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ناصر الدين الشاعر :عباس أبدى
موافقة على تنفيذ بنود المصالحة رزمة
واحدة ودون اشتراطات
 ...ص 4

أكثر من ألف مستوطن يهودي يقتحمون المسجد األقصى
القسام :أي معلومة عن الجنود األسرى في غزة لن يحلم بها االحتالل حتى يدفع أثماناً مقابلها
فتح تعتذر للجبهة الشعبية عن تهجم عباس على ممثلها

"التعاون اإلسالمي" تدين الممارسات اإلسرائيلية بحق األقصى
قرار ملكي أردني بتعيين  130موظفاً لخدمة األقصى

السلطة:
 .2الحمد هللا :هناك "ضغط سياسي" يمارس على السلطة مقابل الدعم المالي وجاهزون للعمل في غزة
 .3اشتية :المقترح اإلسرائيلي بمبادلة األراضي طرح عنصري
سالمية
عربية وا
ّ
 .4الحكومة الفلسطينية :القدس هي عنوان القضية والدفاع عنها هي أيضاً مهمة ّ
" .5الخارجية الفلسطينية" :االحتالل يعاقب المقدسيين بعقلية "تدفيع الثمن"
 .6رياض المالكي :يتعين دعم المرابطين بالقدس نيابة عن األمة
 .7قريع :المتطرفون والمستوطنون يدفعون األوضاع في القدس لحرب دينية
 .8عريقات ينتقد صمت واشنطن على االستيطان ويطالب بإعالن عالمي لحدود دولة فلسطين
 .9الحكومة الفلسطينية تعلن رفضها استقطاع ديون على فلسطينيين من الضرائب
 .10جبريل الرجوب :نية القيادة الفلسطينية تغيير قواعد العالقة القائمة مع "إسرائيل"
 .11مسؤول فلسطيني لـ"الغد" :عباس لم ِ
يجر أي تغيير على طاقم المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي
 .12الحكومة الفلسطينية تصادق على عقد حزمة حوافز خاصة بمشاريع المناطق الصناعية
" .13صحيفة الشرق األوسط" :السلطة الفلسطينية تتهم إيران بالتدخل في شؤون المسجد األقصى
" .14جروزاليم بوست" :ضغط فلسطيني  -مغربي إللغاء القمة اإلسرائيلية  -اإلفريقية في توغو
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المقاومة:
 .15القسام :أي معلومة عن الجنود األسرى في غزة لن يحلم بها االحتالل حتى يدفع أثماناً مقابلها
 .16حماس :تنازلنا عن حقنا الدستوري والقانوني لعباس ولحكومة الوفاق كي يتم تنفيذ المصالحة
 .17الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تدعو إلصالح منظمة التحرير
 .18فتح تحذر االحتالل من تداعيات االستمرار في تشجيع المستوطنين على اقتحام المسجد األقصى
 .19فتح تعتذر للجبهة الشعبية عن تهجم عباس على ممثلها
" .20سرايا القدس" تعرض شريطاً مصو ارً لتدريبات عسكرية و"يوتيوب" يغلق قناتها الخاصة
 .21اعتقاالت واسعة في صفوف حماس بالضفة
 .22لبنان :حماس وجبهة النضال :ضرورة المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية وجوارها
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الكيان اإلسرائيلي:
" .23الكابينت" يتحفظ على االتفاق الروسي األميركي بشأن الجنوب السوري ويطالب بدور مباشر
 .24المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية يمنع نشر أرشيف الدولة المتعلق بالنكبة الفلسطينية
" .25الليكود" يقدم مشروع قانون يقضي بتعديل قانون العقوبات ومكافحة اإلرهاب
 .26رئيس موظفي مكتب نتنياهو ومرتبط معه بقضيتين يحقق بهما يتحول لـ"شاهد ملك"
 .27الشرطة االسرائيلية تحظر نشر إفادة رجل األعمال غانور في قضية الغواصات
 .28الجيش اإلسرائيلي يمنح الجندي القاتل بطاقة خدمة باالحتياط
 .29المحكمة العليا اإلسرائيلية تؤجل البت بالتماس ضد تقليص كهرباء غزة
 .30الجيش اإلسرائيلي يشرع في إجراء مناورات تمتد من النقب حتى إيالت
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" .31يسرائيل ديفينس"" :إسـرائيل" تدرس خطة للقضاء على حماس في الحرب القادمة

22

األرض ،الشعب:
 .32أكثر من ألف مستوطن يهودي يقتحمون المسجد األقصى
 .33هآرتس :المقدسيون يعيشون فرحة االنتصار ويسعون لتكراره في ملفات أخرى
 .34مؤسسة القدس الدولية 15 :تهديداً إسرائيلياً يتربص باألقصى
صابا في القدس خالل تموز /يوليو الماضي
" .35قدس برس" :ثمانية شهداء و 987م ً
" .36قدس برس" 3,361 :إسرائيلياً يقتحمون المسجد األقصى خالل تموز /يوليو الماضي
 .37عائالت األسرى المقطوعة رواتبهم تستهجن التنكر لتضحياتهم
 .38اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تستنكر قرار محكمة إسرائيلية حول "باب الخليل"
 .39وزارة التربية والتعليم :سبعة شهداء واصابة ما يزيد عن  284طالباً منذ بداية 2017
 .40ارتفاع عدد ضحايا التحويالت الطبية إلى  24خالل أربعة أشهر في قطاع غزة
 .41مصدر لـ"صفا" :احتجاز قادة باتحاد نقابات العمال بمكافحة الفساد
" .42اليونسكو" تقدم مساعدة مالية طارئة لثالثين طالباً جامعياً
 .43أكثر من  88انتهاكاً إسرائيلياً يطال الصحافيين الفلسطينيين خالل شهر تموز /يوليو 2017
 .44نادي األسير 47 :أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين بينهم نائب في المجلس التشريعي
 .45نادي األسير :االحتالل اإلسرائيلي يحتجز أكثر من  1500أسير مريض في سجونه
 .46سائق أجرة فلسطيني يقتحم حاج ازً للجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة
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مصر:
 .47مسؤول مصري سابق :مصر رفضت طلب عباس بــ"تعطيل التفاهمات" مع حماس
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األردن:
 .48قرار ملكي أردني بتعيين  130موظفاً لخدمة األقصى
 .49المومني :لدينا خياراتنا إن لم تلتزم "إسرائيل" بالقانون
 .50نائب أردني :سأمزق خشوم "حزان" غداً عند جسر الملك حسين
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لبنان:

 .51نائبان لبنانيان يطلعان على سير عمل مشروع التعداد السكاني للفلسطينيين في لبنان
 .52هبة نرويجية دعماً للتعداد في المخيمات الفلسطينية في لبنان
 .53شيخ عقل طائفة الدروز يدعو ألوسع حملة تضامن مع فلسطين و"األقصى"

33
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عربي ،إسالمي:
" .54التعاون اإلسالمي" تدين الممارسات اإلسرائيلية بحق األقصى
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 .55مجمع الفقه اإلسالمي الدولي :زيارة األقصى مطلوبة شرعاً إذا فرضتها المصلحة
 .56جاويش أوغلو :اجتماع إسطنبول أ ّكد قدسية األقصى لدى المسلمين
 .57فتاة اإلغراء اإليرانية توقع بمسؤولين إسرائيليين وسعوديين في شباكها
دولي:

 .58صهر ترامب يصرح بأنه يدعم اإلجراءات اإلسرائيلية أمام األقصى
 .59السفير الروسي بإيران :حماس حركة وطنية وموسكو ال تعدها إرهابية
التاريخية
 .60نادي "بالستينو" بتشيلي يستبدل الرقم واحد على قمصان العبيه بخريطة فلسطين
ّ

38
38
39

تطورات األزمة القطرية:
 .61تيلرسون :أمير دولة قطر لعب دو ارً أساسياً في نزع فتيل األزمة الخليجية
 .62قرقاش :فشل تسييس "إيكاو" إنذار مبكر
 .63خبير في النقل الجوي لـ"الحياة" :مقاطعة "القطرية" تتفق وق اررات مجلس األمن
" .64السياسة" الكويتية :قطر تدفع نظير تحسين سمعتها  40ألف دوالر شهرياً
 .65لجنة فرعية في مجلس النواب األمريكي :قطر منبر لنشر اإلرهاب وبيئة متسامحة مع مموليه
 .66اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان :دول الحصار تسعى لـ "شرعنة" انتهاكاتها اإلنسانية

39
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حوارات ومقاالت:
 .67المعقول والالمعقول في "صفقة القرن" ...حسن نافعة
 .68أمصالحة بين حماس ومحمود عباس؟ ...د .فايز أبو شمالة
 .69ما بعد انتهاء التنسيق األمني ...معين الطاهر
 .70اليوم التالي لمحمود عباس ...موشيه العاد

43
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52

كاريكاتير:
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 .1ناصر الدين الشاعر :عباس أبدى موافقة على تنفيذ بنود المصالحة رزمة واحدة ودون اشتراطات
نشررر وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية وفــا  ،2017/8/1 ،اسرربلبر رسرري

محمررود ابررا  ،مسرراء ال

السررةطة الفةسررطينية

رراء  ،2017/8/1بملررر الرساسررة فررهللا راف ا ،وفررداة مررن حرئررة حمررا

برساسررة

ناصر الدين الشاار .وجرى خ ر الةلراء ،اسربع ارض األوضرا العامرة ،وسربر بعزيرز الوحردط الوطنيرة

وانهاء االنلساف ،وااادط الةحمة لألرض والشعب الفةسرطينهللا .وقردف الوفرد البهرانهللا لعبرا
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بذل

من قبر أبناء شعبنا الفةسطينهللا ،خاصة فهللا مدينة اللد

المحبةة ،لةدفا ان المسرجد األقصر

المبارك ،والحفاظ اة الوضع الباريخهللا واللانونهللا لةمسجد األقص .

وضف وفد "حما " :محمود الرمحهللا ،ومحمد طوطح ،وأيمن دراغمة ،وسمير أبو ايشة.

وأضاف

رأي اليوم ،لندن ،2017/8/1 ،من راف ا ،ونل ة ان مراسر وئالة األناضور أيسر العي ،

أن ناصر الدين الشاار قار إن "أجواء الةلاء ئان

إيجابيه لةغاية ،وفبح

بين الجانبين مسبلب ة" .وأضاف الشاار ،فهللا بصريحا
أبدى موافلة اة

لفضاسية اللد

إمئانية مواصةة الةلاءا

المحةية ،أن "الرسي

ابا

أن يبف بنفيذ بنود المصالحة الفةسطينية رزمة واحدط ،ودون اشبراطا " .وابر

الشاار ان أمةه أن يئون لةلاء أ ر إيجابهللا اة بحليق المصالحة .وذئر أنه بم

اللد  ،فهللا ظر البصعيد اإلسراسيةهللا.

مناقشة أوضا

وأوضح الشاار أن الةلاء ئان ابارط ان مبادرط شخصية من وزراء سابلين ،و 3من نواب المجة

البشريعهللا ،بهدف االطمسنان اة صحة ابا  ،بعد الوائة الصحية البهللا ألم

به.

 .2الحمدهللا :هناك "ضغط سياسي" يمارس على السلطة مقابل الدعم المالي وجاهزون للعمل في غزة
راف ا :قار رسي

الوزراء الفةسطينهللا رامهللا الحمد ا إنه لن بئون هناك دولة فهللا غرزط وال دولرة بردون

غ رزط وهررذل مسررةما  ،وأن مررا جرررى فررهللا اللررد

الحم ررد ا ،خر ر ر لل رراء خ ررا

أسررطورط ومفصررر برراريخهللا وال بررد مررن اسررب مارل .وشرردد

م ررع بةفزي ررون فةس ررطين ،اةر ر أن الر ررسي

أدار معرئ ررة الل ررد

واقب رردار ،وأن م ررن ئ رران ير رراهن اةر ر أن اللي ررادط السياس ررية غي ررر موج ررودط فش ررةوا و بر ر

السياسر ررية هر ررهللا المسر رريطرط اة ر ر الوضر ررع فر ررهللا األقص ر ر  ،وأن مر ررا حر رردد فر ررهللا اللر ررد
واإلس رراسيةيون فشررةوا ،حيررد راهن ر

األخيرط أ بب
وناشد رسي

"إس رراسير" وب رراهن أنهررا فرض ر

أن السيادط لةفةسطينيين.

الوزراء العرب بلديف الداف المادي لةلد

السرريادط اة ر اللررد

فالمدينة اربية إس مية وليس

الفبا النظر إل أن ما وصةنا من أصر مةيا ار وادنا العرب بها لداف اللد

له ررف أن اللي ررادط

معرئر ررة سر رريادط،
لئررن المعرئررة
فةسطينية فلط،

 39مةيون دوالر فلط.

وقار :دفعنا  9مةيون شيئر لمساادط المدار المبع ررط فرهللا اللرد  ،وأن  %70مرن البحروي

بررذهب لمسبشررفيا
البرئيز فهللا اللد
إجراءا

اللررد

بما نسبطيع.
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وفيمررا يبعةررق بلطررا غرزط ،قررار الحمررد ا ،إن حئومررة الوفرراق جرراهزط لةعمررر فررهللا قطررا غرزط ،وال يهمهررا
إقالبها من أجر أن يحر مئانها حئومة وحدط وطنية ،ألن الوطن األهف فهللا هذل المرحةة ،وئشف ان

نيررة الحئومررة إجرراء بعرردير وزاري محرردود "ال يزيررد اررن  5و از ار " قريبراة .وأضرراف الحمررد ا أنرره يوجررد

بغزط حئومة أمر واقع منذ  2007وبدير اللطا لألسف وبئون إجراءابها ذا

هررذل الحئومررة هررو خطرروط فررهللا الطريررق نحررو إنهرراء االنلسرراف خاصررة وأن ال ررسي

لحمررا

لئررن حمررا

حمررا

لررف برررد حب ر الةحظررة ،ئان ر

طرابع "سياسرهللا" ،وانهراء
ابررا

أرسررر مبررادرط

بشرربرط اسرربيعاب موظفيهررا ...ونحررن وافلنررا

باسبيعابهف "بردريجياة" لئرنهف رفضروا ،ونحرن جراهزون لةرذهاب لغرزط لةعمرر ...لئرن ئيرف سرنعمر بوجرود

حئومة أخرى بديرها حما ؟ وقار :إنه ال إجراءا
حما

أن بةبهللا داوط الرسي

وبحر الةجنة اإلدارية والذهاب النبخابا

وأئد أن خصف ا وط الروابب هو إجراء مؤق

إل طبيعبها ،وان البحوي

الابية فهللا غزط وانما إجراءا

سياسية ،وان اةر

رساسية وبشريعية.

وسيعود ئر شهللاء إل طبيعبه فهللا حار ااد

الطبية ألهةنا فهللا غزط وما يم

المواطن فهللا غزط لف نلبرب منه.

األمرور

وحور اإلامار فرهللا اللطرا  ،أئرد الحمرد ا ،أن سربب اردف ائبمرار اإلامرار هرو الحصرار واردف إيفراء
الدور المانحة بالبزامابها ،ولرو دفعر

النبه ر

قطرر  100مةيرون مرن المةيرار الرذي بعهرد

أزمررة اإلامررار ،وان مررا دفررع مررن الر ر  5مةيررا ار البررهللا بعهررد

يبجاوز .%35

وقررار إن "إس رراسير" خفف ر

الئهربرراء اررن غ رزط لئنهررا بجبررهللا نف ر

بره وئرذلك اإلمرا ار

الرردور ببلررديمها إلامررار غ رزط لررف

الفررابورط السررابلة ،وان حمررا

بع ر

ارض بدفع  15مةيون شيئر من فابورط الئهرباء ،ونحن أبةغنا إسرراسير أن قردربنا هرهللا دفرع  25مةيرون

شرريئر فلررط .وقررار :مررا زلنررا نرردفع  35إلر  40مةيررون شرريئر شررهرياة وحمررا
اة ر مرردار  10سررنوا

بجبررهللا مررن الئهربرراء ،وانرره

ص ررفنا اة ر غ رزط  15مةيررار دوالر .وشرردد اة ر أن محرراوال

بنجح ،وأن وضع شروط قبر حر الةجنة اإلدارية هرو إااقرة لمةرف المصرالحة ،وحمرا

فصررر غ رزط لررن

بضرع شرروطاة

لبشئير حئومة وحدط وطنية ومنها اسبيعاب ئر الموظفين الذين اينبهف فو اةر .وقار :لرو قبةر

مبادرط  2014النبه

أزمة الموظفين اليوف وأنه حب اآلن لف برد حما

وفيما يبعةق بلانون الجراسف اإللئبرونية ،قار رسي

حمرا

اة مبادرط الرسي .

الوزراء :إن هدفه الحفراظ اةر النسريل المجبمعرهللا،

وان ال ررأي العرراف هررو مررن يريررد قررانون الج رراسف اإللئبرونيررة ،وللررد بررف إغ ر ق  773جمعيررة خ ر ر الفب ررط
الماضية وفق هذا اللانون ولف يحبل أحد ألننا امةنا وفق اللانون.

وحررور الررداف الرردولهللا ،شرردد الحمررد ا اةر أنرره لروال وجررود االحررب ر قررد ال نحبررا الررداف الرردولهللا ،وأن

بعض الدور بمار امةية ضغط سياسهللا اةينا فهللا موضو الداف المرالهللا .وأضراف االحرب ر يمنعنرا
مرن اسربخ ار الببررور مرن أرضرنا ويعيرق بنراء المردن الصرنااية .وأضراف أن العجرز المرالهللا اإلجمررالهللا
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سينخفض هذا العاف ،وأنه فهللا ظر ئر هذل الظروف الصعبة اسبطعنا بخفيض الديون أئ ر من مةيار
دوالر ،وأن االبحاد األوروبهللا هو الجهة الوحيدط المةبزمة بداف الحئومة ،حيد انخفرض الرداف الردولهللا
بنسبة  %70فرشدنا النفلا

وأشار رسي

وقمنا بإجراءا

غير مسبوقة.

الوزراء إل أن أئ ر من  16ألف ااسةة اسبفاد

وفيمررا يبعةررق بالحالررة األمنيررة ،قررار رسرري

من برنامل البمئين االقبصادي.

الرروزراء :إن الحالررة األمنيررة لرردينا مررن أفضررر الحرراال

فررهللا

المنطلة العربية رغف ئر الظروف البهللا نعيشها .وبطرق إل قانون البلااد المبئر ،مشددا اة أنه ال
أغرراض سياسررية مررن وراء قررانون البلااررد المبئررر ،وقررار :أرسررةنا  6آالف اسررئري لةبلااررد المبئررر مررن
الضفة وغزط إلاادط هيئةة المؤسسة األمنية ألن ادد الضباط يفوق ادد الجنود.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/8/1 ،

 .3اشتية :المقترح اإلسرائيلي بمبادلة األراضي طرح عنصري
عمر فررهللا
امران  -ناديررة سررعد الرردين :أئررد الفةسررطينيون رفضررهف لةملبررري اإلسرراسيةهللا بمبادلررة ضررف المسررب ا

اللد

المحبةة ملابر بسةيف بةدا فةسرطينية فرهللا وادي ارارط ،فرهللا األ ارضرهللا المحبةرة سرنة  ،1948لةسرةطة

الفةسطينية .وقار اضو الةجنة المرئزية لحرئة فبح محمد اشربية إن الملبرري اإلسرراسيةهللا "طرري انصرري
يرمهللا لبنفيذ مخطط بطهيرر ارقرهللا لةمرواطنين الفةسرطينيين فرهللا األ ارضرهللا المحبةرة العراف  ،1948وهرو أمرر

مرفوض فةسطينياة باإلجما " .وأضاف اشبية ،فرهللا ورقرة بح يرة أاردها بعنروان "المفهروف اإلسرراسيةهللا لببرادر

األراضهللا" ،أن "الببرادر بالنسربة لسرةطا االحرب ر يعنرهللا ضرف الئبرر االسربيطانية بالضرفة الغربيرة ،وبةرك

المصنفة ئبةديا

واللريبة من الحدود ،مما يعنهللا ضرف حروالهللا  %17مرن مسراحة الضرفة" .وزاد قراس ة "إذا

مررا أضرريف إليهررا مسرراحة منطلررة األغ روار ،البررهللا بعببررر سررةطا االحررب ر مسرر،لة ضررمها "حاجررة أمنيررة"،

فبصبح المساحة البهللا بسع لضمها نحو  %45من المساحة الئةية لةضفة الغربية".

