيكوديو آرثر كواتلر:  انصديرعو واال

 ندينا هنا شةب يةد شة ا آخر مرل شةب ثان .
ةاصرع تةرل إعالن  ل ور كما نو كان ن ت  إيثار متجردعو  ل حتى كما نو كان  ةل اناردياا انم

مشروعا مايحيا ن يالو  صد منم مااعدع شةب  ديم في إعادع إنشا، حياتم اناومي  في مرل 
ماالفم. تن أ مثل هن  اناردياا من انروماناي  انمت ثرع  رواياا انكتاب انماد  ندى  ةل 

 وكنن  انطال ا من تةاط كم مأ مةاناع يكود مورو ا انشر ي . انمانونين ان ريطانيين
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إال من اندراااا انةلمي  انتي منجزا الحاا ترى من انمح ز انريي  إلصدار اإلعالن كان حاا اا 
ماكرع تتةلق  انمصانح اإلم رياني  ان ريطاني . ااد االعتااد حينكاو وث ا منم اعتااد خاطئ فيما  ةدو 

نيا يمكن من تخدم على محان وجم من خالل انتحانف مأ انحرك  انصكيوني  في   ن مصانح  ريطا
 فلاطين.

-كانا فلاطين تتحكم  خطوط اتصال اإلم راطوري  ان ريطاني  مأ انشرق ا  صىو وكانا فرناا 
تناف   ريطانيا هي ا خرى في اناةي ن اط انن ون  -حليف  ريطانيا انريياي في انحرب  د منمانيا

 اطين.على فل
و على تاايم انشرق 1916 يكوو انتي م رما في انةام  -وكان ان لدان م دما  موجب ات ا ي  اايك 

 ا واط إنى مناطق ن ون  ينكماو نكنكما توافاا على و أ فلاطين تحا إدارع دوني .
ن وكان ان ريطانيون ي ملون من خالل مااعدع انصكاين  في االاتيال، على فلاطين في منكم ايتمكو 

من  مان جود مكيمن نكم في انمنطا  ينجم عنم إ صا، ان رنايين. وننن  مطلق ان رنايون على 
ان ريطانيين ع ارع  اإلنجليز اندادرون و وكان إعالن  ل ور هو انمثال ا ول نكنا انددر انني نم 

 يتو ف.
 

 ضحايا بلفور الرئيسيون
نما عرب فلاطين. كان اإلعالن وثيا   إال من  حايا  ل ور انرييايين نم يكونوا ان رنايينو واال

ااتةماري  مورو ي  تاليدي  ناجكا مةا مجموع  صديرع من انرجال تكيمن على عاونكم اننهني  
االاتةماري و وصيدا   الوب تجاهل تماما انحاوق انايااي  نألغل ي  انةلمى من اناكان 

 ا صليين.
مدنى جكد إلخ ا، ازدرايم نلةرب. فاد كتب في انةام نم ي نل وزير انخارجي  ان ريطانيو آرثر  ل ورو 

ياول:  انصكيوني و اوا، كانا صوا ا مم خط و حان  مم ايي و تةود في جنورها إنى تاانيد  1922
موغل  في انادمو وتمثل احتياجاا انحا ر وآمال انماتا ل نما هو معمق ومهم  كثير من رغ اا 

تل  ا رل انةتيا .  ال يمكن  من تجد ت ايرا م ل  ننن  وتحيزاا ا ةمي  منف عر ي ياطنون اآلن 
 مما ع ر عنم إدوارد اةيد  ة ارع  انمةرفي  ا خال ي  نإلم رياني  .

كان  ل ور مراتاراطيا إنجليزيا  ةيف انكم  واهن انةزمو وكانا اناوع انحاياي  اندافة  ورا، إصدار 
نما في شخ  د افيد نويد جور و انمتطرف انويلزي اإلعالن تتمثل ني  في شخ   ل ور واال

وانخطيب انناري انم و  انني كان حينكا يترم  انحكوم  ان ريطاني . كان نويد جور  في مجال 
اناياا  انخارجي   ريطانيا ام ريانيا من اننمط انتاليدي واناديمو وكان مدرما  االاتيال، على مرا ي 
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نما من جكل  اندير. ومأ نن و نم يكن دعمم نلصكيوني  منطلاا من تادير اليم نلمصانح ان ريطاني  واال
مد أ: كان مةج ا  انيكود ونكنم كان يخشاهمو ونم يدر  في حينم من انصكاين  نم يكونوا اوى 