عمان2017/8/2 ،
الغدّ ،

سالمية
عربية وا
ّ
 .4الحكومة الفلسطينية :القدس هي عنوان القضية والدفاع عنها هي أيضاً مهمة ّ
راف ا :أئررد مجة ر الرروزراء الفةسررطينهللا أن وقفررة أبنرراء المدينررة الملدسررة بئررر ا رزط وشررمو وابرراء أمرراف
مح رراوال

بهوي رردها وئس ررر روحه ررا وبغيي ررر معالمه ررا وهويبه ررا ال لافي ررة والحض ررارية العربي ررة اإلسر ر مية

الخالرردط ،أ بب ر

لةعررالف أن اللررد

هررهللا ان روان اللضررية وبسررئن قةررب ئررر فةسررطينهللا ،وحرردقا

وبجري فهللا اروقه مجرى الدف ،من شهلة المي د إل الزفرط األخيرط.
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وشرردد مجةر
رسي

الرروزراء ،خر ر جةسربه األسرربواية ،البررهللا الرردها ال

الوزراء رامهللا الحمد ا  ،اة أنه ما ئان للضية اللد

هذل األولوية اة أجندط االهبماما

وموقف الرسي

رراء  ،2017/8/1فررهللا راف ا برساسررة
أن ببلدف اة هذا النحو ،وبحبر م ر

الدولية ،لوال الصمود األسطوري ألبناء اللد

وفعاليرا

اللرد ،

والليادط والحئومة الفةسطينية ،وداف أبناء شعبنا فهللا ئافة أمائن بواجدل ،وهذا البمسك

ال نهر رراسهللا بحلن ر ررا فيه ر ررا ،ب ر ررالرغف م ر ررن محدودي ر ررة اإلمئاني ر ررا

الذابي ر ررة ،وش ارس ر ررة الهجم ر ررة االس ر رربيطانية

اإلس رراسيةية ،مررا يررداونا بإلحرراي شررديد ،إل ر بعزيررز شررروط الصررمود ومبطةبابرره ،والنظررر إل ر أوضرراانا

الوطنية بئر جدية ،والعمر دون إبطاء اة بعزيز وحدبنا الوطنية وبحصين جبهبنرا الداخةيرة ،وانهراء
االنلسرراف وبحليررق المصررالحة الوطنيررة ،والعمررر اة ر قةررب رجررر واحررد ،لبحليررق هرردفنا باسرربرداد اللررد
وانجاز المشررو الروطنهللا ئرام ة باسربنهاض ئرر الهمرف ،وبفعيرر سراسر الطاقرا  ،ور

الصرفوف وراء

راية فةسطينية واحدط ووحدط وطنية راسخة وحةف فةسطينهللا واحد ،لنحلق هدفنا من أجر اللد .

وأئد أنه إذا ئان ملد اةر ألهر بي

فهللا معرئة الدفا ان مدينرة اللرد

الملد

وأئناف بي

الملد  ،أن يظةوا داسماة الطةيعة و أر

الحربة

وملدسرابها اإلسر مية والمسريحية ،إال أن هرذل المهمرة ببلر أيضراة

اربية واس مية ،بسبوجب داماة اربياة واس مياة جدياة وام ة سريعاة وحاسرماة حبر نربمئن مرن مواجهرة

األخطر ررار والمخططر ررا

المبواصر ررةة البر ررهللا سر رربزداد ض ر رراوط وش ارسر ررة لر ررن يسر رربطيع الملدسر رريون وحر رردهف

مجابهبها وافشالها .وشردد اةر داروط جميرع الردور والمنظمرا
ومنظمررا

المجبمررع المرردنهللا إل ر زيررادط أر

العربيرة واإلسر مية والصرناديق العربيرة

مررار صررندوقهللا األقص ر واللررد

بليمررة  500مةيررون دوالر

أمريئررهللا بنفيررذاة لل ررار اللمررة العربيررة األخي ررط فررهللا األردن ،وذلررك لمواجهررة اسررب ما ار إس رراسيةية بمةيررا ار
الدوال ار لبهويد المدينة الملدسة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/8/1 ،

" .5الخارجية الفلسطينية" :االحتالل يعاقب المقدسيين بعقلية "تدفيع الثمن"
راف ا :أدانر ر

و ازرط الخارجي ررة والمغبر رربين الفةس ررطينية ،ف ررهللا بي رران ص ررحفهللا ،ي رروف ال

بصعيد االقبحاما

لةمسرجد ،وقيراف مسرا

المسربوطنين بمسري ار اسربف اززية وأامرار اربردط فرهللا محيطره

وفررهللا باحابرره ،ئمررا حرردد فررهللا باحررة البرراق فيمررا يسررم بررذئرى "خرراب الهيئررر" ،وأدانر

البررهللا مارسرربها سررةطا
طرد

رراء ،2017/8/1

االحررب ر فررهللا مئببررا

وم ارفررق المسررجد وقسررف المخطوطررا

أامررار البرردمير

فررهللا األيرراف البررهللا

فيها موظفين األوقاف اإلس مية منه.
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و أر الو ازرط أن سةطا

االحب ر ماضية فهللا معاقبة المواطنين الملدسيين بعلةية "بدفيع ال من" ،اة

صمودهف ودفااهف ان الحرف اللدسهللا الشريف ،واسبمرارها فهللا محاوالبها لشرانة االقبحاما
ب،اداد ئبيرط من المسبوطنين المبطرفين وقوا

االحب ر وأجهزبها المخبةفة.

لألقص

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/8/1 ،

 .6رياض المالكي :يتعين دعم المرابطين بالقدس نيابة عن األمة

نشرر وكالة األنباء اإلسـالمية اينـا  ،2017/8/1 ،مرن إسرطنبور ،أن وزيرر الخارجيرة الفةسرطينهللا د.
رياض المالئهللا أئد أنه يحرق لةفةسرطينيين أن يحبفةروا ألن جهرودهف بوجر

فهللا العيش المشربرك ،ونرددوا برإجراءا

فررض البوابرا

بالنجراي وابرروا ارن حلهرف

مرن قبرر االحرب ر .وقرار ،فرهللا ئةمرة أللاهرا فرهللا

بدايررة االجبمررا الطررارة لةجنررة البنفيذيررة اة ر مسرربوى وزراء الخارجيررة بالرردور األاضرراء فررهللا منظمررة

البعاون اإلس مهللا بإسطنبور ال

اء  ،2017/8/1حور البطو ار البهللا بشهدها مدينة اللد

األقص  :المرابطرون ئرانوا فرهللا ملدمرة الملراومين فرهللا اللرد

ان األمة اإلس مية.

والمسجد

الشرريف ،وئرانوا فرهللا ملدمرة الصر ار نيابرة

وبررابع :نبنيرراهو لررن يلبررر الهزيمررة ،محررذ اةر مررن محاولررة قادمررة ل رر"إسراسير" ،فررهللا السرريطرط اة ر المسررجد

األقص  .وأضاف المالئهللا :اةينا أن نئون مسبعدين بجال أي محاولة قادمرة ،مبوقعراة أن بئرون هنراك
حمة ررة شرس ررة لةس رريطرط اةر ر المس ررجد األقصر ر  .ئم ررا ح ررذر م ررن دار روا
األقص  ،وبهويد اللد

المس رربوطنين له رردف المس ررجد

الشريف ،الفبا إل أن هناك آالف مرن المبطررفين بحمايرة اللروا

اإلسرراسيةية

يطرررالبون بر ررإغ ق المسر ررجد األقص ر ر أمر رراف المصر ررةين .ودار ررا الر رردور األاضر رراء فر ررهللا منظمر ررة البعر رراون

اإلس مهللا إل بنسيق الجهود لوضع حد لسياسا
وأضاف

االحب ر اإلسراسيةهللا االسبف اززية.

وكالة األناضـول لألنبـاء ،2017/8/1 ،نلر ة ارن م ارسرةها فرهللا إسرطنبور ،صرهيب ق لروط ،أن

المالئهللا قرار إنره يبعرين "بروفير الرداف واإلسرناد لةمررابطين فرهللا اللرد  ،الرذين يرابطرون نيابرةة ارن األمرة

العربيررة واإلس ر مية" .وااببررر المررالئهللا أن "اجبمررا اليرروف ائ ر

اهبمرراف برئيررا لمررا يحرردد فررهللا المس رجد

األقص وفةسطين".
 .7قريع :المتطرفون والمستوطنون يدفعون األوضاع في القدس لحرب دينية
اللد  :حذر اضو الةجنة البنفيذية لمنظمة البحرير الفةسطينية ،رسي
قريع ،من انفجار حرب دينية فهللا اللد  ،جراء ممارسا

التاريخ :األربعاء 2017/8/2

العدد4363 :

وانبهائا

داسرط شؤون اللد  ،أحمد

االحب ر اإلسراسيةهللا ومسبوطنيه.

ص

9

وأوضح قريع فهللا بيان صحفهللا ال

اء  ،2017/8/1أن ما بسرم منظمرا

سياسة بحريضية ،مشري اةر إلر أنهرا أاةنر
ودا

لةمشارئة الواسعة فهللا اقبحاما

"الهيئرر المزاروف" ،بمرار

بنظريف مسريرط حاشردط مرن "البراب الجديرد" فرهللا البةردط اللديمرة،

اليوف ال

اء لةمسجد األقص المبارك.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/8/1 ،

 .8عريقات ينتقد صمت واشنطن على االستيطان ويطالب بإعالن عالمي لحدود دولة فلسطين
راف ا ،لنرردن :انبلررد أمررين سررر الةجنررة البنفيذيررة لمنظمررة البحريررر الفةسررطينية صرراسب اريلررا  ،أم ر :
برمر ررب ،إزاء بصر ررااد االسر رربيطان اإلس ر رراسيةهللا فر ررهللا اللر ررد
األمريئر ررهللا ،دونالر ررد ا

"صر ررم " إدارط ال ر ررسي

واألراضهللا الفةسطينية األخرى .وقار اريلا
الحئومة اإلسراسيةية بوقف النشاطا

فهللا بيران صرحافهللا ،إن اردف قيراف اإلدارط األمريئيرة برإلزاف

االسبيطانية االسربعمارية اإلسرراسيةية ،وقبرور مبردأ الردولبين اةر

حدود الرابع من حزيران /يونيو  ،1967يشئر ااسلاة أماف إط ق امةية الس ف مجدداة.

وشدد اريلا  ،خ ر للاسه مع اللنصر األمريئهللا العاف دونالد بةوف ،ومم ر اليابان لدى دولة فةسرطين
بائاشررهللا أوئبررو ،ئ ر اة ر حرردط ،اة ر بجاهررر اإلدارط األمريئيررة طررري الهرردف النهرراسهللا لعمةيررة الس ر ف،

المبم ر فرهللا بحليرق مبردأ الردولبين اةر حردود  ،1967والبزامهرا الصرم

بخصرو

بئ يرف النشراطا

االسبيطانية اإلسراسيةية ،ببرجمه الحئومة اإلسراسيةية فهللا مساايها لبدمير خيار الدولبين ،واسببدار مرا

يسررم الدولررة بنظررامين هاألبربهايرردو برره ،وهررو مررا بنفررذل الحئومررة اإلسرراسيةية اةر األرض ،مررن خ ر ر

سياسابها وممارسابها وقوانينها .وداا اريلا

إدارط الرسي

خطوط الرابع من يونيو  ،1967ووضع آليا

بنفيذيرة إلزاميرة لةلر ار ار  ،خاصرة أن قررار مجةر

االمهللا من خ ر قرار من مجة

برامب والمجبمع الدولهللا إل اللياف بإا ن

األمن ،يحدد حدود دولرة فةسرطين بعاصرمبها اللرد

" ،"2334أئد أن خطوط  1967بشئر حدوداة لةدولبين.

الشررقية ،اةر

األمرن

الشرق األوسط ،لندن2017/8/2 ،

 .9الحكومة الفلسطينية تعلن رفضها استقطاع ديون على فلسطينيين من الضرائب
راف ا :أئررد مجة ر
بلديمر رره لةئنيس ر ر

الرروزراء الفةسررطينهللا رفضرره وادانبرره ل قب رراي الررذي بنرروي وزي ررط العرردر اإلس رراسيةية

لسر ررن بش ر رريع السر رربلطا دير ررون اة ر ر م ر رواطنين فةسر ررطينيين مر ررن أم ر روار الملاصر ررة

الفةسطينية ،مشي اةر إل أن "إسراسير" البهللا قام

اة سرقة أرض الشعب الفةسطينهللا وممبةئابه وأمواله

وئببه وب ار ه وآ ارل بواصر ممارسابها البهللا بدأبها قبرر  69اامراة وبغةفهرا بلروانين انصررية فرهللا محاولرة

لبشريع االابداء اة أرضنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا المالية.
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وأوضح مجة

الوزراء ،خ ر جةسبه األسبواية ،البهللا الدها ال

اء  ،2017/8/1فهللا راف ا ،أنره ال

يوجررد واليررة قانونيررة أو قضرراسية إس رراسيةية اة ر الم رواطنين الفةسررطينيين فررهللا األ ارضررهللا الفةسررطينية ،وال

يجوز لحئومة االحب ر فرض قوانينها اة الشعب الفةسطينهللا والحئومة الفةسطينية .وأشرار المجةر
إل ر ر أن الجانر ررب الفةسر ررطينهللا سر رريبوجه إل ر ر المحر ررائف والمؤسسر ررا

الدولير ررة فر ررهللا حر ررار إقر ررداف الحئومر ررة

اإلسر رراسيةية اةر ر حج ررز أمر روار الملاص ررة الفةس ررطينية ،وس رريبخذ ئاف ررة اإلجر رراءا

والدبةوماسية لةبصدي لهذا االابداء اة المار العاف.

اللانوني ررة واللض رراسية

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/8/1 ،

 .11جبريل الرجوب :نية القيادة الفلسطينية تغيير قواعد العالقة القائمة مع "إسرائيل"
اللد

المحبةرة  -محمرد يرون  :قرار اضرو الةجنرة المرئزيرة لحرئرة فربح جبريرر الرجروب لرر"الحياط" إن

"هناك مراجعة لئر مةرف الع قرا

الفةسرطينية  -اإلسرراسيةية" .وأضراف" :فررض أهرالهللا اللرد

أنفسرهف

اة األجندط المحةية والعالمية ،وما ئان ساسداة قبر انفجار االنبفاضرة األخيررط لرن يظرر قاسمراة بعردها"،

مشي اةر إل نية الليادط الفةسطينية بغيير قوااد الع قة اللاسمة مع "إسراسير".

وقار اضو الةجنة المرئزية لحرئة "فبح" جمار محيسن" :لن نسب،نف البنسيق األمنهللا مع إسراسير إال

فهللا حار وجود امةية سياسية ذا

معن ".

الحياة ،لندن2017/8/2 ،

 .11مسؤول فلسطيني لـ"الغد" :عباس لم ِ
يجر أي تغيير على طاقم المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي
ام ران  -نادي رة سررعد الرردين :أئررد مسررؤور فةسررطينهللا ،فضررر ارردف ئشررف اسررمه ،ل رر"الغد" مررن فةسررطين

المحبةة ،ب،ن "الرسي
الوقر

ابرا

لرف يج يرر أي بغييرر اةر طراقف المفاوضرا

الررذي ال بوجررد فيرره مفاوضررا

مرع الجانرب اإلسرراسيةهللا" ،فرهللا

حالي راة ،الررب بوقفهررا منررذ سررنة  2014بسرربب البعنر

اإلس رراسيةهللا.

وقار المسرؤور إنره "ال صرحة لةلرور ببغييرر ئبيرر المفاوضرين الفةسرطينيين ،أمرين سرر الةجنرة البنفيذيرة

لمنظمة البحرير الفةسطينية ،صاسب اريلا  ،بسبب وضعه الصحهللا ،بحيد يخةفه فهللا منصربه مردير

المخر رراب ار العامر ررة الفةسر ررطينية ،الة ر رواء ماجر ررد فر ررر " .وأوضر ررح بر رر،ن اريلر ررا  ،المسر ررؤور ار ررن مةر ررف

المفاوضا

مرع الجانرب اإلسرراسيةهللا منرذ أئ رر مرن  20اامراة ،سيخضرع لعمةيرة جراحيرة ،ولئنره يمرار

مهامه وأاماله اليومية ،حيد ال يوجد أي بغيير اة طاقف المفاوضا  ،البهللا ال بعد موجودط حالياة.

عمان2017/8/2 ،
الغدّ ،
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 .12الحكومة الفلسطينية تصادق على عقد حزمة حوافز خاصة بمشاريع المناطق الصناعية
الر رروزراء اة ر ر الر ررد حزمر ررة ح ر روافز خاصر ررة بالمشر رراريع فر ررهللا نطر رراق المنر رراطق

راف ا :صر ررادق مجة ر ر

الص ررنااية والمن رراطق الحر ررط المعبم رردط ،والب ررهللا م ررن المبوق ررع أن بس رربهدف نح ررو  85مش ررروااة جدي ررداة أو

مشرراريع سرريبف انبلالهررا إلر المنرراطق الصررنااية ممررا سرريخةق نحررو  510فرصررة امررر مباشررط ،اةمراة أن
حجف االسب مار المبوقع فهللا هذل المشاريع وضمن السيناريو المبحفظ سيصر إل نحو  5مةيون دوالر
ة أاواف من بطبيق العلد.

أمريئهللا اة مدار

وكالة معاً اإلخبارية2017/8/1 ،

" .13صحيفة الشرق األوسط" :السلطة الفلسطينية تتهم إيران بالتدخل في شؤون المسجد األقصى
ب ررر أبي ررب :ابهمر ر

الس ررةطة الفةس ررطينية الس ررةطا

اإليراني ررة بالس ررعهللا لم ررد نفوذه ررا إلر ر الح رررف اللدس ررهللا

الشر رريف ،والعم ررر اةر ر بفس رريس وح رردط الملدس رريين ،الب ررهللا بجةر ر

ف ررهللا أرو ص ررورها ف ررهللا هب ررة األقصر ر

األخي ررط .وقررار مصرردر فةسررطينهللا ،إنرره "ال يئفررهللا البرردخر البرئررهللا ،ليبضررح اآلن أن اإلي ررانيين ،أيض راة،
ضررالعون فررهللا بش رجيع الفوض ر والبمرررد اة ر ق ر ار ار المرجعيررا
شعا ار ااطفيرة فرهللا ظاهرهرا مواجهرة قروا

الدينيررة والسياسررية فررهللا اللررد  ،بح ر

االحرب ر اإلسرراسيةهللا ،وفرهللا باطنهرا إيجراد مروط قردف فرهللا
البهللا بريدها إسراسير وحئومبها المبطرفة".

الساحة النضالية ،وأخذ المعرئة فهللا االبجاها

وحسب المصدر ،فإن السةطة الفةسطينية فهللا راف ا غاضبة اة البدخر اإليرانهللا الرذي حردد خر ر
األياف البهللا جرى فيها وقف البنسيق األمنهللا مرع "إسرراسير" .وئشرف أن الطريلرة البرهللا بجةر فيهرا الردور
اإلي ارنررهللا ،ئان ر

انرردما حصررر آالف الفةسررطينيين الررذين امرربأل

األقصر  ،اةر وجبررا

بهررف أزقررة البةرردط اللديمررة ،خ ر ر هبررة

مغةفررة بشررمر أنوااراة مخبةفررة مررن الطعرراف والمشررروبا  ،حمة ر

أغةفبهررا مةصررلاة

ئبب اةيه ابارط معروفة آلية ا اةهللا خامنسهللا" :بعون ا فةسطين سوف بُحررر اللرد
اة ر خةفيررة صررورط قبررة الصررخرط والعةررف الفةسررطينهللا .وادا ر السررةطة الفةسررطينية ،أن مررن وقررف وراء
بوزيررع الوجبررا

فررهللا الحرررف وفررهللا محيطرره ،هررهللا جمعيررة بلرروف ببفعيةهررا حرئررة شرربابية إيرانيررة .ئمررا نشررر

مواق ررع اربي ررة اةر ر اإلنبرنر ر  ،أن جمعي ررا

إيراني ررة وقفر ر

األقص المحاصر حب النصر اة االحب ر الصهيونهللا".
لئن مسؤوالة فهللا أجهزط االسبخبا ار

وراء "بغذي ررة األبط ررار المح رراربين لبحري ررر

الفةسطينية ،قار لوسراسر اإلار ف اإلسرراسيةية ،أمر  ،إنره ال يمئرن

ألي "حرئة شبيبة" الوقوف وراء الداف الةوجسبهللا وبموير بوزيع وجبا

اآلالف من النا

لنرا" ،وذلرك

الطعاف والشراب اةر اشر ار

ئر يوف ،فهللا ذروط أحداد الحرف .وأضاف" :من الواضح لنا أن السةطة فهللا طهران،

بواسطة أذراها الطويةرة ،بلرف وراء حمةرة البغذيرة هرذل .والملصرود مبرالإ بصرر إلر م يرين الشروائر،
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غرط لبحليق مئاسب وبمرير رسالة إل الجمهور الفةسطينهللا ،من بح

وقد ا ر اإليرانيون اة

أنف

إسراسير ،مفادها أن إيران بهبف بهف".

وق ررار مص رردر فةس ررطينهللا لص ررحيفة "يسر رراسير هي رروف" ،إن ني ررة اإلير ررانيين بوزير رع الطع رراف والشر رراب اةر ر

المبظرراهرين ،ئانر

معروفررة ألجهرزط األمررن الفةسررطينية ،لئنهررا لررف بحررور المعةومررا

إلر أجهرزط األمررن

اإلسراسيةية بسبب بجميد البعراون والبنسريق األمنرهللا برين الطررفين .وقرار المصردر ،إن "م رر هرذا األمرر

ما ئران ليحردد فرهللا منطلرة بخضرع لةسريطرط الفةسرطينية .مرا ئنرا لنسرمح لييررانيين بمروط قردف ئهرذا
ألن هذا يربد اةينا ...من خ ر رد الردور العربيرة .وقرد فهمر

هررذل الحمةررة مررن دون أن بطررري السررةطا
اإلي ررانيين بخصرري

اإلسرراسيةية بسرراؤال

إيرران ،اةر مرا يبردو ،أنره يمئرن بنفيرذ

ازسرردط .ئانر

لرردينا معةومررا

حررور نيررة

ئ يررر مررن المررار لش رراء هررذل الس ر ر الغذاسيررة ،لئررن األمررر صرردر بوقررف البعرراون

وامةنا وفلا لذلك" .وقار مسؤور فهللا ملرر الرساسرة الفةسرطينية ،إن "البردخر اإلي ارنرهللا ومحراوال

إظهرار

مؤشررابه اةر األرض سرربب غضرربا ئبي ررا .فرراإليرانيون ال يبرررددون فررهللا الةجرروء إل ر أي أمررر ويرسررةون
أذر األخطبوط إل ئر مئان .للد ئان من الخط ،السماي لهف بموط قدف ئهذا".

الشرق األوسط ،لندن2017/8/2 ،

" .14جروزاليم بوست" :ضغط فلسطيني  -مغربي إللغاء القمة اإلسرائيلية  -اإلفريقية في توغو
اللد

 -من محمد أبو خضير وزئهللا أبو الح وط :بضغط السةطة الفةسرطينية والمغررب إللغراء اللمرة

اإلسراسيةية  -اإلفريلية الملررط فهللا لومهللا فهللا بوغو نهاية بشرين األور /أئبوبر  .2017ونلة

صرحيفة

"جروزاليف بوس " ان مصادر ديبةوماسية إفريلية ،لف بئشرف هويبهرا ،أن "السرةطة الفةسرطينية بمرار

الضررغوط اة ر رسرري

بوغررو ،فررور غناسرريغنهللا ،إللغرراء اللمررة" .وذئررر المصررادر أن "المغرررب أيض راة

حررض الرردور اإلفريليررة اة ر ارردف المشررارئة فررهللا اللمررة" .وبابعر " :المغرررب غيررر ارضررية اررن انط قررة
إسراسير فهللا إفريليا ألنها برى فيه منافسة فهللا اللارط".

الراي ،الكويت2017/8/2 ،

 .15القسام :أي معلومة عن الجنود األسرى في غزة لن يحلم بها االحتالل حتى يدفع أثماناً مقابلها
غ رزط :قال ر

ئباسررب اللسرراف الجنرراي العسررئري لحرئررة "حمررا " ،إن الغمرروض ال زار يةررف قضررية فلرردان

الضابط هدار جولدن.
وأوضح

الئباسب ابر موقعها اإللئبرونهللا ،أنه ومنذ الةحظة البهللا نفذ فيها ئمين هأبرو الررو و شررق

رفح فهللا العصف الم،ئور الذي فلد فيه الضابط "هدار جولدن" ال زال
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وأشار الئباسب إل أن أية معةومة ان الجنود األسرى فهللا غرزط لرن يحةرف بهرا االحرب ر حبر يرضرس
لةملاومة ويدفع أ ماناة ملابةها ،وأنها سبرسف بما فهللا يديها فجر الحرية ألسرانا البواسر بإذن ا.
وأئد

الئباسب أنها سجة

رة

انبصا اةر اة العدو الصهيونهللا خ ر معرئرة العصرف المر،ئور قبرر

أارواف ،ومررا زار جنرود العرردو يبحرد ون اررن شرجااة الملررابةين فرهللا المعررارك الضرارية اةر أابراب غرزط،
البطولية.

والخوف يطارد المغبصبين بسبب الصواريس والعمةيا

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/1 ،

 .16حماس :تنازلنا عن حقنا الدستوري والقانوني لعباس ولحكومة الوفاق كي يتم تنفيذ المصالحة
حئومة الوفراق الروطنهللا

رسي

غزط – وئاال  :انبلد الناطق باسف حرئة حما

حازف قاسف بصريحا

واقررع واالسرربفادط منرره .وقررار قاسررف إن بصرريحا

الحمررد ا "بعبررر اررن إص ر ارر اةر إاررادط األسررطوانة

رامهللا الحمد ا ،الذي قار إن حئومبه غير قادرط اة دفع فابورط االنلساف ،مبهماة حما

بفرض أمرر

المشررروخة ذابهررا بالحررديد اررن أن حئومررة راف ا بلرروف بواجباببهررا ئامةررة بجررال قطررا غ رزط ،وأنهررا بمررد

يدها لةمصالحة" ،مشي اةر إل أن "ما يحدد اةر أرض الواقرع شرهللاء مغراير بمامراة لمرا يلرار فرهللا وسراسر

اإلا ف" .وقار قاسف إن "اإلجراءا
الابية مرن الدرجرة األولر بمر
مس

األخيرط البهللا ابخذبها حئومة الحمرد ا ضرد قطرا غرزط إجرراءا

أبنراء اللطرا ئافرة ولري

ئمرا يلرور" ،مشري اةر إلر "أنهرا

حرئرة حمرا

الحيراط اليوميرة لةمرواطنين مرن خصرف لةروابرب ألئ رر مرن سربعين ألرف أسررط فةسرطينية ،غرالبيبهف

من أبناء حرئة فبح ،وبلةري
بعطير البحوي

ئميرة الئهربراء للطرا غرزط البرهللا أاردم

الطبية البهللا طاول

حياط المرض فهللا شئر مباشر".

الحيراط فرهللا شرئر ئةرهللا ،وئرذلك

وبابع "نحاور مرد أيردينا لةمصرالحة منرذ أحرداد االنلسراف ،أي منرذ اشرر سرنوا  ،لئرن الررسي
اب ررا

محمرود

مص ررر اةر ر ا رردف إنج رراز المص ررالحة الوطني ررة ،ومص ررر أيضر راة اةر ر ا رردف إشر ر ارك أي فص ررير

فةسطينهللا فهللا اللرار الفةسطينهللا .فهو من يمنع ويعطر المصالحة ويرفضها جمةة وبفصي ة".

وأوضرح قاسررف أن "الةجنررة اإلداريررة هررهللا وليرردط الحاجرة إليجرراد إطررار إلدارط شررؤون المرواطنين فررهللا قطررا
غرزط المحاصررر منررذ اشررر سررنوا  ،وبالبررالهللا هررهللا وجررد

مشي اةر إل أن "حئومة الوفاق مئ

د سنوا

فررهللا إطررار ارردف وجررود برردير لهررا إلدارط غ رزط"،

قبر بشئير الةجنة اإلدارية ولف بلف بمهمابها نهاسياة،

وئان من الممئن أن بلوف بدورها اة أئمر وجه ولئنها لف بلف بإدارط غزط".

وأئد قاسف أن "حرئة حما

قردم

ئرر مرا يمئرن :بنازلر

أنها ههللا صاحبة الحئومرة بحئرف أغةبيبهرا فرهللا المجةر
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ابرا

ولحئومررة الوفرراق برساسررة الحمرد ا ئررهللا يرربف بنفيررذ بنرود المصررالحة وانهرراء االنلسرراف الفةسررطينهللا،
حرئة حما

لئنهف يصرون اة إدارط الظهر لئر خطوا

اإليجابية بجاههف".

الحياة ،لندن2017/8/2 ،

 .17الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تدعو إلصالح منظمة التحرير
غ رزط :دا ر

الفصرراسر الفةسررطينية فررهللا قطررا غ رزط ،إل ر ضرررورط إص ر ي منظمررة البحريررر الفةسررطينية،
الحليلية.

مؤئدين ضرورط بحليق المصالحا

جاء ذلك خ ر مشارئة الفصاسر فهللا ورشة امر نظمها معهد فةسطين لةد ارسا

االسبرابيجية بعنروان

"رؤية وطنية لةنهوض بالمشرو الفةسطينهللا" ،وذلك فهللا فندق الئومودور بمدينة غزط.

وم ررر حرئررة حمررا

الرردئبور ص ر ي البردويررر ،بينمررا م ررر حرئررة الجهرراد اإلس ر مهللا الرردئبور محمررد

الهنرردي ،والجبهررة الشررعبية األسررباذ جميررر مزهررر ،فررهللا حررين م ررر حرئررة فرربح سررفيان أبررو ازيرردط ،وم ررر

الجبهة الديملراطية ص ي ناصر.

وقار البردوير :إن منظمة البحرير الفةسطينية وقع اةيها ئ يرر مرن العيروب خر ر السرنوا

مضرريفاة" :وقع ر

صررعوبا

الماضرية،

ئبي ررط اة ر المسرربوى اإلداري والفئررري لمنظمررة البحريررر وال بررد مررن إاررادط

بفعيةها وبربيبها بمشارئة الئر الفةسطينهللا لئهللا ببمئن من قيادط الشعب الفةسطينهللا".

من جهبه شدد الهندي اة ضرورط امب ك رؤية واضحة لةمشرو الفةسطينهللا ،وقار" :هناك خةر فهللا

الوساسر والبخطيط السياسهللا نبيجة ادف امب ك رؤية واضرحة وبمسرك الربعض بمشررو البسروية الرذي

وصر إل طريق مسدود حيد إن بحرير فةسطين ال يبف بالمفاوضا
وبابع" :يجب االابراف بالخط ،الذي وقع

الررداخةهللا الفةسررطينهللا واجرراء مصررالحا

بر بالملاومة".

فيه منظمرة البحريرر واردف البخربط مرن أجرر بربيرب البير

حليليررة مررن أجررر رسررف اسرربرابيجيا

وطنيررة لمواجهررة االحررب ر

بااببار المرحةة الحالية مرحةة بحرر وطنهللا".

وفررهللا السررياق ذابرره ،أئررد مزهررر أن منظمررة البحريررر الفةسررطينية يجرررى البغررور اةيهررا ،مطالبررا بسررراة
إص حها وفق ابفاق اللاهرط بح

بشئير إطار قيادي موحد.

وأوضح الليادي فرهللا حرئرة فربح أبرو ازيردط ،أن منظمرة البحريرر الفةسرطينية لرن ُيبخةرهللا انهرا ،بااببارهرا
المم ررر الشررراهللا والوحيررد لةشررعب الفةسررطينهللا ،مشررددا اة ر ضرررورط إص ر حها لبلرروف بوظاسفهررا وبنهررهللا
حالة البفرد البهللا ببعرض لها.
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 .18فتح تحذر االحتالل من تداعيات االستمرار في تشجيع المستوطنين على اقتحام المسجد األقصى
حررذر حرئررة فرربح ،حئومررة إس رراسير ،مررن بررداايا
المسررجد األقصر وبرروفير الحمايررة لهررف .وقالر

االسرربمرار فررهللا بشررجيع المسرربوطنين اة ر اقبحرراف

فررهللا بيرران لهررا ،أمر  ،إن االقبحامررا

المبواليررة لباحررا

األقص امبداد ل ر"البطررف الصرهيونهللا" ،وداروط اداسيرة صرريحة السربباحة حرمرة الملدسرا

اإلسر مية

والمسرريحية فررهللا اللررد  .و أر أن اسرربمرارها يعنررهللا ب،ئيرردا جديرردا لنوايررا حئومررة االحررب ر" :البررهللا يرربحئف
غ ط المسبوطنين بلرارها السياسهللا" ،ومحاولة لبئري

مشاريع بلسيف المسجد األقص .

وأفرراد برر،ن محرراوال بلسرريف األقصر "بُم ررر خطر اةر سر ُريؤدي إلر بفجيررر األوضررا بشررئر ئامررر وغيررر
خاضع لسيطرط أحد ،وبخاصة سةطة االحب ر".
وشدد

اة أن "اإلمعان" فهللا بنفيذ مشاريع االحب ر بالمسجد األقص " :سيؤدي ،حبمراة ،إلر حررف

وحمة ر

حرئررة فرربح ،الحئومررة اإلس رراسيةية المسررؤولية الئامةررة ،بااببارهررا اللرروط اللاسمررة برراالحب ر ،اررن

الص ار وبحويةه من سياسهللا إلر دينرهللا ،لرن يسربطيع أحرد الربحئف بمجريابره وال بوقرع نباسجره الئار يرة".
بررداايا

ونب راسل مررا يبربررب اة ر هررذل السياسررة ،ومررا ب ي ررل مررن غضررب فةسررطينهللا شررعبهللا وجمرراهيري

مشرو لةبصدي لما يجري فهللا األقص من انبهائا .

الشرق األوسط ،لندن2017/8/2 ،

 .19فتح تعتذر للجبهة الشعبية عن تهجم عباس على ممثلها
راف ا :أاةنر

الجبهررة الشررعبية لبحريررر فةسررطين أن وفرردا مررن قيررادط حرئررة "فرربح" قرردف لهررا يرروف ال
محمررود ابررا

اابررذا ار اررن بهجررف ال ررسي

امر شحادط مؤخرا.

رراء

اة ر مم ةهررا فررهللا اجبمررا الةجنررة البنفيذيررة لمنظمررة البحريررر

وقررار بيرران صررادر اررن الجبهررة إن الوفررد الررذي ب أرسرره ناسررب رسرري

حرئررة فرربح محمررود العررالور وضررف

اضو الةجنة جمار محيسن اجبمع مع اضو الةجنة البنفيذية ان الجبهة ابد الرحيف مةوي.
وأشاد مةوي بر"الع قا

بالعرق والدف والبضحيا

األخوية النضالية الوطنية بين قوى الملاومة ئافة ،واألخوية الباريخية المعمردط
الجساف واالحبراف المببادر بين الجبهة الشعبية وفبح".

وذئر البيان أن العالور "بلدف باالابذار باسرف الةجنرة المرئزيرة لحرئرة فربح ارن المشرادط المؤسرفة البرهللا
بخةة

اجبما الليادط الفةسطينية مؤخرا".

وأارررب مةرروي اررن الحاجررة والضرررورط الوطنيررة والديملراطيررة المةحررة الحب رراف النظرراف االساسررهللا لةمنظمررة

وإلنهاء االنلساف واسبعادط مئانة منظمة البحرير الفةسطينية.
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" .21سرايا القدس" تعرض شريطاً مصو ارً لتدريبات عسكرية و"يوتيوب" يغلق قناتها الخاصة
غرزط :ارررض جهرراز اإلار ف البررابع لسررايا اللررد

الجنرراي العسررئري لحرئررة الجهرراد اإلسر مهللا ،شرريطا

مص ررو ار جدي رردا ،حم ررر انر روان "ره ررن اإلش ررارط" ،بض ررمن للط ررا

و"أنفرراق الملاومررة" وامةيررا

بصررنيع الص رواريس البررهللا اسرربخدم

مص ررورط لب رردريبا
فررهللا أوقررا

الجن رراي العس ررئري،

سررابلة فررهللا ضرررب المرردن
الرذي شرر فيره

اإلسراسيةية ،وذلك رغف إغ ق موقع "يوبيوب" اللناط الخاصة بسررايا اللرد  ،فرهللا الوقر
جيش االحب ر اإلسراسيةهللا بإجراء مناو ار اسئرية جديدط.

وقار أحد مسؤولهللا اإلا ف الحربهللا فهللا بصريح صحافهللا إن هذل الةلطا  ،بميز فهللا "حصرية المرواد

المصورط البهللا اسبخدم

فهللا إنباجره" وبرف اسربعمار بعضرها فرهللا الحررب األخيررط ،البرهللا بصرادف ذئ ارهرا

فررهللا م ررر هررذل األيرراف ،م ررر راجمررا

الص رواريس وقررذاسف الهرراون ،وئررذلك اإلمئانيررا

اللباليررة والبئبيئيررة

لمجاهدي السرايا البهللا يظهر جزء منها فهللا بعض المشاهد .وأوضح ،أن العمر فهللا إنبرا هرذا الشرريط
اسبمر أياما طويةة من بصوير ومونبا وبسجير النشيد الجديد الخا

وأظهررر الةلط ررا

فرررق اللناص ررة ،ومسررةحين يحمة ررون قاذفررا

مراقبرة المسررةحين لةحردود ،ابررر بلنيررا
شاقة .وشمة

إل ذلك أغةل

الةلطا

بهذا العمر.

صر رواريس مضررادط لةط رراس ار  ،وللط ررا

وخرراسط اةر أجهرزط الئمبيرروبر ،إضررافة إلر برردريبا

اسررئرية

أيضا ارض العديد من الصور لمدينة اللد  ،وبواد المسةحين ببحريرها.

إدارط موقرع "يوبيروب" اللنراط الرسرمية لسررايا اللرد  ،البرهللا القر

بنشررر ابرهررا إنباجابهررا الفنيررة المرسيررة والمسررمواة .وقالر

يعببررر بعسررفيا ،ودون أي مبررر ار أو سررابق إنررذار .وقال ر

لةحريا " .وجاء إغ ق اللناط الخاصة قبر قياف سرايا اللد

انبشرا اةر واسرعاة ،وئانر

إن قررار حررذف اللنرراط ليررر اال نررين الماضررهللا،
أيضررا إنرره يعررد "انبهائررا واضررحا وص رريحا
بنشر الشريط الجديد.

القدس العربي ،لندن2017/8/2 ،

 .21اعتقاالت واسعة في صفوف حماس بالضفة
نررابة  :نفررذ

سررةطا

الغربية واللد

المحبةبين ،برئز ضد أنصار وئوادر حرئة حما

فلد شن
حما

وأفاد

قوا

االحررب ر الصررهيونهللا ،فجررر يرروف األربعرراء ،حمةررة اابلرراال

االحب ر فجر يوف األربعاء حمةة اابلاال

فهللا محافظة نابة

شمار الضفة المحبةة.

الفجررر بةرردط اصرريرط الشررمالية شررمار نررابة

واابلة ر

فهللا مدينة نابة .

فهللا صفوف قيادا

مصادر محةية لمراسر "المرئز الفةسطينهللا ليا ف" ب،ن قروا

واسررعة فررهللا الضررفة

وئوادر وأنصار حرئة

االحرب ر اقبحمر

الناسررب فررهللا المجة ر

فرهللا سرااا

البش رريعهللا األسررير المحرررر

حسررنهللا البررورينهللا ،واألسررير المحرررر مناضررر سررعادط ،واألسررير المحرررر الشرريس ضررار حمادنررة ،واألسررير
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بةردط طةروزط شرمار شررق المدينرة ،واابلةر

المحرر أدهف الشولهللا .ئمرا اقبحمر

األسرير المحررر الشريس

امررر دراوشررة ،والمرردر ريرراض يوسررف ص ر حا  .ومررن بةرردط قريررو جنرروب نررابة  ،اابلة ر

االحب ر محمد طارق اودط ،واس ف محمد مجةهللا ايس  .ئما اابلة
لحف وفهللا مدينبهللا اللد

ئر من مناطق مخبةفة فهللا محافظة بي

قوا

وراف ا.

ق روا

االحب ر ادداة آخرر فرهللا

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/2 ،

 .22لبنان :حماس وجبهة النضال :ضرورة المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية وجوارها
زار وفررد مررن حرئررة حمررا

برساسررة المسررؤور السياسررهللا لةحرئررة فررهللا صررور ابررد المجيررد العرروض ،أمررين

سر جبهة النضار الشعبهللا الفةسطينهللا فهللا لبنان بامر ازيز.

وضف وفد الحرئة المسؤور السياسرهللا لةحرئرة فرهللا الرشريدية اةرهللا مررط ،واضرو قيرادط الجبهرة فرهللا صرور

أبو سامر الزينهللا.

وهنرر ،الوفررد جبهررة النضررار الشررعبهللا الفةسررطينهللا فررهللا ذئرررى انط قبهررا الر ر ،50مبررارئين انبصررار المسررجد

األقص المبارك وارادط الملدسيين اة االحب ر.

وأئررد الجانبرران اةر ضرررورط المحافظررة اة ر أمررن المخيمررا

نضالية اة طريق العودط إل فةسطين.
ئما شددا اةر أهميرة بفعيرر الع قرا

الفةسررطينية وجوارهررا ،بااببارهررا محطررا

ال ناسيرة برين الطررفين بمرا يخردف اللضرية الفةسرطينية وخصوصراة

أوضا ال جسين الفةسطينيين فهللا لبنان.

موقع حركة حماس ،غزة2017/8/1 ،

" .23الكابينت" يتحفظ على االتفاق الروسي األميركي بشأن الجنوب السوري ويطالب بدور مباشر
بر أبيب  -نظير مجةهللا :أبدى المجة
اإلسراسيةية ،بحفظا

الوزاري السياسهللا  -األمنهللا المصغر هالئابين و فهللا الحئومة

شديدط اة االبفاق الروسهللا  -األميرئهللا بش،ن الجنوب السوري.