 شرنم   ليل   من م لي  صديرع.
وكان من خالل تحان م مأ انحرك  انصكيوني  ينطلق من وجك  نلر خاطي و ومةادي  نلاامي  في 

م ادها من انيكود كانوا في منتكى انن ون وانكيمن  ومنكم كانوا اناوع انتي تدير عجل   انو ا ناتمو
انتاريخ.  ينما في وا أ ا مرو كان انيكود في و أ  اي و ال حول نكم وال  وعو وال يملكون من 

 انن ون إال ما حاكتم مااطير تحدثا عن الطان خ ي ناب إنيكم مو نا وا إنيم زورا و كتانا.
ختصارو كان اندعم ان ريطاني نلصكيوني  في زمن انحرب انةانمي  ا ونى ين أ من الو   ا

 ااتةماري ماتك ر تجا  انةربو ومن انط اع خاطئ عن انيكود يرى منكم  اتوا  وع عانمي .
 

 واجب مزدوج
داب  اع ا  ريطانيا من خطييتكا ا ونى عندما  ادرا إنى دم   نود إعالن  ل ور في وثيا  االنت

على فلاطينو وانتي صدرا عن عص   ا مم في نن  انو ا. فما كان مجرد وعد من  وع علمى 
 إنى حليف صدير مص ح اآلن وثيا  دوني  ملزم  من انناحي  اناانوني .

وننكون مكثر د  و يمكننا اناول   ن  ريطانيا  وص كا اناوع انمنتد    انوصاي  على فلاطين حملا 
مزدوجا: مااعدع انيكود في إ ام  وطن  ومي في كل فلاطين انتاريخي  وفي  على كاهلكا انتزاما

ن   انو ا حماي  انحاوق انمدني  وانديني  نلةرب. منجزا  ريطانيا االنتزام ا ول ونكنكا مخ اا في 
 انوفا، في االنتزام انثاني رغم ت اهتم وانةدام  يمتم.
 ممارا  انن اق واالزدواجي  وانخداع. إال من انانال ال يمكن  حد من يجادل في من  ريطانيا منن   

انني ين دي من يطر  اآلن هو: هل عادا هن  اناياا  انالمخال ي  على  ريطانيا  مكااب حاياي ؟ 
 إجا تي اناطةي  على هنا انانال هي: ال نم تةد عليكا  شي، م يد على اإلطالق.

نى من وصل إنى نكايتم ناد كان إعالن  ل ور ع يا ك يرا مثال كاهل  ريط انيا منن من  دم االنتداب واال
 .1948انمخزي  في ميار من انةام 

لل انصكاين  يدعون   ن كل ما فةلتم نكم  ريطانيا خالل فترع انحرب نم يرق إنى ما ورد في انوعد 
 ا صلي انني  طةتم على ن اكا نكم. وزعموا كنن    ن اإلعالن كان يات ي دعم  يام دون  يكودي 
ماتال . رد على نن  انمانونون ان ريطانيون  اناول إنكم إنما وعدوا انيكود وطنا  وميا فاطو ومن 
انوطن واندون  نياا شييا واحدا. كا ا  ريطانيا في تل  ا ثنا، ني  فاط عداوع ان لاطينيين  ل 

 وعداوع ماليين انةرب وانمالمين حول انةانم.
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و  دما Britain's Moment in the Middle Eastانشرق ا واط   في كتا كا انايم  نحل   ريطانيا في
إنيزا ي  مونرو حكما متوازنا حول ما جرىو إن تاول:  إنا مردنا من ناي  ما جرى فاط من خالل 

 انمصانح ان ريطاني و فاد كانا تل  من مفد  ا خطا، انتي ارتك ناها في تاريخنا اإلم رياني. 
ا  انمت خر من يخل  إنى من إعالن  ل ور كان في انوا أ ااط  يمكن نلمر، من خالل اإلدر 

 ااتراتيجي  هايل .
كانا ثمرتم اننكايي  هي تمكين انصكاين  من االاتيال، على فلاطينو وهو ااتيال، مازال حتى 
يومنا هنا ي خن شكل تواأ ااتيطاني غير  انوني وال يةرف انش ا  في كل منحا، ان    اندر ي  

 ن لاطينيين.على حااب ا
 

 الذهنية المتجذرة
مخنا  االعت ار نن  اناجل انتاريخيو  د يتو أ انمر، من يجد اناادع ان ريطانيين يط طيون رنواكم 
خجال وشةورا  انننب ومن يلم  منكم انن ي   ن اكم عن اإلر  ان ديل ننن  انما ي االاتةماري. 