وقار ناطق باسف الئابيني  ،أم  ،إنه مع البرحيب بوقف إط ق النار فهللا المنطلة ،بررى إسرراسير أن
االبف رراق ال يض ررمن بش ررئر ابر ر

من ررع إير رران وميةيش رريابها و"ح ررزب ا" الةبن ررانهللا م ررن دخ ررور المنطل ررة،

واالقبرراب مررن الحرردود اإلسرراسيةية ،وأنهررا بحرراور بغييررر مضررمون االبفرراق بواسررطة الحروار مررع موسررئو،

ومع واشنطن.
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وقرر الوزراء رفض مسودط االبفاق فهللا صوربه الحالية ،خصوصاة فهللا موضو مراقبة المناطق العازلة
اة ر الح رردود .وم ررع أن ال ررسي

مصالح الواليا

الروس ررهللا ف ديمي ررر برروبين ق ررد أاة ررن بنفسرره أن بر ر دل ب،خ ررذ باالابب ررار

المبحدط ،وحةيفبيها األردن واسراسير.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/2 ،

 .24المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية يمنع نشر أرشيف الدولة المتعلق بالنكبة الفلسطينية
ب ررر أبي ررب  -نظي ررر مجة ررهللا :أص رردر المسبش ررار اللض رراسهللا لةحئوم ررة اإلسر رراسيةية ،بموافل ررة م ررن رسيس ررها،
بنيامين نبنياهو ،بعةيما

يمنع بموجبها نشر أي و اسق فهللا أرشيف الدولة حان وق

من الو از ار البهللا أودا

الو اسق فهللا أرشيفها .وبهذل البعةيما  ،بئون الحئومة قد أطبل

األرشيف البهللا بو ق الباريس اإلسراسيةهللا الحافر بالممارسا
باألسا

نشرها ،إال برإذن
اةر مرواد

البشرعة بحرق الفةسرطينيين إذ إنهرا موجهرة

لةمواد البهللا ببعةق ب،ياف النئبة سنة .1948

ومع أن اللانون اإلسراسيةهللا يجيز نشر الو اسق السرية بعد  30ااما من باريخها ،والو اسق السررية جردا

بعرد  50سرنة ،فررإن إسرراسير بررفض نشرررها اةر الررغف مررن مررور  69اامرا اةيهررا واالقبرراب مرن السررنة
السبعين .وبدال من البفئير فهللا نشرها ،ينشغر المسبشار اللضاسهللا لةحئومة ،أفيحاي مندلبةي  ،بإيجاد
وساسر جديدط بفرض اسبمرار إخفاسها .وهو يسع إلاداد قانون جديد يضمن له ذلك.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/2 ،

" .25الليكود" يقدم مشروع قانون يقضي بتعديل قانون العقوبات ومكافحة اإلرهاب
مؤمن ملداد :قدف اضو الئنيس
العلوبرا

ان حزب الةيئود "نافا بوئير" مشرو قانون يلضهللا ،ببعدير قرانون

و"مئافحرة اإلرهراب" مررن أجرر بمئرين المحئمررة مرن فررض الوبررة اإلارداف بحرق الفةسررطينيين

الذين ينفذون امةيا

فداسية ضد هاإلسراسيةيينو.

ووفق موقع "إسراسير اليوف" ،ين

مشرو اللانون الذي ينشر ألور مرط اة إضرافة مرادبين جديردبين

إل قانون العلوبا  ،األولهللا 99 ،هأو وبن

اة أن "ئر من يربئب امةية قبر أو سرااد المنظمرا

المعادية فهللا األامار العداسية ضد إسراسير ابر منظمة إرهابيرة أو اةر ابصرار بالعردو حبر لرو أمرر

باللياف بذلك شخصيا يعاقب اةيها باإلاداف أو السجن المؤبد".

ف ررهللا ح ررين ب ررن

الم ررادط ال اني ررة  96هبو اةر ر "أن رره يج ررب اةر ر المحئم ررة أن بف رررض الوب ررة اإلا ررداف

بموجب المادط األول  99هأو إال إذا نفذ

الحئف بالسجن المؤبد".
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وأوض ررح الموق ررع أن رره ار ر وط اةر ر ذل ررك ،س رريبف إدخ ررار بع ررديةين اةر ر الم ررادط  39م ررن ق ررانون "مئافح ررة
اإلرهاب" ويبل ذلك ئةه مرهون بالمناقشة واإلقرار البسةسةهللا من الئنيس .

الرسالة نت2017/8/2 ،

 .26رئيس موظفي مكتب نتنياهو ومرتبط معه بقضيتين يحقق بهما يتحول لـ"شاهد ملك"
هاشف حمدان :ئشف النلاب ،مساء يوف ال
سابلا ،آري هارو ،يجري ابصاال

مةك" .واةف أن االبصاال

اء ،أن رسي

الحئومرة اإلسرراسيةية

مروظفهللا مئبرب رسري

مع أجهزط إنفاذ اللانون لةبوقيع اة ابفاقية يبحور فيها إل "شاهد

اآلن فهللا مرحةة مبلدمة.

يشررار إل ر أن هررارو ،الررذي ئرران أحررد الشخصرريا

الملربررة مررن رسرري

الحئومررة ،بنيررامين نبنيرراهو ،قررد

ارببط اسمه بلضيبين يجري البحليرق بشر،نهما مرع نبنيراهو :األولر "اللضرية  ،"2000حيرد ئران هرارو
هو الذي و ق االبصاال

ان مفاوضا

والبهللا ئشف

البهللا أجراها نبنياهو مع مالك صحيفة "يديعو أحرونو " ،أرنون مروزي ،
بين الطرفين بش،ن رشوط.

ويةعب هارو دو ار مرئزيا فهللا قضية أخرى ،امبنع
ئان يب أر

جميعة "أصدقاء الةيئود" فهللا الواليا

أجهزط السةطة ارن ئشرف بفاصريةها معملرا ،حيرد

المبحدط .وبحسب الشبها

فإن الجمعية دفعر

راببرا

ألوداليا ئرمون ،بوصفها مسبشارط لدى نبنياهو .ئما أن هارو ئان ملربا جدا من نبنيراهو انردما ئران

لألخير ا قا

وطيدط مع رجر األامار أرنون ميةبشين ،وههللا الع قرا

فهللا "اللضية ."1000

البرهللا يجرري البحليرق بشر،نها
عرب 2017/8/1 ،48

 .27الشرطة االسرائيلية تحظر نشر إفادة رجل األعمال غانور في قضية الغواصات
بر ر ضراهر :أصردر الشررطة اإلسرراسيةية مسراء ال

راء ،أمرر حظرر نشررر اةر بفاصرير فرهللا قضررية

الغواصا  ،وذلرك برالبزامن مرع بردء جبايرة إفرادط رجرر األامرار ميئرهللا غرانور ،الرذي وقرع ابفراق "شراهد

مةك" مع النيابة العامة اإلسراسيةية.
وبوقع ر

جه ررا

مطةع ررة اةر ر بفاص ررير قضررية الغواص ررا  ،أو اللض ررية  ، 3000أن بل ررود إف ررادط رج ررر

األامار ومندوب حوض بناء السفن األلمانهللا بيسنئروب فرهللا إسرراسير ،ميئرهللا غرانور ،الرذي وقرع مرع
النيابة العامرة اةر ابفاقيرة شراهد مةرك ،إلر موجرة اابلراال

الجيش اإلسراسيةهللا.

التاريخ :األربعاء 2017/8/2

فرهللا صرفوف ضرباط سرابلين وحراليين فرهللا
عرب 2017/8/1 ،48

العدد4363 :

ص

20

 .28الجيش اإلسرائيلي يمنح الجندي القاتل بطاقة خدمة باالحتياط
ب ر ضاهر :ذئر وساسر إا ف إسراسيةية يوف ال

اء ،إن الجنردي اإلسرراسيةهللا اللابرر ،إليسرور أ ازريرا،

بةل أور من أم  ،األحد ،من الجيش اإلسراسيةهللا بطاقة خدمة فهللا قوا
بوق

قصرير أصردر محئمرة االسربسناف العسرئرية قر ار ار ضردل أبلر

االحبياط ،رغف أنه بعد ذلرك

مرن خ لره الحئرف اةيره بالسرجن

لمرردط سررنة ونصررف السررنة .ورغررف ق ررار محئمررة االسرربسناف العسررئرية ،إال أن هررذا لررف يمنررع الجرريش مررن
إرسار بطاقة خدمة االحبياط بحمر اسمه وبفاصيةه ،ئالبهللا يحصر اةيها أي جندي بعد بسريحه مرن

الخدمة العسئرية.

وذئررر موقررع "واال" االلئبرونررهللا قبررر اش ررط أيرراف أن سررةطا
بخضع لمداوال

خدمبه باالحبياط ما زال

الجرريش أبةغ ر

داخر الجيش بسبب إدانبه.

الجنرردي اللابررر برر،ن مسرر،لة
عرب 2017/8/1 ،48

 .29المحكمة العليا اإلسرائيلية تؤجل البت بالتماس ضد تقليص كهرباء غزة
محمررد وبررد :أجة ر

المحئمررة العةيررا اإلس رراسيةية ،جةسرربها لةنظررر فررهللا البمررا

بطةب بعةيق العمر بلرار بلةي

قدمبرره منظمبرران دوليبرران،

الئهرباء المغذيرة للطرا غرزط ،وذلرك بنراء اةر طةرب مرن المسبشرار

اللضاسهللا لةحئومة اإلسراسيةية.

وأوضح المحامهللا خالد دسوقهللا ،الذي بلدف بااللبما

لةعةيا نيابة ان منظمبين دوليبين ،إن المسبشار

اللضراسهللا لةحئومرة اإلسرراسيةية أفيحراي منرردلبةي  ،قردف طةبرا بب،جيررر جةسرة المحئمررة برداوى أن المةررف

ئبير وله ادط مرجعيا .
وقدف االلبما

ئر من منظمة "ربفي

اوك فريهي " السويدية ،و"ئولئبيف  "69الفرنسية الحلوقيبين.

عرب 2017/8/2 ،48

 .31الجيش اإلسرائيلي يشرع في إجراء مناورات تمتد من النقب حتى إيالت
غرزط :شررر جرريش االحررب ر اإلسرراسيةهللا بررإجراء برردريبا

اسررئرية صرربيحة يرروف أمر

فررهللا منطلررة النلررب

وصوال إل مدينة إي

 .وذئر الناطق العسرئري أن البردريب سريمبد مرن منطلرة "نبنسرانا" فرهللا النلرب،

وصوال إل مدينة إي

 ،أقص الجنوب ،حيد سيسبمر حب اليوف األربعاء .وقار إن البدريب ير،بهللا

فرهللا إطرار الخطرط المسربلة ،ويلرع ضرمن الخطرة البدريبيرة ،وسرببخةةه حرئرة نشرطه لمليرا
العسئرية .وبجري إسراسير بين الحين واآلخرر بردريبا

جزي ررط قبررر

الشررهر الماضررهللا ،إضررافة إل ر برردريبا

التاريخ :األربعاء 2017/8/2
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غزط .وأجرى جيش االحب ر بدريبا

اة إخ ء مناطق الحدود مع غزط ،ضمن محائاط لوقو حررب

جديدط ،ئما أجرى بدريب الشهر الماضهللا اة احب ر مناطق فهللا اللطا .

القدس العربي ،لندن2017/8/2 ،

" .31يسرائيل ديفينس"" :إسـرائيل" تدرس خطة للقضاء على حماس في الحرب القادمة
أفرراد بلريررر إخبرراري إسرراسيةهللا برر،ن ضررباطا ومسررؤولين ئبررا ار فررهللا المؤسسررة العسررئرية اإلسرراسيةية ،الرردوا
مؤخ ار للاء موسعا لةبحد فهللا ئيفية اإلجهاز اة حرئة حما

فهللا الحرب اللادمة.

وذئر مجةة "يسراسير ديفين " فهللا بلرير لةخبير العسئري امير ربابور  ،أن ما دار فهللا الةلاء الذي
الد فهللا وق

سابق من األسبو الماضهللا فهللا إحدى اللوااد العسئرية بجنروب إسرراسير ،قرد ينظرر إليره

اة أنه يم ر بحوال فهللا االسبرابيجية اإلسراسيةية.
وبساءل

المجةة :هر بجنح إسراسير فهللا المعرئة اللادمة فهللا خيار اللضاء الباف اة حئف حما

فهللا

غ رزط برردال مررن االئبفرراء برداهررا ،لئرري بعرراود الحرئررة مجررددا إط ر ق اللررذاسف الصرراروخية مررن اللطررا

بابجال إسراسير؟
وأئررد

أن هررذل الفرضررية بنسررجف مررع بفئيررر وزيررر الرردفا أفيغرردور ليبرمرران ،مررع العةررف أنرره فررهللا حررار

صرردر البعةيمررا

مررن المسرربوى السياسررهللا اإلس رراسيةهللا إل ر قررادط العمةيررا

بئون إسراسير فهللا حالة جاهزية لبحليق م ر هذا الهدف.

العسررئرية واألمنيررة ،فسرروف

عمان2017/8/2 ،
الدستورّ ،

 .23أكثر من ألف مستوطن يهودي يقتحمون المسجد األقصى
اللد

المحبةة :اقبحف مسا

المسبوطنين اإلسراسيةيين صباي يوف ال

األقص  ،فهللا حين فرض االحب ر بلييدا

وأفاد

مراسةة الجزيرط ن

اء  ،2017/8/1المسجد

اة المصةين الفةسطينيين واابلر أحدهف.

أسير جندي أن  1079مسبوطنا ومسبوطنة شارئوا فهللا اقبحف األقص فهللا

الفبربين الصباحية والمساسية ،فيما حاور بعضهف أداء طلو
وذئر المراسةة أن هذل االقبحاما

ب،بهللا فهللا ظر داوا

بةمودية.

القبحاما

جمااية فهللا ذئرى ما يوصف

بر"خراب الهيئر" المزاوف الذي يحر فهللا  9أغسط /آب من ئر ااف بحسب البلويف اليهودي.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/1 ،
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 .22هآرتس :المقدسيون يعيشون فرحة االنتصار ويسعون لتكراره في ملفات أخرى
قار الئابب اإلسراسيةهللا بصحيفة "هآرب " نير حسون إن الملدسيين يشعرون بالنشوط الب إزالة
اإللئبرونية من مداخر المسجد األقص  ،ويريدون بوجيه النهل الذي اببعول إل

البوابا

أخرى ضد إسراسير ،بعد أن نجحوا فهللا ئسر غطرسبها خ ر المعرئة األخيرط.
وأضاف أن الملدسيين لف يئبفوا بإجبار السةطا

إزالة البوابا

اإلسراسيةية اة

وضعبها اة أبواب الحرف اللدسهللا فلط ،بر دفعوها لرفع ئامي ار

اإللئبرونية البهللا

المراقبة البهللا ااببربها ح بدي

لةبوابا .

وذئر أن سئان اللد

جبها

من الفةسطينيين ال يذئرون إحساسا مما

المرفواة راودهف قبر

بال أر

األحداد األخيرط ،ألن الفةسطينيين قالوا ئةمبهف ،وابضح ئف أن األقص مهف لهف وال ينبمهللا لسواهف.
ويرى حسون أ ن االنبصار الفةسطينهللا فهللا اللد

المدينة مرادفا لةضعف والفلر

أب بعد أن ئان

واالحب ر ،فنجح الملدسيون فهللا رفع راية البمرد وهزيمة إسراسير فهللا أهف مئان لهف ،مما دفع مسا

الملدسيين لةبجمع باحبفاال

افوية يوزاون الحةوى ويطةلون األلعاب النارية.

وأئد أن الملدسيين بعد أن ئانوا يشعرون بالوحدط ،ائبشفوا بعد أحداد األقص أن لديهف الئ ير من
اإلخوط واألخوا  ،مما يداوهف لةفخر ويدفعهف لمواصةة النضار فهللا قضايا أخرى ،ئهدف المنازر

ونل

الفصور الدراسية ،وئر ذلك يجعر من األسابيع األخيرط نلطة بحور فهللا باريس اللد .

الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/1 ،

 .23مؤسسة القدس الدولية 15 :تهديداً إسرائيلياً يتربص باألقصى
نشر

مؤسسة اللد

الدولية ورقة بح ية لةباحد زياد ابحي

بالمسجد األقص ومدينة اللد

 ،بناول

أهف األخطار المحدقة

المحبةة ،وباليا ارض أبرز ما جاء فيها:

 -1بلسيف األقص  :يسع االحب ر اإلسراسيةهللا إل بناء المعبد المزاوف ئهدف اسبرابيجهللا ،ولئنه
يدرك صعوبة ذلك حاليا فلرر العمر اة بحليق هدف مرحةهللا ،وهو بحليق وجود يهودي مباشر فهللا

األقص  ،لذلك فهو يعمر اة بلسيف المسجد األقص زمانيا ومئانيا بين المسةمين واليهود ئما فعر

فهللا المسجد اإلبراهيمهللا فهللا الخةير.

 -2بطور المواقف اإلسراسيةية لةسيطرط اة

األقص  :اة

مدار نحو خمسين ااما من احب ر

األقص  ،بطور مواقف األطراف اإلسراسيةية المخبةفة من األقص بابجال فرض بلسيمه والسيطرط

اةيه وب بي

"حق اليهود فهللا الص ط فهللا المعبد" ،وذلك اة المسبويا
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دينيا :بعدما ئان الحاخاما اليهود ي
عي َد احب له ااف  1967ألسباب خاصة
يحرمون دخور األقص ُب ْ
بشريعبهف اليهودية ،أصبح ادد مبزايد منهف يشجع اليهود اة اقبحامه.
قانونيا :بعدما ئان

محائف االحب ر بمنع أداء ص ط اليهود فهللا المسجد األقص

طاسةة

بح

العلوبة ،أصبح بدءا من ااف  2003بُجيز لةيهود الص ط داخةه بشئر فردي وجمااهللا ،وبئ ف
طري مشاريع بلسيف األقص داخر الئنيس لبشريع ذلك قانونيا.
سياسيا :ازداد

الئبةة الداامة لص ط اليهود داخر األقص فهللا الئنيس

أئ ر ب ،يرا ،وأصبح

الحئومة -بشئر أو بآخر -برا ئر ما يجري من اقبحاما

األقص من خ ر دامها "السب ف منظما
أمنيا :أصبح

والحئومة اإلسراسيةية وباب

المعبد".

واابداءا

اة

وظيفة شرطة االحب ر حماية المسبوطنين الذين يلبحمون األقص  ،وبعدى األمر

هذا الحد إل مسبوى بشجيع "منظما

المعبد" وبحريضها اة بئ يف االقبحاما  ،بهدف إاطاء

ذريعة لةشرطة لفرض واقع أمنهللا فهللا األقص .

 -3نز الحصرية اإلس مية ان إدارط األقص  :يسع االحب ر إل نز الحصرية اإلس مية ان
إدارط شؤون األقص  ،من خ ر البضييق اة داسرط األوقاف اإلس مية فهللا اللد

شئةيا ،فيما يبحئف هو بئر شؤون المسجد.

 -4بناء مدينة يهودية أسفر األقص

وجعر وجودها

وفهللا محيطه :يعمر االحب ر اليوف اة

بناء مدينة يهودية

المبئررط لةمسجد األقص

برااية من شرطة

بُحائهللا الوصف البورابهللا لر"أورشةيف اليهودية" المزاومة فهللا محيط البةدط اللديمة فهللا اللد
األقص وأسفر منه.

 -5بئ يف االقبحاما  :ببصااد وبيرط االقبحاما

وفهللا محيط

االحب ر .وقد بةإ ادد ملبحمهللا األقص من المبطرفين اليهود ااف  2016نحو  14ألفا و ،806مما

يعنهللا اربفااا بنسبة  %150ان ادد ااف .2009

 -6الحفريا

أسفر األقص وفهللا محيطه :حب نهاية ااف  2016ئان هناك نحو  63حفرية أسفر

األقص وفهللا محيطه ،وببرر سةطا

االحب ر امةيا

لةمعبد المزاوف ،ولئن الهدف من الحفريا

بخط ذلك لبصبح شبئة األنفاق والحفريا

مدينة "أورشةيف اليهودية الملدسة" الباريخية.

 -7بناء الئن

الحفر بحجة البحد ان "آ ار يهودية" بعود

اليهودية أسفر األقص وفهللا محيطه :هناك اش ار

الئن

جزءا من

بخنق المسجد األقص ،

ويحاور االحب ر من خ ر بناسها إضفاء الطابع اليهودي اة منطلة المسجد األقص .
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 -8البناء البهويدي ومصادرط األراضهللا :يعمد االحب ر إل
المحيطة باألقص

اليهودي.

لبنفيذ مخططابه الرامية إل

 -9منع المصةين من الوصور إل

مصادرط بعض اآل ار واألراضهللا

بشويه الطابع اإلس مهللا لةمنطلة واضفاء الطابع
واألراضهللا

األقص  :ال يسمح االحب ر لغير أهر اللد

الفةسطينية المحبةة ااف  1948من دخور األقص  ،ويمنع فهللا ئ ير من األحيان من هف دون
الخمسين ااما من دخوله ،فهللا محاولة للطع ي
المد البشري ان المسجد واالسبفراد به لبنفيذ مخططابه.

 -10البدخر فهللا امر إدارط األوقاف اإلس مية :بحاور سةطا
األقص من داسرط األوقاف اإلس مية فهللا اللد

الصيانة والبرميف فهللا األوقا

االحب ر نز حصرية اإلشراف اة

البابعة لألردن ،من خ ر منعها من بنفيذ أامار

المناسبة ،وارقةة مهامها ،والبضييق اة موظفيها واابلالهف.

 -11إبعاد رموز الدفا ان األقص  :إصدار ق ار ار
وابعادهف بموجبها ان األقص .

قضاسية بحق ادد من رموز الدفا ان اللد

 -12بهجير الملدسيين :سياسة بهجير الملدسيين وطردهف اببة لدى االحب ر فهللا مخبةف أنحاء
اللد  ،ولئنها ببرئز فهللا األحياء المحيطة بالمسجد األقص والبهللا بشئر حزاف أمان ودفا انه.

 -13االابلار واإلبعاد والبضييق :يسبهدف االحب ر ح ار
والبضييق واالابلار واإلبعاد ،فلد أبعد

الح ار

سةطا

وموظفهللا داسرط األوقاف والمرابطين والمرابطا

األقص

والمصةين فيه بالبنئير

االحب ر فهللا ااف  2016وحدل نحو  258من
والمصةين.

 -14بلييد يد المرابطين والمرابطا  :فهللا  8سببمبر /أيةور  ،2015أصدر االحب ر ق ار ار بااببار
المرابطين والمرابطين وط ب حةلا

العةف فهللا األقص بنظيما

رباطهف فهللا المسجد ،ويزير من أمامه أهف البة ئان

 -15اسبهداف المؤسسا
والهيسا

والهيسا

الفةسطينية العامةة لةلد

ببصدى لموجا

خارجة ان اللانون ،ليمنع بذلك
الملبحمين المبطرفين.

العامةة لألقص  :أغةق االحب ر اإلسراسيةهللا اش ار

المؤسسا

واألقص  ،وئان ق اررل فهللا نوفمبر /بشرين ال انهللا  2015بحظر

الحرئة اإلس مية فهللا األراضهللا الفةسطينية المحبةة ااف  1948بليادط الشيس راسد ص ي ونحو 17

مؤسسة بابعة لها ،من أخطر الل ار ار البهللا أفلد
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صابا وهدم تسعة منشآت في القدس خالل تموز /يوليو
" .23قدس برس" :ثمانية شهداء و 987م ً
الماضي
اللد

المحبةة :رصد

"قد

بر " إنبرناشيونار ،اسبشهاد مانية فةسطينيين اة

وضواحيها ،خ ر شهر بموز /يوليو الماضهللا،

اسبشهدوا خ ر اللمع ومواجها
وأد

المواجها

أرض اللد

ة منهف نفذوا امةية ضد االحب ر ،والبلية

ما بعد  14بموز /يوليو .2017

وقمع االحب ر ل حبجاجا

فهللا اللد

ومحيط األقص  ،إلصابة ما ال يلر ان
بر ".

 987مسة ةما هفةسطينيون ومسةمون من جنسيا مخبةفةو ،وفلةا لبو يق "قد
وشهد النصف األور من الشهر الماضهللا هدف  9منشآ هسئنية وبجارية وزراايةو من قبر آليا
االحب ر اإلسراسيةهللا ،إضافة إل بسجير حالة هدف "ذابهللا" ،أما النصف ال انهللا فةف يشهد أي حاال

هدف.

قدس برس2017/8/1 ،

" .23قدس برس" 3,361 :إسرائيلياً يقتحمون المسجد األقصى خالل تموز /يوليو الماضي
اللد

المحبةة :رصد

إسراسيةيا لباحا

وو ل

"قد

وئالة "قد

بر " إنبرناشيونار لألنباء ،اقبحاف  3,361مسبوطنا وجنديا

المسجد األقص  ،خ ر شهر بموز /يوليو الماضهللا.

بر " فهللا بلريرها الشهري ،إقداف  3,299مسبوطناة اة اقبحاف المسجد األقص الشهر

الماضهللا من بينهف  136مسبوطناة من فسة الط ب والمرشدين اليهود ،ممن ُيسمح لهف بالبجور فهللا
جميع باحا األقص ما ادا المصةيا المسلوفة ،وذلك خ ر فبربهللا االقبحاما الصباحية هأربع
ْ
سااا و والمساسية هسااة واحدطو.
وأضاف

أن  132انص اةر من جهازي الشرطة والمخاب ار

العامة "شاباك" اقبحموا األقص

خ ر

الملبحمين منهف خ ر فبرط إغ ق المسجد.
الفبرط ذابها ،فهللا حين لف ُيعرف ادد ُ
قدس برس2017/8/1 ،
 .23عائالت األسرى المقطوعة رواتبهم تستهجن التنكر لتضحياتهم
الضفة الغربية :نظم

ااس

مؤبم ار صحفيا ومسيرط جاب
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واد

العاس

فهللا مؤبمر صحفهللا الدبه أماف خيمة االابصاف اة دوار السااة وسط راف ا،

اسبمرار قطع السةطة روابب األسرى والمحررين يم ر "بنئرا" لبضحيابهف ،وبضحيا
اانين وال زلن نبيجة هذا اللرار.

وطالب

ااس

زوجابهف ال بهللا

األسرى والمحررين قيادط السةطة الفةسطينية بضرورط البراجع ان هذا اللرار ،وااادط

الحلوق البهللا أقرها اللانون لهف.

عمان2017/8/2 ،
السبيلّ ،

 .23اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تستنكر قرار محكمة إسرائيلية حول "باب الخليل"
امان  -رهاف فاخوري :اسبنئر

الةجنة الرساسية العةيا لشؤون الئناس

المحئمة المرئزية اإلسراسيةية الذي صدر ضد بطريرئية الروف االر وذئ

فهللا فةسطين أم

فهللا اللد

قرار

والبهللا حئم

فهللا

فيها لصالح المسبوطنين فيما ارف حينه بصفلة "باب الخةير" هفندق امبلاير وفندق الببراء وبي

منطلة األاظميةو.

وأئد أاضاء الةجنة ،فهللا بيان وبةلبه الرأي ،أن الهجمة اة الئنيسة الملدسية "سبفشر ئما فشة

ضد المسجد األقص ".

ويعطهللا اللرار اإلسراسيةهللا المسبوطنين حق اسبسجار العلا ار

الرغف

المذئورط لمدط ه99و ااما اة

من أساليب الرشوط والبزوير البهللا اسبخدموها.
وبين

أنه فهللا هذل الحالة بشريع االسبي ء اة منطلة باب الخةير ب،ئمةها بااببارها أحد المداخر

المهمة واألساسية لةبةدط اللديمة فهللا اللد

ومن أجر بعزيز السيطرط اةيها"

عمان2017/8/2 ،
الرأيّ ،

 .23وزارة التربية والتعليم :سبعة شهداء واصابة ما يزيد عن  284طالباً منذ بداية 2017

غزط :أصدر

انبهائا

و ازرط البربية والبعةيف العالهللا يوف ال

اء  ،2017/8/1بلريرها النصف سنوي حور

االحب ر اإلسراسيةهللا بحق العمةية البعةيمية البعةمية وأسربها البربوية و ل

منذ مطةع العاف الحالهللا.

فيه االنبهائا

ورصد البلرير سبعة شهداء من الطةبة واصابة أئ ر من  284من طةببها ومعةميها وموظفيها بجروي
اابلار  170طالباة ،وحب

أربعة فهللا منازلهف ،ومدير مدرسة واابلار  27من

مخبةفة ،ا وطة اة
المعةمين واإلداريين واحبجاز  634من الطةبة و 183من المعةمين.

وئشف البلرير ان قياف االحب ر ببسةيف مانهللا مدار إخطا ار وقف بناء وأومر هدف وغيرها.
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 52مدرسة إل اابداءا

ئما بعرض

مخبةفة ،بواقع  172اابداء ابر قياف جنود االحب ر بإط ق

اللنابر الصوبية ،واللنابر المسيةة لةدمو بجال ساحا

لدى الطةبة.

المدار

مما أدى إل

إ ارط الخوف والهةع

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/8/1 ،

 .34ارتفاع عدد ضحايا التحويالت الطبية إلى  24خالل أربعة أشهر في قطاع غزة
غزط :بوفي

الطفةة الرضيعة دنيا سامح دغمش البالغة من العمر ه 10أيافو ،يوف ال

 ،2017/8/1بعد فشر امةية بحويةها لةع

بالخار .

وقار أشرف اللدرط الناطق باسف و ازرط الصحة فهللا قطا غزط ،ب،ن الطفةة دغمش بوفي
من مشائر خةلية فهللا اللةب وانسداد خةلهللا فهللا األمعاء .وأشار إل

لةع

بالخار  ،منذ سبة أياف.

وبذلك يربفع ادد وفيا
المرض

اة

اسبصدار بحوي

اةيها.

بحوي

المرض

اء

جراء معانابها

أنه ئان من المنبظر بحويةها

فهللا غزط خ ر نحو أربعة أشهر إل

 24بسبب ادف حصور

طبية ،حيد ببهف الو ازرط بغزط نظيربها فهللا الضفة بالمسؤولية ان ادف

طبية لةمرض  .فيما بلور الوزارط فهللا راف ا أن االحب ر يبعمد ب،خير الموافلة
القدس ،القدس2017/8/1 ،

 .34مصدر لـ"صفا" :احتجاز قادة باتحاد نقابات العمال بمكافحة الفساد
قار مصدر مطةع لوئالة الصحافة الفةسطينية "صفا" يوف اال نين  ،2017/7/31إن

األمانة العامة ل بحاد العاف لنلابا

ة من قادط

امار فةسطين بف اابلالهف اة خةفية البحليق فهللا قضايا فساد.

وأوضح المصدر –الذي رفض الئشف انه اسمه -أن نيابة مئافحة الفساد فهللا راف ا وجه
اسبدااءا

لة

ة لئنهف لف يمب ةوا لعدط أياف قبر أن يبف البوصر إل بفاهما

سةموا بها أنفسهف يوف

األحد  ،2017/7/30لهيسة مئافحة الفساد فهللا راف ا .وأشار إل أنه بف إيلاف ال
قيد البحليق ولف يفر انهف حب

ة واابلالهف وهف

لحظة ئبابة الخبر .وأئد المصدر أن البحليق يدور ان قضايا

أجنبيا ل بحاد
بصر إل بسعة م يين دوالر من أموار االبحاد العاف ،وضمن مشاريع ممولة
اخب
ة
خ ر السنوا السابلة .وببحفظ وئالة "صفا" اة أسماء المعبلةين ال ة الذين ينحدرون من جنين
وراف ا والخةير ،وهف من الصف األور ل بحاد.

وكالة الصحافة الفلسطينية صفا  ،غزة2017/7/31 ،
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" .33اليونسكو" تقدم مساعدة مالية طارئة لثالثين طالباً جامعياً

راف ا :أاةن أمين العاف الةجنة الوطنية الفةسطينية لةبربية وال لافة والعةوف ،الشاار مراد السودانهللا،
يوف ال

اء  ،2017/8/1ان انبهاء المرحةة النهاسية من مشرو "المساادط المالية الطارسة لط ب

فةسطين" ،الذي جاء بح

بند المساادا

الطارسة لط ب فةسطين ابر برنامل "المشاريع المساهمة

لةعاف  2017-2016الملدمة من منظمة "اليونسئو" ،واابماد أسماء الطةبة الذين شمةبهف المنحة والبالإ
اددهف  30طالبا وطالبة ،بليمة ألف دوالر لئر منحة وبحويةها لحسابابهف البنئية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/8/1 ،

 .32أكثر من  88انتهاكاً إسرائيلياً يطال الصحافيين الفلسطينيين خالل شهر تموز /يوليو 2017

غزط :أاةن المئبب اإلا مهللا الحئومهللا فهللا قطا

غزط ،أنه رصد  88انبهائا إسراسيةيا بحق

الصحافيين الفةسطينيين ،خ ر الشهر الماضهللا ،من بينها اابداءا

باسبخداف "اللوط المفرطة".

وقار المئبب ،فهللا إحصاسية أوردها فهللا بلرير له ،إن نسبة االنبهائا

اربفع

والحريا

اإلسراسيةية بحق الصحافيين

الشهر الماضهللا ،وصعد االحب ر من بماديه فهللا اابداءابه ضد المؤسسا

الصحافية

اإلا مية فهللا األراضهللا الفةسطينية المحبةة خاصة خ ر أحداد المسجد األقص المبارك

فهللا مدينة اللد

المحبةة ،فهللا محاولة منه لئبف أي صو

بسبب االحب ر وسياسبه العنجهية.

ينلر حليلة معاناط الشعب الفةسطينهللا
القدس العربي ،لندن2017/8/2 ،

 .33نادي األسير 47 :أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين بينهم نائب في المجلس التشريعي
مؤخرا 47 ،أمر اابلار إداري بحق أسرى فةسطينيين
راف ا :أصدر سةطا االحب ر اإلسراسيةهللا،
ة
اإلسراسيةية ،بينهف ناسب فهللا المجة البشريعهللا.
فهللا المعبل
وأوضح "نادي األسير الفةسطينهللا" ،يوف ال

بحق األسير الناسب حسن يوسف ،لمدط
ااما مبفرقة فهللا سجون االحب ر.
ة
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 .33نادي األسير :االحتالل اإلسرائيلي يحتجز أكثر من  1500أسير مريض في سجونه
مصادر حلوقية فةسطينية ،ب،ن ادد األسرى المرض

راف ا :أفاد

فهللا سجون االحب ر

أسير يلبعون بشئر داسف داخر "ايادط
اإلسراسيةهللا ،قد بجاوز الر  1500بينهف  120حالة مزمنة ،و 15ةا
سجن الرمةة".
وصري رسي
المرض

االحب ر.

"نادي األسير" فهللا جنين ،راغب أبو دياك ،يوف ال

اء  ،2017/8/1ب،ن أاداد األسرى

بازدياد فهللا ظر سياسة اإلهمار الطبهللا المبعمدط بحلهف من قبر إدارط مصةحة سجون
األسرى" هببد من غزط وههللا مبخصصة فهللا أخبار

وذئر أبو دياك فهللا حديد إلذااة "صو

المعبلةين بسجون االحب رو ،أن االحب ر يعبمد سياسة ممنهجة بحق األسرى المرض .
ولف

النظر إل أن "بيسة سجون االحب ر سيسة ،وال بصةح لةعيش اآلدمهللا ،وبفبلر ألدن مبطةبا

مشير إل أن إدارط السجون بربئب جراسف يومية بحق األسرى المرض .
ةا
الحياط"،
قدس برس2017/8/1 ،
 .46سائق أجرة فلسطيني يقتحم حاج ازً للجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة
صيدا :اقبحف ساسق أجرط بسياربه من نو مرسيد

ئحةية الةون ،حاجز الجيش الةبنانهللا اند مدخر

مخيف اين الحةوط  -منطلة المسبشف الحئومهللا ،بعدما لف يمب ر ألمر أحد جنود الحاجز بالبوقف
اة يمين الطريق لةبحلق من أوراقه ال بوبية.
وأفيد أن الساسق ،وهو فةسطينهللا ويدا

أحمد محمد الخطيب همواليد 1994و اسبشاط غضباة اند

إب غ انصر الحاجز له أنه ال يسبطيع الدخور بسيارط األجرط إل المخيف ألنه ال يمةك برخيصاة ،فةف

يبوقف ئما أمرل الجندي ،بر بابع طريله بسراة مبجاو اةز بالسيارط البهللا ئان بداخةها أيضاة سيدبان،

حاج اةز حديدياة مزوداة بمسامير ،ما أدى إل

إل داخر المخيف.
واة

لب إطارابها .ورغف ذلك لف يبوقف وبابع بسياربه مسرااة

األ ر ،شهد المئان اسبنفا اةر لجنود الجيش الذي باشر ابصاالبه مع اللوى الفةسطينية فهللا

المخيف لم حلة الساسق وبوقيفه وبسةيمه لةسةطا
المذئور.

التاريخ :األربعاء 2017/8/2
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 .47مسؤول مصري سابق :مصر رفضت طلب عباس بــ"تعطيل التفاهمات" مع حماس
اليعلوبهللا :أئد مسااد وزير الخارجية السابق حسين هريدي ،أنه ال يوجد

اللاهرط  /غزط  -يحي

براجع من جانب مصر ان بنفيذ البفاهما

األخيرط مع حرئة حما  ،وأنها ماضية فهللا بنفيذ خطة

بمهيدا لفبحه بشئر أئبر من السابق ،فهللا حار بم
بوسعة معبر رفح،
ة
البفاهما األخيرط.

اإلجراءا

ووصف هريدي فهللا بصريحه لصحيفة "فةسطين" أن المرحةة الحالية بين مصر وحما

األمنية حسب
مرحةة هدوء

األخيرط بين الطرفين فهللا ظر اللنااة

مؤئدا أن األمور مسبببة فيما يبعةق بالبفاهما
وبفاهف،
ة
المشبرئة بين الجانبين ب،ن المصةحة العامة لةشعبين الفةسطينهللا والمصري بلضهللا بالبمسك

بالبفاهما .

وأفاد ب،ن مصر منشغةة حالياة بإجراءا

من السابق أماف المسافرين والبضاسع.

بنفيذ خطة بوسيع معبر رفح وب،مينه قبر فبحه بصورط أئبر
المعبر أئ ر من قبر ،من ضمنها

فةسطينيا اة
أمنيا
ة
وأوضح أن االبفاق األخير يبضمن إش ارفةا ة
جحا أن يئون من
جها فةسطينية بحظ ب لة الجانب المصري ئما جاء باالبفاق مع حما  ،مر ة
ضمن هؤالء األفراد أشخا موالون لةليادي الفبحاوي الناسب محمد دح ن.
وفهللا السياق ذئر هريدي أنه حينما يبف اسبئمار ئر اإلجراءا

المصرية ببنفيذ ئر اإلجراءا

سيةمسه مواطنو اللطا .
ولف

أسس

إل أن البفاهما

األمنية ال زمة ،فإن بنفيذ البفاهما
لع قا

جديدط بين حما

بين الطرفين ،األمر الذي يم ر قطيعة مع الماضهللا.

من الجانبين ،وبب،ئد السةطا
سيصبح واق ةعا اة

األرض

ومصر بإاادط ال لة والهدوء فهللا الع قة

مشير إل أن الهدف
ةا
وبابع "أن الع قة الحالية بجاوز مرحةة األزمة السابلة بين مصر وحما "،
األساسهللا من البفاهما أن يئون قطا غزط إضافة لألمن اللومهللا المصري ،من خ ر بسط األجهزط
األمنية فهللا اللطا سيطربها البامة اة الحدود بين اللطا ومصر.

ونول هريدي إل

البفاهما

أن السةطة بعد زيارط رسيسها محمود ابا

مع حما

أن بعاونها مع حما

لمصر ،طةب

من مصر ادف بنفيذ

مبينا أن مصر بمسئ
إال فهللا حار رضو األخيرط لمطالب السةطة ،ة
لي موجهةا ضد السةطة.

التاريخ :األربعاء 2017/8/2
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 .48قرار ملكي أردني بتعيين  130موظفاً لخدمة األقصى

أوساط داسرط األوقاف اإلس مية فهللا اللد

راف ا – فادي أبو سعدى :بحد

ان صدور قرار

مةئهللا أردنهللا ببعيين  130موظفا جديدا لخدمة المسجد األقص  .وبضف هذل البعيينا
ووااظا ومسؤولهللا إدارط وخدف مساجد.

وي،بهللا هذا البنسيب الجديد لداسرط األوقاف بعد بحدي إجراءا
مخططابه باالسبي ء اة األقص وزرااة بوابا

أسمة وحراسا

االحب ر من قبر الملدسيين وافشار

إلئبرونية وئامي ار

بلريبا بف بعين  150حارسا لألقص من بينهف حارسا .

ذئية .اةما ب،نه قبر اامين

القدس العربي ،لندن2017/8/2 ،

 .49المومني :لدينا خياراتنا إن لم تلتزم "إسرائيل" بالقانون
"السبير" :قار وزير الدولة لشؤون اإلا ف الناطق الرسمهللا باسف الحئومة الدئبور محمد المومنهللا إن

األردن دولة مةبزمة باللانون الدولهللا وقد بجسد ذلك بحاد ة السفارط اإلسراسيةية فهللا امان ،ولهذا بئسب
احبراف العالف ومصداقية اة مسبوى العالف.

وأضاف المومنهللا فهللا للاء ابر فضاسية العربية مساء ال

اء "إننا نبوقع من إسراسير أن بةبزف

باللانون الدولهللا وأن ببعامر بالم ر ،واال فإن لدينا فهللا األردن خيارابنا الدبةوماسية والسياسية
واللضاسية".

وحور األوضا األخيرط البهللا شهدبها مدينة اللد  ،قار المومنهللا إن إسراسير بعمد

اللاسف فيها وهو ما لن يسمح به األردن ولن يلبةه.

بغيير الوضع

عمان2017/8/1 ،
السبيلّ ،

 .51نائب أردني :سأمزق خشوم "حزان" غداً عند جسر الملك حسين

السبير  -مؤمنة معالهللا :قار الناسب يحي السعود أنه جاهز غداة األربعاء فهللا بماف السااة العاشرط
لر"مباطحة" اضو الئنيس

اإلسراسيةهللا "أورن حزان" اة

لةشعب األردنهللا.

وأضاف السعود خ ر حدي ه لر"حياط اف اف" مساء ال

جسر المةك حسين اة

خةفية إساءبه

اء :أنا جاهز غداة السااة العاشرط اند جسر

المةك حسين "لرئهللا أمزق خشومه وأقدهن دق ببسطاري" ألنه هذا واحد صعةوك ويبحد ان باريخه
وان هويبه ولوال معاهدط البهللا ئان

الشعب األردنهللا.

التاريخ :األربعاء 2017/8/2

بين األردن واسراسير لما بفول هذا البافه بم ر هذا الئ ف ان

العدد4363 :

ص

32

وئان "حزان" قد صري لةصحافة العبرية ب،نه جاهز لمنازلة السعود وذلك بعد ملطع فيديو نشر
لةسعود قبر أياف داا فيه "حزان" لةمباطحة اة الجسر اة خةفية ما صري به حزان والذي قار

ال ب قياف دبةوماسهللا إسراسيةهللا بلبر أردنيين فهللا حاد ة السفارط اإلسراسيةية بعمان" :يبدو أن جيراننا
شرقهللا نهر األردن أولسك الذين نسليهف ونحر مؤخرابهف لير نهار بحاجة لب،ديب من جديد".

عمان2017/8/1 ،
السبيلّ ،

 .51نائبان لبنانيان يطلعان على سير عمل مشروع التعداد السكاني للفلسطينيين في لبنان
بيرو  :اطةع الناسب اةهللا خري
برو ،مم

رسي

مم

مجة

رسي

النواب الةبنانهللا نبيه بري ،والناسب ا ء الدين
اء ،اة سير العمر فهللا

ئبةة الةلاء الديموقراطهللا الناسب وليد جنب ط ،اليوف ال

المرحةة ال انية الميدانية من مشرو البعداد العاف لةسئان والمسائن فهللا المخيما

والبجمعا

الفةسطينية فهللا لبنان ،الذي بنفذل لجنة الحوار الةبنانهللا-الفةسطينهللا ،بالشرائة مع إدارط اإلحصاء
المرئزي الةبنانهللا ،وجهاز اإلحصاء المرئزي الفةسطينهللا.