طوني  ليرو وغوردون  راونو  –ن انريياين إال من آخر ثالث  رناا، وزرا، من انحز ين اناياايي
 كلكم ع روا عن ت ييدهم انشديد إلاراييل وتجاهلكم انتام نلحاوق ان لاطيني . –ودافيد كاميرون 

مما رييا  انوزرا، انحاني  تيريزا مايو فكي مكثر انزعما، في مورو ا ت ييدا إلاراييل وحماا  نكا. ف ي 
جمةي  مصد ا، إاراييل في حزب انمحافلينو وانتي ينتاب إنيكا خطاب مناتم في كانون ا ول ممام 

ما يزيد عن ثمانين  انمي  من نواب حزب انمحافلين وكاف  مع ا، انوزارعو مشادا  طاراييل واص   
 إياها  ة  ان لد انرايأ  و  نكا  منارع نلتاامح .

واص   إيا    نم  واحد من مهم وفيما يتةلق  طعالن  ل ورو راحا ت ر  انملح في جرو  ان لاطينيين 
 انخطا اا انتي كت ا في انتاريخ و ووعدا   ن تنلم احت اال  مناا   نكرا  انميوي . 

 د و ةوا على عري   تطانب انحكوم   – من فيكم كاتب هنا انماال  –شخصا  13637وكان 
  االعتنار عن وعد  ل ورو فردا انحكوم  عليكم  انتصريح انتاني:

 ل ور  يان تاريخي ال تنوي حكوم  صاح   انجالن  االعتنار عنمو  ل نحن فخورون  إن إعالن 
 اندور انني نة نا  في إ ام  دون  إاراييل. كان اإلعالن  د حرر في عانم يشكد تنافاا  ين اناوى 
اإلم رياني و في مو  انحرب انةانمي  ا ونى وفي ااع  مفول شم  اإلم راطوري  انةثماني . في مثل 
هنا اناياقو كان ت اي  وطن نلشةب انيكودي في ا رل انتي ر طتكم  كا مواصر تاريخي  وديني  
  وي  هو اإلجرا، انصايب وا خال يو وخاص  إنا ما مخننا  االعت ار ما عانو  نارون من ا طكاد.
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يطانب و ونحن ندر    نم كان ين دي على اإلعالن من 1917ناد و ةا كثير من ا حدا  منن انةام 
 حماي  انحاوق انايااي  نلمجتمةاا غير انيكودي  في فلاطينو وخاص  فيما يتةلق  حاكا في تارير 
انمصير. إال من ما هو مكم اآلن هو انتطلأ إنى ا مام وتوفير ا من وانةدل نإلاراييليين 

 وان لاطينيين على حد اوا، من خالل تحايق اناالم اندايم. 
مرور  رن من انزمنو من اننهني  االاتةماري  نلنخ   انايااي  ان ريطاني  من انوا حو و انرغم من 

مازانا متجنرع  ةمق. إن مازال انزعما، ان ريطانيون انمةاصرونو مثلكم في نن  مثل ماالفكم في 
 زمن انحرب انةانمي  ا ونىو يشيرون إنى انةرب على منكم  انمجتمةاا غير انيكودي  في فلاطين .

حكوم  تار   نم كان يتوجب على اإلعالن حماي  انحاوق انايااي  نلةرب في فلاطينو صحيح من ان
نكنكا تخ ق في االعتراف   ن إاراييل ماتمرع  ك ر وغطرا  في إنكار حق ان لاطينيين في تارير 
مصيرهم انوطنيو كما تخ ق في االعتراف  تواطن  ريطانيا ن اكا في  اا، هن  انحان  من اإلنكار. 

كم في نن  مثل ملو  ان ور ون في فرنااو ي دو من حكام  ريطانيا نم يتةلموا شيياو ونم يناوا ومثل
 شييا طوال انمي  عام انما ي .

*ماتان انةال اا اندوني  في جامة  موكا وردو ومحد انمنرخين انجددو ويحمل انجنايتين ان ريطاني  
 واإلاراييلي .

 28/8/2017، األيام، رام هللا
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