والبل الوفد النيابهللا ،لدى زياربه ملر مشرو البعداد ،رسي

لجنة الحوار الةبنانهللا -الفةسطينهللا الوزير

السابق حسن منيمنة ،فهللا حضور اضو "مجمواة العمر حور قضايا ال جسين الفةسطينيين" محمد
جباوي ،حيد اسبعرض منيمنة أهداف المشرو ومراحةه وما رافق البحضير له وبنفيذل من للاءا

واجبمااا

وأشاد خري

مع مخبةف الليادا

الةبنانية والفةسطينية السياسية واألمنية والديبةوماسية.

بالمشرو ووصفه بالعمر الجبار ،وقار" :إنها المرط األول بنفذ فيها امةية إحصاسية

دقيلة وصحيحة ببلنيا

مبطورط حدي ة .وهو أمر يشئر دفعا لساسر مؤسسا

المعنيين فيها الابماد العمةيا
مزرية بحبا إل ا جا

اإلحصاسية والعمر لرااية المخيما

الدولة وأجهزبها وئر

البهللا بعانهللا أوضاااة م،سوية

بالبنسيق مع الجميع".

بدورل أئد برو أن الموضو الفةسطينهللا يسبحق ئر هذا الجهد الذي ببذله لجنة الحوار الةبنانهللا-
الفةسطينهللا ،ألنه من دون إحصاء جدي ودقيق ال يمئن االط

اة ئر حي يا

واقع ال جسين

الفةسطينيين فهللا لبنان والمشائر البهللا يعانونها والبهللا يجب معالجبها لبخفيف وط،ط الةجوء ومساادبهف

إل

حين بحليق العودط إل

فةسطين .وااببر أن البعداد يساهف إل

الةبنانية مسؤوليابها لمعالجة أوضا

حد ئبير فهللا بحمير الدولة

ال جسين الفةسطينيين ،خصوصا فهللا ما يبعةق بحق البمةك

والعمر ،مشي ار إل أن هذل الحلوق ال ببعارض مع وجودهف فهللا لبنان ألنها ليس

حلوقا سياسية بر

حلوق مدنية يجب إقرارها حفاظا اة النسيل الفةسطينهللا والعربهللا والةبنانهللا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/8/1 ،

التاريخ :األربعاء 2017/8/2
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 .52هبة نرويجية دعماً للتعداد في المخيمات الفلسطينية في لبنان
وقع

سفيرط الممةئة النرويجية فهللا لبنان ،لينا ليند ،ومديرط برنامل األمف المبحدط اإلنماسهللا ،سةين

مويورد ،اة

هبة من الممةئة النرويجية إل

لجنة الحوار الةبنانهللا الفةسطينهللا ابر برنامل األمف

المبحدط اإلنماسهللا فهللا لبنان .والغاية داف بنفيذ الخطة االسبرابيجية  2020-2015المبفق اةيها بين
الةجنة مم ةة الحئومة الةبنانية وبين برنامل األمف المبحدط اإلنماسهللا والهادفة إل

ال جسين الفةسطينيين فهللا لبنان .وههللا الخطة البهللا نفذ
البعداد العاف لةسئان والمسائن فهللا المخيما

والبجمعا

بحسين أوضا

الةجنة مؤخ اةر من ضمن بوصيابها مشرو

الفةسطينية بالشرائة مع إدارط اإلحصاء

المرئزي الةبنانهللا وجهاز اإلحصاء المرئزي الفةسطينهللا بموجب المرسوف الجمهوري رقف  654الصادر

بباريس  28نيسان .2017
وأئد

سفيرط النرويل أهمية "البعداد فهللا معرفة أوضا ال جسين الفةسطينيين فهللا لبنان بمهيداة إليجاد
المناسبة لمشائةهف" ،مبدية إاجابها بر"بصميف المشرو الذي ولةمرط األول

المعالجا

بنفيذ امر إحصاسهللا مشبرك بين جهازي اإلحصاء الةبنانهللا والفةسطينهللا".

ونوه

يبيح إمئانية

بر"الو يلة السياسية البهللا صدر ان مجمواة العمر للضايا الةجوء الفةسطينهللا فهللا لبنان البهللا

بم ر أبرز الئبر النيابية فهللا المجة

الو يلة بؤس

النيابهللا الةبنانهللا" .وبوافل

مع رأي رسي

لعمر حئومهللا جاد بجال المةف الفةسطينهللا برفدل بمعطيا

لجنة الحوار ب،ن "هذل

دقيلة وواضحة سبوفرها

امةية البعداد مما سيمئن الحئومة الةبنانية من بلويف سياسابها العامة بجال ال جسين الفةسطينيين".

المستقبل ،بيروت2017/8/2 ،

 .53شيخ عقل طائفة الدروز يدعو ألوسع حملة تضامن مع فلسطين و"األقصى"
داا شيس الر طاسفة الموحدين الدروز الشيس نعيف حسن إل

"أوسع حمةة بضامن مع الشعب

الفةسطينهللا ال سيما فهللا معرئة صمودل األخيرط فهللا المسجد األقص

والملدسا

من محاوال

صهيونية هادفة إل طم

وما ببعرض له فةسطين

الهوية العربية واإلس مية وحرمان الفةسطينيين

من ئر حلوقهف اإلنسانية والطبيعية ب،رضهف ووطنهف وب ار هف وهويبهف".

وحيا فهللا بصريح أم " ،الشعب الفةسطينهللا فهللا نضاله المجيد بمواجهة العدو اإلسراسيةهللا بمسئاة
بحلوقه وأهمها حق العودط وقياف دولة فةسطين المسبلةة وااصمبها اللد

مئونا

الشريف" .وحد ئر

الشعب الفةسطينهللا فهللا الداخر وفهللا الشبا  ،والموحدين الدروز فهللا فةسطين ،اة "البمسك

بالوحدط الفةسطينية من حيد أنها أولويا

النضار ،والبنبه الداسف إل مخططا

العدو الرامية إل

زر الفبنة بين أبناء الوطن الواحد" ،مؤئداة أنه "مهما طار الزمن فإن فةسطين سببل اربية االنبماء
التاريخ :األربعاء 2017/8/2
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والهوية والعنوان المشع لةدولة البهللا بجمع الئر بح

رايبها الوطنية الواحدط مهما بعسف االحب ر

وطغ  ،ومهما بمادى فهللا ادوانه ،ألن صمود الشعب الفةسطينهللا أقوى وأصةب من ئر ادوان".

المستقبل ،بيروت2017/8/2 ،

" .54التعاون اإلسالمي" تدين الممارسات اإلسرائيلية بحق األقصى
أنلرط /أجه نور جةيك :أدان وزراء خارجية دور منظمة البعاون اإلس مهللا ،بر"شدط" الممارسا
"االسبف اززية" لسةطا

االحب ر اإلسراسيةهللا مؤخ ار فهللا اللد

والمسجد األقص .

جاء ذلك فهللا البيان الخبامهللا ،الذي أصدربه الةجنة البنفيذية لوزراء خارجية دور المنظمة ،الب

االجبما االسب ناسهللا الذي الدبه فهللا إسطنبور بداوط من برئيا.
وقار البيان" ،ندين بشدط االسبف از از

اإلسراسيةية األخيرط ،ومنها إغ ق المسجد األقص

والعلوبا

الجمااية البهللا بسبهدف حرية العبادط لةمسةمين والمسيحيين الفةسطينيين فهللا األمائن الملدسة ،وحظر
بةك األمائن أماف الفةسطينيين الذي يمارسون ابادابهف بشئر سةمهللا ابر اسبخداف قوط مفرطة

ومميبة".

ونول البيان بالبسامح الدينهللا الم الهللا ،الذي ااشبه اللد

السنين.

وشدد الوزراء اة

االلبزاف بالدفا

فهللا ظر الحئف اإلس مهللا ،اة مدى مسا

ضد جميع البهديدا  ،البهللا بسبب فيها "االحب ر اإلسراسيةهللا

االسبعماري" ،محذرين من مخاطر بغيير الطابع المعنوي والدينهللا لةمسجد األقص  ،أول

و الد الحرمين الشريفين.
ورفض البيان اإلجراءا

اإلسراسيةية الرامية إل

"لةفةسطينيين الذين ردوا اة

اللبةبين

بغيير ديموغرافهللا باللد  ،ئما وجه بحية

المعايير اإلسراسيةية غير الشراية ،ابر المظاه ار

الجمااية" .وجدد البيان "داف صمود الفةسطينيين الذي يحمون اللد

باسف األمة".

والصةوا

وأشاد بداف وبفاار برئيا واألردن والسعودية والمغرب من أجر األقص  ،وفهللا هذا اإلطار ،نول

بخطاب الرسي

البرئهللا رجب طيب أردوغان ،الذي يبول الرساسة الدورية لمنظمة البعاون اإلس مهللا،

فهللا  22يوليو/بموز الماضهللا.

وطالب البيان المجبمع الدولهللا ببذر الجهود ال زمة من أجر وقف االحب ر اإلسراسيةهللا ،الذي بدأ

العاف  ،1967والوصور إل حر اادر وداسف.
ئما داا البيان المؤسسا

األممية ،وبينها مجة

حلوق اإلنسان ،إل

بناور األزمة الخاصة

بالمسجد األقص  ،معربا ان االمبنان والبلدير لةحئومة البرئية السبضافبها االجبما .
التاريخ :األربعاء 2017/8/2
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إسطنبور فعاليا

وشهد

الطارة لةجنة البنفيذية اة

االجبما

األاضاء فهللا منظمة البعاون اإلس مهللا ،لداف اللد
وحضر المؤبمر الذي انبه

وب أر

مسبوى وزراء الخارجية بالدور

والمسجد األقص .

فعاليابه مساء اليوف 44 ،مم ة ان دور منظمة البعاون اإلس مهللا.

االجبما وزير الخارجية البرئهللا ،بصفبه مم ة لبرئيا البهللا ببول رساسة المنظمة فهللا الفبرط

الحالية.

وشارك فهللا االجبما  ،فض ة ان األمين العاف لةمنظمة يوسف الع يمين ،وزير الخارجية السعودي
اادر الجبير ،ونظيرل اإليرانهللا محمد جواد ظريف.
ئما شارك فهللا االجبما

وزير الخارجية الفةسطينهللا رياض المالئهللا ،ونظيربه اإلندونيسية ريبنو

ليسباري بريانساري ،ووزير خارجية ماليزيا حنيفة أمان ،ونظيرل األردنهللا أيمن الصفدي ،ووزراء

ومسؤولون من دور أخرى.

وشارك السودان والصومار فهللا االجبما

وبون

وأفغانسبان والئوي

اة

مسبوى وزير الدولة لةشؤون الخارجية ،أما العراق

فشارئوا اة مسبوى نواب وزراء الخارجية.

وكالة األناضول لألنباء2017/8/1 ،

 .55مجمع الفقه اإلسالمي الدولي :زيارة األقصى مطلوبة شرعاً إذا فرضتها المصلحة
إسطنبور "إينا" :قار مجمع اللفه اإلس مهللا الدولهللا ،ال

اء ه 1أغسط

2017و ،إن زيارط المسجد

األقص مندوبة ومرغب فيها شرااة ،إذا اقبضبها المصةحة.

وحذر المجمع ،وهو أحد األجهزط البابعة لمنظمة البعاون اإلس مهللا ،من مخاطر الم

المسجد األقص  ،محم سةطا

وقار مدير إدارط الفبوى والبشريعا
المجمع ،خ ر االجبما

االحب ر اإلسراسيةهللا المسؤولية الئامةة ان األحداد األخيرط.

بحرمة

الملارنة فهللا المجمع الدئبور ابداللاهر محمد قمر ،فهللا مشارئة

الطارة مفبوي العضوية لةجنة البنفيذية لةمنظمة اة

مسبوى وزراء

الخارجية بش،ن اللد  ،المنعلد فهللا إسطنبور :إن المسجد األقص المبارك هو لةمسةمين وحدهف وال

ا قة لةيهود به ،وال يجوز أن يخضع لةمفاوضا

وال لةمباح ا  ،فهو أسم وأرفع من ذلك ئةه.

وأئد أنه ال يمئن أن يبحلق س ف اادر وال اسبلرار فهللا المنطلة إال بإنهاء االحب ر اليهودي لمدينة

اللد

ومسجدها المبارك.

وئشف أن المجمع أصدر ق ار ار انبه

ومرغب فيه ،إذا ئان

إل

أن الحئف الشراهللا لزيارط المسجد األقص

أنه مندوب

الزيارط محللة لةمصالح ،البهللا يوئر بلديرها ألولهللا األمر فهللا الدور اإلس مية،

الفبا إل أن من أهف هذل المصالح إاانة الشعب الفةسطينهللا الشليق اقبصاديا واجبماايا ومؤازربه.
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موقع منظمة التعاون اإلسالمي2017/8/1 ،

 .56جاويش أوغلو :اجتماع إسطنبول أ ّكد قدسية األقصى لدى المسلمين

إسطنبور /نازلهللا يوزباشهللا أوغةو :قار وزير الخارجية البرئهللا مولود جاويش أوغةو ،إن اإلا ن
الصادر ان اجبما الةجنة البنفيذية االسب ناسهللا الموسع لوزراء خارجية منظمة البعاون اإلس مهللا

بش،ن المسجد األقص  ،اليوف ال
لدى المسةمين.
ولف

احد من أقد
اء ،أئد أن الحرف اللدسهللا الشريف و ٌ

د أمائن

مشددا
جاويش أوغةو أن االجبما أئد اة حماية الوضع الباريخهللا لةحرف اللدسهللا الشريف.
ة

اة داف العالف اإلس مهللا بلوط لةلضية الفةسطينية واللد  ،دون بفاصير.

وأضاف جاويش أوغةو أن وزراء خارجية منظمة البعاون اإلس مهللا ،رفضوا جميع البدخ
ش،نها أن بم

حق سيادط الدولة الفةسطينية اة ااصمبها اللد

الشرقية.

البهللا من

وكالة األناضول لألنباء2017/8/1 ،

 .57فتاة اإلغراء اإليرانية توقع بمسؤولين إسرائيليين وسعوديين في شباكها
الناصرط  -وديع اواودط :بعد نصف ااف اة الئشف ان "فبيا

اإلغراء" ،البهللا اسبخدمبها حرئة

الملاومة اإلس مية هحما و قير فهللا إسراسير إن إيران بسبخدف الطريلة ذابها لةبجس

اة معةوما

حور شرئا

إسراسيةية بعمر فهللا مجاال

وحسب ما نشر فهللا إسراسير فإن البجس

حساسة.

والحصور

اإليرانهللا يبف بواسطة "مايا آش" ،فباط جذابة امرها  29ااما

بليف فهللا العاصمة البريطانية لندن ،مولعة بالموسيل

وبنشط فهللا منبديا

وببحد ان حب.

وببظاهر آش بشغفها برجار بالغين يشغةون مناصب اةيا فهللا شرئا

البواصر االجبمااهللا

الطاقة ،الطيران وبئنولوجيا

المعةوما  .ويوضح موقع "واين " اإلخباري اإلسراسيةهللا أن "بروفاير آش" مزور ويشئر "مصيدط
اسر" لييلا برجار والحصور اة معةوما
وينسب الموقع برجيحا

لمسؤولين إسراسيةيين بفيد ب،ن البروفاير المزور بف بمساادط قراصنة

إيرانيين ،ئما يوضح أنها حلل

رجار فهللا إسراسير ،والواليا

سرية.

نجاحا جزسيا ،حيد بمئن

من الحصور اة معةوما

حساسة من

المبحدط ،والسعودية والهند ،قبر الئشف ان أمرها فهللا شهر فبراير/

شباط الماضهللا .وحسب "واين " فإن البروفاير المزور بف بصميمه من قبر مجمواة قراصنة بدا

"ئوفةي

جيفسهللا" البهللا سبق وشن

التاريخ :األربعاء 2017/8/2
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القدس العربي ،لندن2017/8/2 ،

 .58صهر ترامب يصرح بأنه يدعم اإلجراءات اإلسرائيلية أمام األقصى
لندن -اربهللا -21أحمد حسن :ابر جاريد ئوشنر ،صهر الرسي

األمريئهللا دونالد برامب ،ومبعو ه

لةشرق األوسط ،ان دامه ألجهزط المراقبة البهللا وضعبها سةطا

االحب ر اإلسراسيةهللا أماف بوابا

المسجد األقص  ،ف أزالبها بح

ضغوط أهر اللد .

وصري ئوشنر ،بحسب ما نلة

صحيفة "ميدر إيس

أجهزط الئشف ان المعادن اإلسراسيةية ملابر بوابا

الئونجر بف بسريبه.

آي" ،فهللا بلرير برجمبه "اربهللا ،"21بدامه

المسجد األقص  ،خ ر اجبما مع مبدربين فهللا

وقار ئوشنير فهللا رد طوير إن أجهزط الئشف ان المعادن أماف الحرف الشريف "ببدو منطلية".
وأضاف" :أنا ال أارف ما إذا ئان الجميع اة دراية ،ولئن ئان هناك شخصان ا نان من الح ار
اإلسراسيةيين قب فهللا جبر الهيئر هالمسجد األقص و ،وهذل ههللا المرط األول منذ سنوا

وضع ئاشفا

معادن اة األبواب أمر منطلهللا".

لذلك فإن

ئما أارب ئوشنر ان شعورل باإلحباط إزاء امةية الس ف بين الفةسطينيين واإلسراسيةيين ،قاس " :للد

قرأنا ما يئفهللا من الئبب" حور الص ار  ،مضيفا" :ئيف يساادنا ذلك فهللا إح ر الس ف؟"

وقار" :ما هو الشهللاء الجديد والفريد الذي نسبطيع أن نلدمه؟ ال أاةف ..أنا مب،ئد أن الجميع حاور

سابلا ،وبطرق مخبةفة .اآلن نحاور بلديف حةور منطلية".

موقع "عربي 2017/8/2 ،"21

 .59السفير الروسي بإيران :حماس حركة وطنية وموسكو ال تعدها إرهابية
طهران :قار لوان جاغاريان ،السفير الروسهللا فهللا إيران :إن حرئة حما
لةشعب الفةسطينهللا ،وههللا حرئة وطنية ،وان موسئو ال بعدها إرهابية.

أحد المم ةين الرسيسين

وأفاد مراسر "المرئز الفةسطينهللا ليا ف" فهللا طهران أن السفير الروسهللا قار ذلك فهللا للاء جمعه

بمم ر حرئة حما

فهللا إيران خالد اللدومهللا ،اليوف ال

واللضية الفةسطينية بااببارها قضية اادلة.
وشدد لوان جاغاريان أن ب دل ال بعد حما

لةشعب الفةسطينهللا ،وههللا حرئة وطنية.

اء ،مؤئدا داف ب دل لةشعب الفةسطينهللا

حرئة إرهابية ،وببعامر معها ئ،حد المم ةين الرسيسين

وأئد السفير الروسهللا اة المصالحة الفةسطينية ،وضرورط الوحدط بين الفةسطينيين.
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المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/1 ،

التاريخية
 .61نادي "بالستينو" بتشيلي يستبدل الرقم واحد على قمصان العبيه بخريطة فلسطين
ّ

جدا بشراء وبيع
الناصرط  -زهير أندراو  :فهللا الوق الذي يلوف فيه رجار أامار ارب من األ رياء ة
ٍ
ب،سعار خيالي ٍة ،يدأب فريق “بالسبينو” فهللا بشيةهللا اة االلبزاف بلضايا
النوادي األوروبية الرياضية
المنفة
فةسطين الباريخية ،ويبحمر الهجوف ُ

لةوبهللا الصهيونهللا ،ويدفع األموار البهللا بفرضها اةيه

منظمة الفيفا ،زاامة أنه ببصرفابه هذل ُيلحف الرياضة بالسياسة.
هذا وأسر اللاسمون اة نادي “بالسبينو” قةوب الجماهير الفةسطينية مطةع العاف  ،2014وذلك اندما
أاةن النادي ان إط ق زي فريق ئرط اللدف لةموسف الرياضهللا  2015/2014فهللا بشيةهللا بمفاج،ط بخ

الهوية واألرض الفةسطينية.

فالنادي الذي أسسبه الجالية الفةسطينية منذ زمن بعيد ،وههللا البهللا بُعببر أئبر جالية فةسطينية فهللا
العالف ،أحيا وال زار هويبه الفةسطينية بطرق وأساليب ادط ،وأبرزها اللمصان المزينة ب،لوان العةف
المببئرط ئان
الفةسطينهللا منذ الب،سي  ،ولئن المفاج،ط الجديدط و ُ
ظهر اللمي

ب،ن بف االسبعاضة ان رقف ه1و اة

الرياضهللا ل ابين بوضع خارطة فةسطين “الباريخية” ئامةةة بامبدادها الذي يشبه الرقف

 ،1وذلك من النهر لةبحر ومن أر

الرياضهللا الفةسطينهللا وحب البشيةهللا.
بعدها ب،ياف فلط قام

الناقورط حب

ئبير فهللا الشار
أف الرشراش .ما أ مر بفاا ة ةا

الجالية اليهودية فهللا بشيةهللا ودور اللارط ال بينية مداومة من الةوبهللا الصهيونهللا

ببلديف احبجا ٍ رسمهللا لةفيفا اة قمي

نادي فةسطين بسبب وضعه خريطة فةسطين الئامةة ،مما

وحرف اةيه اربداء هذا الزي ألسباب ببعةق بشروط االبحاد الدولهللا
ارض نادي بالسبينو لعلوبة مادية ُ
لئرط اللدف المبم ةة بعدف إقحاف السياسة فهللا الجانب الرياضهللا.

لف بمض سوى أياف حب
الصدر.

اببد الفريق زياة جديداة رسم

اةيه خارطة فةسطين بةون الذهب اة

رأي اليوم ،لندن2017/8/1 ،

 .61تيلرسون :أمير دولة قطر لعب دو ارً أساسياً في نزع فتيل األزمة الخليجية

واشنطن  -العربهللا الجديد الجزيرط ،األناضور :قار وزير الخارجية األميرئهللا ،ريئ
مؤبمر صحافهللا مساء اليوف ال

التاريخ :األربعاء 2017/8/2
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أساسياة فهللا نز فبير األزمة الخةيجية منذ يومها األور ،مشي اةر إل قةق أميرئا من الخ ف مع قطر

البعاون الخةيجهللا .مضيفاة "أننا مةبزمون بحر األزمة

ألنه ُيزاز االسبلرار فهللا المنطلة ،ويلسف مجة
الخةيجية لبحليق وحدط الخةيل ،ومن أجر مشرو محاربة اإلرهاب".

وأاةن بيةرسون ان إيفاد مساادل بيف لينديرئين والجنرار المبلااد أنبونهللا زينهللا إل الخةيل ،لمواصةة

الضغط اة أطراف األزمة الخةيجية ،مؤئداة البزاف واشنطن بحر الخ ف.

وقار بيةرسون فهللا مؤبمر صحافهللا بواشنطن إن "قطر بفهللا بالبزامابها بموجب مذئرط البفاهف الموقعة

مع ب دل" ،وأضاف أن "هذا مهف لبناء ال لة فهللا المنطلة" ،وذلك فهللا إشارط إل مذئرط البفاهف لمحاربة

بموير اإلرهاب.

وذئر وزير الخارجية األميرئهللا أن واشنطن قةلة بش،ن األزمة الخةيجية ،وبعبلد أن الخ ف ُيزاز

البعاون الخةيجهللا وجهود مئافحة اإلرهاب .وأشار وزير

االسبلرار ،ويلوض الوحدط بين دور مجة

الخارجية األميرئهللا إل أن هدف أميرئا هو حد األطراف فهللا الخةيل اة االنخراط فهللا الحوار.
وئان مسؤور فهللا الخارجية األميرئية قد قار أم

إن ب دل قةلة من اسبمرار حالة الجمود فهللا األزمة

الخةيجية ،مطالباة بإاادط فبح الحدود البرية السعودية الملفةة مع قطر ،بوصفها خطوط بعبر ان حسن

النوايا.

وأضاف المسؤور األميرئهللا أن الواليا

مجة

المبحدط سبئون أئ ر نجاحاة فهللا مواجهة اإلرهاب فهللا ظر

بعاون خةيجهللا موحد ،وال يمئن االنحراف ان الجهود فهللا هذا المسار.

وشدد المسؤور األميرئهللا اة أن واشنطن بريد أن برى الدور األربع ببخذ خطوا

إيجابية.

العربي الجديد2017/8/1 ،

 .62قرقاش :فشل تسييس "إيكاو" إنذار مبكر
جدط :ااببر وزير الدولة اإلمارابهللا لةشؤون الخارجية أنور قرقاش فشر قطر فهللا بسيي
الطيران الدولية هإيئاوو "إنذا اةر مبئ اةر وسيفشر معه البوجه الئار هللا لبسيي

مةف منظمة

الحل" ،مؤئداة أن الحر فهللا

المراجعة الصريحة لبرائف األخطاء فهللا حق المنطلة والجار .وقار قرقاش اة

حسابه فهللا موقع

البواصر االجبمااهللا "بويبر" أم  ،إن إسبرابيجية قطر فهللا البعامر مع أزمبها محئوف اةيها بالفشر
ألنها ال بعالل جذور األزمة .وئان

منظمة الطيران الدولية هإيئاوو رفض

األربع الدااية لمئافحة اإلرهاب أم
السعودي المشرف العاف اة

طةبا قطريا بإدانة الدور

األور هاال نينو ،وئشف المسبشار فهللا الديوان المةئهللا

مرئز الدراسا

والشؤون اإلا مية سعود اللحطانهللا ،بصدي رسي

الوفد السعودي لمندوب السةطة اللطرية ،وبفنيد داوى "المظةومية" البهللا بمسح بها.
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عكاظ ،جدة2017/8/2 ،

 .63خبير في النقل الجوي لـ"الحياة" :مقاطعة "القطرية" تتفق وق اررات مجلس األمن
جدط  -ااسشة جعفري :قار الخبير فهللا قطا الطيران والنلر الجوي اةهللا الخطيب إنه اة رغف أن
الممةئة العربية السعودية ومصر واإلما ار

والبحرين الدااية إل مئافحة اإلرهاب لديها اضوية فهللا

بملاطعة الخطوط اللطرية وفرض مم ار

األمن ،وبالبحديد

منظمة الطيران الدولهللا هإيئاوو وبحبرف معاهدابها وابفاقابها الموقعة مع الدور األخرى ،إال أن قرارها
اللرار رقف  ،2309الذي ابخذل المجة
وأضاف فهللا ابصار لر"الحياط" أم
اسبخداف الطاس ار

قةة حوادد الطاس ار

هال

المدنية من الجها

طوارة لها اسبند إل

ق ار ار

مجة

فهللا جةسبه رقف  7775بباريس  22أيةور هسببمبرو .2016

حالة اللةق الدولية من

اءو ،أن االجبما فهللا المجار ائ

الحاضنة ليرهاب فهللا نلر المطةوبين واإلرهابيين ،واة رغف

وااببارها أفضر وسيةة نلر آمنة ،إال أن الطيران المدنهللا ومرافله بعببر أيضاة

وساسر يسهر بهديدها واسبهدافها ،لذلك من حق الدور الدااية لمئافحة اإلرهاب أن ببحئف فهللا

أجواسها ،وبمنع الم حة ان طاس ار

خط اةر اة أمنها ومواطنيها.
إل

ذلك ،رفض

دولة أخرى ،وخصوصاة إذا أر

أن هذل الدولة بشئر سياسابها

منظمة الطيران المدنهللا الدولهللا هإيئاوو الشئوى اللطرية بش،ن س مة طيرانها،

الملدمة ضد الممةئة العربية السعودية ومصر واإلما ار

مح ة لمناقشة الخ فا

اإلقةيمية والدولية.

والبحرين ،مشددط اة أن المنظمة ليس

السياسية لةدور ،بر لمناقشة األمور الفنية المبعةلة بالطيران فهللا األجواء
الحياة ،لندن2017/8/2 ،

" .64السياسة" الكويتية :قطر تدفع نظير تحسين سمعتها  40ألف دوالر شهرياً

ئشف موقع "بولبيئو" األميرئهللا ،مسااهللا قطر المحمومة لبةميع صوربها .وذئر الموقع أن الدوحة
وقع

الدا مع شرئة "مئديرمو

لبصبح ساد

شرئة ببعاقد معها قطر فهللا غضون شهرين ،أي منذ بداية أزمبها مع الدور الدااية

لمئافحة اإلرهاب ،فهللا وق
وأشار موقع إل

وير آند إيمري" لبوظيف شرئا

أميرئية بلدف خدما

اسبشارية

ببخبط بم،زق مع دور الملاطعة نبيجة دامها وبمويةها ليرهاب.

أن قطر وقع

واإلما ار ومصر والبحرين.
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وسبئون مهمة شرئة "مئديرمو " ممارسة الضغط اة

ابر مراس

الئونغر

مع

واجبمااا

أاضاسه ومسؤولين من و ازربهللا الخارجية والدفا .

فهللا الملابر بدفع الدوحة نظير هذل الخدما

 40ألف دوالر شهريا.

وفهللا السابق ،اسب،جر قطر مؤسسة أميرئية ،أسسها بور مانافور  ،المدير السابق لحمةة الرسي
دونالد برامب االنبخابية ،بضف فهللا اضويبها مسؤوال حئوميا إسراسيةيا سابلا ،ئما وقع
ة أشهر قابةة لةبجديد ،بجاوز

السياسة.

الدوحة أيضا ئان

الدا لمدط

قيمبه مةيون دوالر مع شرئة مبخصصة فهللا بببع سلطا

قد اسب،جر شرئة "أفينو اسبرابيجي

غةوبار" ملابر  150ألف دوالر شهريا.

السياسة ،الكويت2017/8/1 ،

 .65لجنة فرعية في مجلس النواب األمريكي :قطر منبر لنشر اإلرهاب وبيئة متسامحة مع مموليه
قدم

لجنة فراية فهللا مجة

النواب األمريئهللا مع خبراء ،أم

األزمة اللطرية الراهنة ،فيما أشار معظف المبحد ين إل البناقضا
إياها بالبيسة المبسامحة مع ممولهللا اإلرهاب والداامين له.
وناقش

الةجنة الفراية لمجة

ووصف

رسيسة الةجنة الجمهورية ايةيانا رو

ال

اء ،بحةي ة مفص ة ألصور

فهللا السياسا

اللطرية ،واصفين

النواب األمريئهللا حور الشرق األوسط وشمار إفريليا ،فهللا جةسة

اسبما ان السياسة الخارجية اللطرية وداف الدوحة ليرهاب.
قاسةة :إن الدوحة بمور منظما

سوريا.
ونلة

رو

ليبينن ،قطر بالبيسة المبسامحة مع بموير اإلرهاب،

إرهابية فهللا العالف ،فض ة ان العديد من الجمااا

المبطرفة فهللا

ليبينن ان ئا رين باور المسؤولة السابلة بو ازرط الخزانة ،أن السعودية واإلما ار

إل دفع الدوحة البخاذ إجراءا

سعبا

ضد ممولهللا اإلرهاب لئن الدوحة اسبمر فهللا دامها ليرهاب.

وذئر ليبينن ب،ن مسؤوالة قطرياة قاف ببلديف الداف ليرهابهللا خالد الشيس محمد ،الذي يوصف ب،نه

العلر المدبر لهجما
فهللا نيويورك ،وخةف

 11سببمبر/أيةور  ،2001البهللا اسبهدف

ما يزيد اة أربعة آالف قبير.

بشئر رسيسهللا مرئز البجارط العالمية

من جهبه ،وصف السينابور الديملراطهللا يودور ديوبش ،األزمة ب،نها ن از حور داف قطر مالياة
لمجمواا

بحمر إشئالية اميلة ،فيما أشار جونا ان شانزر ناسب رسي

ان الديملراطيا  ،فهللا شهادط مئبوبة لةجنة الفراية ،إل
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اإلرهابية ،معبب اةر أن هذا الداف لةجمااا

اإلرهابية يبعد اة

قطر ،واصفاة هذا البناقض من قبر قطر ب،نه مجنون.

اللةق مع وجود قاادط أمريئية فهللا
الخليج ،الشارقة2017/8/2 ،

 .66اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان :دول الحصار تسعى لـ "شرعنة" انتهاكاتها اإلنسانية
الةجنة الوطنية لحلوق اإلنسان أن الجانب

لندن  -الراية  :أئد الدئبور اةهللا بن صميس المري رسي

اإلنسانهللا هو األئ ر ب ،اةر جراء أزمة الحصار اة دولة قطر الفباة إل أن دور الحصار اسبهدف

خ ر األزمة حياط الشعوب الخةيجية والمليمين فهللا منطلة الخةيل فهللا ئافة جوانبها الصحية والبعةيمية

والعمةية واالجبمااية .الفباة إل أن هذل األزمة بف اخب قها لشرانة االنبهائا

مئشوفة وواضحة لةئافة.

جاء ذلك خ ر اجبما رسي

الةجنة بةندن مع سعادط السيدط ئارين بير

اإلنسانية البهللا باب

الرسي

العاف السياسهللا

لةخارجية البريطانية بملر الو ازرط أم  .وقار المري :هإن دور الحصار ببمادي فهللا انبهائا

اإلنسان البهللا لف ببرك حلاة مئفوالة إال وبجاوزبه بخروقا

طال

صارخة ل بفاقيا

الحق فهللا ممارسة الشعاسر الدينية بدوااهللا خ فا

وبناور د .المري خ ر االجبما الخطوا
بةك االنبهائا

وأئد د .المري اة

مواقف المنظما

األخيرط لبةك المنظما

والموا يق الدولية حب

الواسعة لةجنة الوطنية لحلوق اإلنسان من أجر مناهضة

فهللا ئافة المحافر الدولية وحد المنظما

الدولية واألخ قية بجال بةك االنبهائا .
البحرئا

سياسية.

حلوق

االضط

المخبصة اة

الحلوقية الرافضة والمناهضة انبهائا

بإدانة منع الحجا

بمسؤوليابها

الحصار واة

من مواطنهللا ومليمهللا دولة قطر من أداء

فريضة الحل بوضع العراقير اإلجراسية وبد خطاب الئراهية والبحريض ضدهف فهللا وساسر اإلا ف

الرسمية فهللا دور الحصار.

الراية ،الدوحة2017/8/2 ،

 .67المعقول والالمعقول في "صفقة القرن"
فهللا ئر مرط ي،بهللا إل

البي

األبيض سائن جديد ،بنشط بورصة الرهانا

الشخصهللا باللضية الفةسطينية واة

إحد ى المعض

مدى قدربه اة

الدولية الئبرى المسبعصية اة
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برامب أخذ

هذل المرط منح غير مسبوق ووصة

إل آفاق بئاد ب م

حد الجنون ،خصوصاة أن

أميرئهللا ي،بهللا من خار المؤسسة الرسمية ومن ف يبدو

السيد الحالهللا لةبي

األبيض هو أور رسي

الوصور إل البي

األبيض ،بدور حور قدربه الفذط اة إبراف الصفلا  ،يسع ئ يرون لةبرويل له

مؤه ة بطبيعبه الببدا حةور من "خار الصندوق" .وألن شهربه الرسيسة ،حب من قبر بمئنه من
بااببارل الرسي

األقدر اة

"صفلة اللرن" البهللا بضع حداة نهاسياة لةص ار العربهللا-

البوصر إل

اإلسراسيةهللا وبعالل اللضية الفةسطينية من جذورها.
والواقع أنه ما إن اسبلر برامب فهللا البي

الشخصهللا ب،زما

األبيض حب أقدف اة ادد من الخطوا

الشرق األوسط بصفة اامة واللضية الفةسطينية ،وهو ما بجة بوضوي من خ ر

حرصه اة :

 - 1أن يعهد بمةف اللضية الفةسطينية إل
الخا

ائس

اهبمامه

دافيد ئوشنر ،زو ابنبه إيفانئا ،وأن يعين محاميه

ديفيد فريدمان ،سفي اةر له فهللا إسراسير .وبينما رأى البعض فهللا بعيين شخصيبين يهوديبين من

قةب الداسرط الةصيلة شخصياة ببرامب دلي ة اة انحيازل المسبق إلسراسير ،وهو ما قد يؤ ر سةباة فهللا
المبحدط ئوسيط نزيه ،رأى فيه البعض اآلخر نوااة من البحصين الذابهللا فهللا مواجهة

دور الواليا

بهمة العداء لةسامية وخطوط بسبهدف فهللا الوق

 - 2أن يةبلهللا برامب فهللا البي

المؤهة ة لةلياف بدور رسي
ابا

نفسه بةيين الموقف المبعن

لةجانب اإلسراسيةهللا.

األبيض الب بنصيبه مباشرط ئر الليادا

العربية واإلسراسيةية

فهللا امةية البحد ان بسوية داسمة ونهاسية لةص ار  ،منهف نبانياهو ومحمود

والمةك ابدا ال انهللا ،والرسي

السيسهللا وآخرون.

 - 3زيارط الرياض ،فهللا أور بحرك خارجهللا يلوف به برامب ،وللاؤل هناك بعدد ئبير من قادط الدور
العربية واإلس مية ،ف إل اللد

برسي

السةطة الفةسطينية.

لف يصدر حب

ل لبلاء مجدداة برسي

اآلن أي بصريح رسمهللا منسوب إل

الوزراء اإلسراسيةهللا ،ف إل بي

لحف ل لبلاء

أي مسؤور أميرئهللا ،أو أي و يلة رسمية

منسوبة إل أي مؤسسة أميرئية ،من ش،نها إللاء الضوء اة طريلة بفئير اإلدارط األميرئية الجديدط

ورؤيبها لةبنازال

المطةوبة من الجانبين ولمليا

الئفيةة بالبوصر إل

"صفلة اللرن" البهللا بنههللا

الص ار العربهللا -اإلسراسيةهللا وبعالل اللضية الفةسطينية من جذورها .ومع ذلك فإن ما نشر فهللا وساسر
اإلا ف العربية والغربية من معةوما  ،أو فةنلر من بحةي

االسبنباجا

البالية:

األور :اسببعاد إدارط برامب بحد أي بسويا

واجبهادا  ،يئفهللا لةبوصر إل

بربئز اة "حر الدولبين" ،ألنه حر يبطةب إقامة دولة

مسبلةة اة ئر األراضهللا الفةسطينية البهللا احبةبها إسراسير ااف  ،1967اة رغف أنها ال بشئر سوى
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 22فهللا المسة من فةسطين الباريخية ،وهو ما يفبرض بداهة لي
بفئيك المسبوطنا

اللاسمة ،بما فيها مسبوطنا

اللد

فلط بجميد االسبيطان وانما أيضاة

الشرقية ،وااادط المسبوطنين الذين يلبرب

اددهف اآلن من مةيون نسمة إل داخر حدود ما قبر حرب  .1967إذ بعبلد اإلدارط األميرئية أن

األمر الواقع بجاوز هذا الحر بماماة ومن ف لف يعد قاب ة لةنلاش.
ال انهللا :اسببعاد إدارط برامب فهللا الوق

حر يبطةب بمبع جميع الفةسطينيين لي

نفسه بحد أي بسويا

بلوف اة "حر الدولة الواحدط" ،ألنه

فلط بالحلوق السياسية والمدنية المباحة لجميع المواطنين

اإلسراسيةيين من دون بمييز ،وانما أيضاة بحق العودط المئفور لةيهود المليمين خار حدود إسراسير .إذ
بعبلد اإلدارط األميرئية أن هذا الحر يشئر خط اةر وجودياة اة إسراسير ،ئدولة يهودية ،ويحيةها اة
المدى الطوير إل دولة ناسية اللومية يبمبع فيها الفةسطينيون بغالبية اددية.

ال الد :بفضير إدارط برامب بسويا
ال جسين الفةسطينيين فهللا المنف
نل

بلوف اة

"حةور امةية" لمشئ

قاسمة بالفعر ،ئمشئةة

ودور الجوار ،ومشئةة الئ افة السئانية فهللا قطا غزط ،ومشئةة
 .وبرى اإلدارط األميرئية أن الحر األم ر لمشئةة ال جسين

الموارد الماسية وغيرها من المشئ

الفةسطينيين يجب أن ينطةق من اللبور بفئرط البوطين ،وأن الحر األم ر لمشئةة الئ افة السئانية فهللا
اة قبور ببادر األراضهللا بين مصر واسراسير ،أي قبور مصر بالبنازر

قطا غزط يجب أن يب،س

ان  700ئةف مربع من أراضيها المجاورط للطا غزط ملابر حصولها اة مساحة مما ةة فهللا صحراء

النلب...الس.
إذا صح

ه ذل االسبنباجا

فةن يئون لها سوى معن

واحد ،وهو أن الحةور البهللا بببناها إدارط

برامب لةص ار العربهللا -اإلسراسيةهللا ولةلضية الفةسطينية بئاد بئون مطابلة بماماة لةحةور البهللا بلبرحها
إسراسير ،ومن ف يصبح السؤار الذي يبعين طرحه :لماذا بعبلد إدارط برامب أن العرب والفةسطينيين

أصبحوا جاهزين لةلبور بما ئانوا يرفضونه من قبر ،وما ههللا اآللية البهللا يمئن من خ لها بمرير

الشروط اإلسراسيةية لبسوية الص ار

بااببارها "صفلة اللرن" المنبظرط وليس

بصفية لةلضية

الفةسطينية واسبس ماة لةهزيمة؟

ليجابة اة الشق األور من السؤار ،يمئن اللور إن إدارط برامب ببنهللا رؤاها انط قاة من اابلادها

بصحة االفبراضا

ال

ة البالية:

االفبراض األور :أن العرب بصفة اامة ،والفةسطينيين بصفة خاصة ،يعيشون أسوأ حلبهف الباريخية
وأصبحوا ،من ف ،يشئةون الطرف األضعف فهللا معادلة الص ار والذي يبعين اةيه بحمر اللسط

األئبر من ئةفة وأاباء البسوية السياسية.
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االفبراض ال انهللا :أن معظف النخب العربية الحائمة أصبح
مصالحها من الخطر الذي ئان

برى فهللا إيران خط اةر أئبر اة

بشئةه إسراسير بلةيدياة ،ومن ف أصبح

أشئار مخبةفة من صيإ البعاون العربهللا -اإلسراسيةهللا قد بصر إل

األرض ممهدط إلقامة

حد البحالف لمواجهة "الخطر

اإليرانهللا المشبرك".

االفبراض ال الد :أن قانون جاسبا الذي ببنال الئونغر األميرئهللا بما يشبه اإلجما فهللا اهد الرسي

أوباما أصبح قاد اةر اة إشااة حالة من الخوف الجمااهللا فهللا العالف العربهللا.

الشق ال انهللا من السؤار فيمئن اللور أن اإلدارط األميرئية الحالية باب

أما بالنسبة ليجابة اة

بعبلد أن "المبادرط العربية" البهللا اابمدبها اللمة العربية فهللا بيرو

ااف  2002أصبح

اآلن قابةة

ل ابماد ئآلية صالحة لةبسوية ،شرط أن بوافق األطراف المعنية اة إاادط بربيب أولويابها بما يبفق

و "خريطة طريق جديدط" ،ببدأ ببطبيع الع قا

بين إسراسير والدور العربية ابر بحالف اربهللا

إسراسيةهللا قادر اة مواجهة "الخطر اإليرانهللا المشبرك" ،وبنبههللا باالنسحاب من األراضهللا الفةسطينية
البهللا برى إسراسير أن اسبمرار هيمنبها المباشرط اةيها لف يعد أم اةر حيوياة لةمحافظة اة

الوطنهللا ،ولئن فهللا نهاية امةية طويةة من إجراءا

جديدط ومببادلة لبناء ال لة

أمنها

غير أنهللا أابلد جازماة أن قدرط إدارط برامب اة حمر األطراف المعنية اة إبراف "صفلة اللرن" بئاد
بئون معدومة .ويئفهللا أن نسبعيد شريط األحداد البهللا اندلع

فهللا محيط المسجد األقص  ،بسبب

إصرار إسراسير اة بغيير قوااد إدارط الةعبة فهللا هذل المنطلة البالغة الحساسية ،لةبوصر إل هذل
اللنااة .فلد ب

حةلا

بالدلير اللاطع أن قدرط إسراسير اة فرض األمر الواقع اة الفةسطينيين ،أئ ر

النظاف العربهللا ضعفاة ،ال بزار محدودط ،فما بالك إذا ئان المطةوب فرض األمر الواقع اة

حوالهللا  400مةيون اربهللا وأئ ر من بةيون ونصف البةيون مسةف؟

انحياز برامب المطةق لةمصالح اإلسراسيةية ئان هو األمر الوحيد المبوقع والمنطلهللا فهللا "صفلة

اللرن" ،أما قدربه اة
الدر الرسي

فرض هذل الصفلة اة

الشعوب العربية فهو المسبحير بعينه .وهذا هو

الذي يمئن اسبخ صه من انبصار الشعب الفةسطينهللا فهللا موقعة األقص  ،اة رغف

قناابنا ب،نه انبصار موق

يحبا

إل

صبر وم ابرط وبضحيا

ئ يرط لةبناء اةيه لصنع مسبلبر

أفضر لةفةسطينيين والعرب .لذا ننبهز الفرصة لبوجيه البحية لةشعب الفةسطينهللا الصامد اة أرضه.

الحياة ،لندن2017/8/2 ،
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 .68أمصالحة بين حماس ومحمود عباس؟
د .فايز أبو شمالة
ال أسببعد فئرط بحليق مصالحة بين محمود ابا

أن خطوط بلرب حما
وربما بئون قد أب

حرئة حما

من الناسب محمد دح ن ئان

اضط اررية ،ومحئومة بواقع غزط المحاصر،

أئةها من وجهة نظر حما  ،وأسهم

أن ال ب،سن من الرئود.

فمنذ نشر بفاهما

وحرئة حما  ،ولو لفبرط زمنية محدودط ،وال سيما

مع دح ن والهواج

حما

فهللا بحريك الميال الرائدط البهللا أراد

لها

بسيطر اة بفئير ابا  ،وهو يس،ر فهللا صمبه

ان حجف الحضور المصري فهللا هذل البفاهما  ،ولماذا؟ وال أين سبفضهللا؟ وال أي مدى سبنعئ
هذل البفاهما

اة مسبلبةه الليادي ،وال سيما أن بدفق الوقود المصري إل قطا غزط قد بحلق فهللا
مع ابد الفباي السيسهللا فهللا اللاهرط ،وهذل رسالة مصرية

اليوف نفسه الذي البل فيه محمود ابا

بئشف ان الرؤية العربية لمسبلبر اللضية الفةسطينية.
للد أدرك محمود ابا

أن بخريب البفاهما

بين حما

ودح ن ،بم ابة العازر الطبيعهللا بين قطبهللا

الداسرط الئهرباسية ،والذي سيحور دون اشبعار المطالبة الجماهيرية والبنظيمية بضبط إيلا النظاف

السياسهللا الفةسطينهللا بعيداة ان ابا  ،وقد أدرك ابا
حما

بحئف البجربة أن بخريب البفاهما

بين

ودح ن ال يبحلق إال من خ ر بلديف البداسر لحرئة حما  ،وال سيما أن حاجة النا

فهللا

غزط البهللا أراد ابا
اة ابا

أن يوظفها لةضغط اة

نفسه ،بعد أن صار حما

حرئة حما  ،اربد

حجر الرح فهللا البحالفا

ان بحليلها بين دح ن وابا  ،ومن يبابع بصريحا

محمود ابا

بالعئ  ،وصار ضاغطاة

والبفاهما

البهللا اجز الوسطاء

فهللا الفبرط األخيرط يسبنبل منها

غزالة افيفاة لحرئة حما  ،ورغبة لديه فهللا ببادر الغراف معها درءا لخطر أشد  ،لذلك يبدو منطلياة ما
يشا ان ملبري مصالحة ملدف من قبر رجار محمود ابا

اة

بجميد ئر إجراءا

فهللا الملاطعة ،ملبري مصالحة يعبمد

الرساسة العلابية بما فيها البراجع ان قطع الئهرباء ،وبلةي

الروابب،

والسماي بدخور مادط الديزر وسحب قرار البنك المرئزي الفةسطينهللا بمنع بحوير الدوالر أو العمةة

األجنبية لفرو البنوك العامةة فهللا اللطا  ،ملابر إلغاء الةجنة اإلدارية البهللا شئةبها حرئة حما ،

والعودط فو ار إل طاولة المصالحة ،وحر المجة
مع حما  ،بشرف اة انبخابا
بصريحا

قادط حرئة حما

بشريعية ورساسية.

بشير إل شبه بلارب مع محمود ابا

من مسؤور فهللا الحرئة ان اسبعداد حما
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حئومة الب وافق مسؤوليبها ئامةة ان قطا غزط ،وأزاف أن هذل لغة بصالحية ،ولغة من يفبش ان
مخار لضاسلة قطا غزط االقبصادية والحيابية اة أئ ر من صعيد.
فماذا لو اشبرط محمود ابا

آخر ،والملصود هنا شخ

اة

حرئة حما

أن بسلط ئر بربيبابها مع أي طرف فةسطينهللا

محمد دح ن ،والذي اسبفز ظهورل اة فضاسية األقص أنصار ابا

أئ ر من اسبف اززل ألنصار حما  ،فهر سبلبر حرئة حما
هنالك أصوا

المجة

داخر حرئة حما

طةب ابا

هذا؟

بلور :ال صفة رسمية لمحمد دح ن ،وهو مجرد ناسب فهللا

البشريعهللا ،وال يمئن العمر السياسهللا معه بشئر أبعد مما حصر ،فهو مفصور من حرئة

فبح ،وال بصير البحالفا

من يلور :حب

إال مع األطر البنظيمية المم ةة فهللا الساحة الفةسطينية ،وهنالك

والبفاهما

أن مصر العربية ال بريد أن ببجاوز النظاف السياسهللا الفةسطينهللا اللاسف حالياة،

وسبئبفهللا بالضغط اة محمود ابا

ئهللا يعدر من مواقفه.

وسط هذا البنافر والبجاذب ،بطر من شلوق الغيب غيمة ،بمطر اش ار األسسةة ،ومنها:
للد جرب

حرئة حما

المصالحة مع ابا

جانبه ،وب لون بخطوابه ،وجاهزين لةسير خةفه؟
فهللا حالة بحليق أي بفاهما

من قبر ،فماذا ئان

جديدط بين محمود ابا

النباسل؟ وهر ما زلبف ب،منون

وحرئة حما  ،من يضمن ادف النئو

وااللبفاف اة ما بف البوافق اةيه ،بعد أن يئون قد انفرط الد البفاهما
وهر ب،من حرئة حما

مئر ابا

السياسهللا ،والذي قد يمد يدل فهللا لحظة إل

دح ن ،ليلوض بفاهمابه مع حرئة حما ؟

طري األسسةة السابلة ال يعنهللا البئاء وذرف الدمو اة البفاهما
من الوقود المصري فهللا يد محطا

خصمه محمد

مع محمد دح ن ،ولئنه اصفور

غزط ،خير من ألف ميجا واط ئهرباء فوق شجرط الواود،

فغموض المرحةة يفرض اة حرئة حما

ادف البخةهللا ان أي خيط دقيق قد يسهف فهللا بناء النسيل

السياسهللا المحئف لةلضية الفةسطينية ،ويفرض اةيها أن بسير اة
والبفاهما

مع دح ن؟

،

حبر دقيق من البحالفا

البهللا بخدف الملاومة ،فئر ادو لةملاومة هو ادو لةشعب الفةسطينهللا.

م حظة :ما أسهر قراءط الموقف ،وما أصعب ابخاذ اللرار
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 .69ما بعد انتهاء التنسيق األمني
معين الطاهر
بدايةة ،ينبغهللا اإلشارط إل
محمود ابا

ادف وجود أي رابط بين العنوان أا ل وبصريحا

ومسؤولين فةسطينيين بش،ن وقف جميع االبصاال

البنسيق األمنهللا .ذلك أن الئابب يعبلد أن هذل البصريحا

الرسي

الفةسطينهللا

مع إسراسير ،بما فيها امةيا

ال بعدو أن بئون ظرفية ،بخبفهللا آ ارها

فعةيا فهللا ا قا
بعد أياف من إط قها ،من دون أن ببرك أ ةار ة
الصهيونهللا ،وقد سبق وأن أُطةل فهللا ادط مناسبا أئان ذلك فهللا حرب غزط أو اند بصااد الهبا
الشعبية أو بع ر الحر السياسهللا .ونبذئر قرار المجة

البنسيق األمنهللا مع العدو ،وبف بجاهةه ونسيانه.

السةطة الفةسطينية مع العدو

المرئزي ،فهللا مار  /آذار  ،2015بوقف
السةطة أن حماية أمن العدو ممجو

لئن هذل البصريحا بئشف وجهةا آخر ،يبعةق بإدراك قيادا
ومرفوض اة المسبوى الشعبهللا ،فبةج ،إليها الحبواء الحالة الجماهيرية ومنع بصاادها ،مع إدراك
واسع وراسس لدى األطراف ئافة باسبحالة بنفيذ ذلك ،ما دام

السياسية واألمنية الحالية ،وضمن المعادال

واالبفاقا

السةطة الفةسطينية باقية ببرئيببها

البهللا بحئمها.

الفرضية البهللا بعالجها هذل الملالة نظرية ،ببعةق بما يمئن أن يحدد لو ببدل

أوضا

الفةسطينية أو انهار  ،وهو احبمار قاسف وممئن بوقعه فهللا أي لحظة ،بوجود الرسي

محمود ابا ،

أو بعد رحيةه ،إذ لفظ حر الدولبين أنفاسه ،وآفاق الحر السياسهللا ببدو مسدودط ،اة
محاوال

شراء الوق

السةطة
الرغف من

بالحديد ان صفلة اللرن ،أو فرض الحر ابر البوابة العربية .لئن ذلك ال

يربئز اة دااسف قوية ،ومن الممئن إطاحبه أئان ذلك ابر مبغي ار
ابر فعر فةسطينهللا قاسف ومبدحر  ،ئما برهن

انبفاضة اللد

إقةيمية ببدو آفاقها واادط ،أو

أخيرا ،حين قةب

الموازين والبوقعا

ئةها.

هر من المبئر بناور م ر هذا االحبمار والبساؤر اما يمئن امةه إذا ما بحلق؟ ال أظن ذلك ،فلبر

ب وقف
أياف ،أ ار بغريدط ئبببها اة مواقع البواصر االجبمااهللا ،ببعةق بالسؤار ذابه "هر َي ُج ُّ
ردودا مخبةفة ،رحب بعضهف بذلك ،فيما رفضه ئ يرون ممن ااببروا أن
البنسيق األمنهللا ما قبةه؟"
ة
ار ئبيرط بالنضار الفةسطينهللا ،وأن من قادوا هذل السياسة يجب أن
سياسة البنسيق األمنهللا ألحل أضرةا
ُيعاقَبوا ،وال يجوز البساهر معهف ،وذهب آخرون إل أبعد من ذلك .ومع إقراري ب،ن البنسيق األمنهللا
مع المحبر جريمة بحد ذابه ،فلد أ ار هذل البعةيلا لدي مخاوف حليلية بش،ن ما يمئن أن يؤور

إليه الوضع الفةسطينهللا مسبلب ة  .وألن ابجاها
وليس

الرأي العاف والبيا ار

السياسية ببشئر ابر األياف،

أساسا بمن ئان أو
مفيدا ،وهو معنهللا
وليدط لحظبها ،فإن فبح هذا النلاش منذ اآلن قد يئون ة
ة
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سيئون له موقف حاسف من ابفاق أوسةو وسياسة البنسيق األمنهللا ،ويداو إل إسلاط هذل المرحةة
والخ

منها ،لئنه يحاور أن يناقش ،بمنطق وبعلر ،السبر البهللا ينبغهللا الذهاب إليها لدى انهيار

ٍ
أرضا محبةة ،والعمر اة
مرحةة وبداية أخرى قوامها ااببار ئر فةسطين ة
بفئيك الئيان الصهيونهللا اة أرضها.

بحريرها ،وصوةال إل
البهللا بدأ

ببويجا لسةسةة من البنازال
ال بد من البذئير من أن ابفاق أوسةو ،بنسخبه األول  ،جاء
ة
منذ برنامل النلاط العشرط ،وبطور من سةطة وطنية ملابةة اة أي بلعة أرض ببحرر من االحب ر

إل االابراف بلرار  242واللبور بحر الدولبين ،واالابراف بدولة الئيان الصهيونهللا .ئما أن أغةبية
الفصاسر الفةسطينية ،بما فيها البهللا انبلد

ابفاق أوسةو أو اابرض
السةطة ،أو انبخابا

اةيه ،بعامة

المجة

مع جزء ئبير

البشريعهللا ،أو اللبور

اء ابر المشارئة فهللا مؤسسا
من نباسجه ،سو ة
ه مة اشبراطا لدى بعضهفو بحر الدولبين ،وااببارل المشرو الوطنهللا الفةسطينهللا .وفهللا هذا السياق،
ااد آالف المناضةين إل األرض المحبةة ،وانخرطوا مع آالف المواطنين فهللا العمر ضمن أجهزط

السةطة الفةسطينية ،اإلدارية واألمنية ،وحاز المشرو اة قدر من الشراية الفةسطينية ،وان بفاوب

درجابها مع اخب ف المراحر البهللا مر بها.

مبئر ُالف االبفاق ،وقصورل ان
ةا
انبه مرحةة أوسةو األول باسبشهاد ياسر ارفا الذي أدرك
إنجاز المشرو الوطنهللا الفةسطينهللا ،فشجع اللياف باالنبفاضة ال انية ،لببدأ بعدل مرحةة أوسةو ال انية
فهللا السةطة الفةسطينية أن السهر اة حماية األمن الصهيونهللا هو بوابة

البهللا بميز باابلاد قيادا
ٍ
بعبير ان جهر فادي بالمشرو الصهيونهللا
الوصور إل بفاهما ٍ ببعةق بمسبلبر الحر السياسهللا ،فهللا
وأغراضه ومخططابه اة أرض فةسطين.

سببدأ مرحةة جديدط طار الزمان أو قصر ،أبواب الحر السياسهللا قد ُسد  ،وال آفاق لها ،واالسبيطان
يببةع األرض الفةسطينية ،وأداء السةطة ومشرواها السياسهللا واألمنهللا يبهاويان ،والعدو لي فهللا وارد
إيجاد حةور معها ،فمهمبها بالنسبة له أوشئ

اة االنبهاء ،وهو بصدد بمرير مشاريع أخرى ،ببيح
معزولة ضمن إطار حئف ذابهللا محدود

له هضف ما اببةعه ،وبحوير األرض المحبةة إل ئانبونا
ٍ
سيادط اة األرض ،وما يحباجه فهللا المرحةة الملبةة لن يبعدى بضعة ام ء
اة السئان ،من دون
وظيفيا بما بدا اإلدارط المدنية فهللا المناطق المحبةة.
مرببطين
ة
قطعا ،سيبجاوز الشعب الفةسطينهللا ذلك ،بر لعر ُرب ضارط نافعة ،إذ سيزير هذا المشرو الذي
ة
يئشف بوضوي ئر المخططا

الصهيونية ،الغشاوط البهللا اةل

فهللا أذهان ئ يرين ،وسيوحد الشعب

الفةسطينهللا ئةه ضمن بوبلة ورية واحدط ،ببصدى لنظاف األباربايد ول حب ر ضمن مشرو ملاومة

شامةة.
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فهللا ضوء ما بلدف ،سينبههللا غطاء االدااء بوجود مشرو وطنهللا ،وسيعزر بعض العم ء أنفسهف،
حين يضعونها فهللا خدمة العدو الصهيونهللا مباشرط .وما اداهف ،فإن منع االنلساف واالقببار الداخةهللا،
والحفاظ اة

الوحدط ،والبعةف من درو

االنلساما

البهللا أوجدها العدو فهللا صفوف ال و ار

الفةسطينية ،بعد من أهف اوامر مواجهة مخططابه الهادفة إل إيجاد مخةب قط بين صفوفنا.

بعد اجبياي  ،1982نجح العدو الصهيونهللا فهللا بوسيع قاادط جيش لبنان الجنوبهللا ،وجند ضمن
صفوفه مسا ٍ من أهةنا فهللا الجنوب الةبنانهللا ،واند انبصار الملاومة فهللا سنة  ،2000وبدء انسحاب
الجيش اإلسراسيةهللا من جنوب لبنان ،اابلد الصهاينة بإمئان الحفاظ اة شريط حدودي يبوالل هذا

الجيش العمير ،إال أن حئمة الملاومة ،وافوها العاف ان ئر من البحق بجيش أنطوان لحد ،سر فهللا
انهيارل ،وفر ادد محدود من قيادابه إل

داخر األرض المحبةة ،وانهار المشرو الصهيونهللا الذي

ٍ
انسحاب غير منظف ،بعد أن فاج،ل االنهيار المفاج فهللا
لمةف بسراة ذيور هزيمبه وفةور قوابه فهللا
صفوف ام سه.
مة در

مهف من قصة اسبشهاد الشهيد باسر األار  ،الم لف والفداسهللا ،ففهللا حوار معه قبر

اسبشهادل ب،اواف ،بحد نا ان ابجال برز بين صفوف جير وري شاب ،يرى فهللا المبعاونين مع العدو
طر ال يلر أهميةة ان العدو ذابه ،ويلبري أن بنلسف خ يا الحرئا
خ ةا
بلبار العدو ،فيما ُيعن الجزء اآلخر بملاراة العم ء الذين بوسع

ال ورية إل قسمين يهبف أحدها
داسربهف ،لبشمر المسبفيدين من

اقبصاديا .دار نلاش طوير صاخب ،وبذئرنا ما ألحلبه فصاسر الس ف وقوى ال ورط
أمنيا و
ة
السةطة ة
المضادط واالنلساف من خساسر ئبرى فهللا صفوف الشعب الفةسطينهللا ،وخةصنا إل أن ضرب العدو
سيضعف ئر من يدور فهللا محيطه ،فهللا حين أن المعارك الجانبية بُضعف جبهبنا
الصهيونهللا وحدل ُ
وبلوي ادونا .الحلةا قدف لنا باسر هذ الدر بدماسه ،وغدا بالطريق الذي اخبارل أيلونة خالدط فهللا

سماء فةسطين.

أوسةو

حبما ،وسبئون من جير الشباب الملاوف الذي لف بةو ه ابفاقا
سبخبةف قيادط المرحةة الملبةة ة
واسبحلاقابها ،والمسبمر فهللا بفجير الهبا الشعبية واالنبفاضا  ،واببئار أشئار جديدط ئر يوف

لةملاومة .أما من يبوجب م حلبهف فهف الذين سينضمون إل

المشرو الصهيونهللا ،ويعمةون فهللا

خدمبه ،ولعر فهللا بجربة إا ن البوبة والوالء لة ورط فهللا االنبفاضة األول درسا بةيغا لةمسبلبر ،ومن

لف يعببر من الماضهللا ويبعةف منه ال مسبلبر له.
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 .71اليوم التالي لمحمود عباس
موشيه العاد
ااباد ملربو محمود ابا

الصحهللا ،بر بسبب الي،

اة اللور إنه اندما يلرر االنسحاب فان هذا لن يئون بسبب وضعه
من فئرط ئونه رسي

دولة فةسطين األور .فئرط أن يئون الرسي

الفةسطينهللا األور الذي سيلوف بلراءط و يلة االسبل ر الفةسطينية فهللا شرقهللا اللد
مريض ومسبنزف ،واألشخا

ببحلق .صحيح أن أبو مازن هو شخ

الصحهللا وضعه يعيشون منذ زمن اة أجهزط البنف
يبردد محمود ابا

إن إرهاق ابا

بين الحصور اة الع

ههللا فئرط لن

الذين يشبه وضعهف

واة الئراسهللا المبحرئة .وفهللا الوق

الحالهللا

فهللا بر أبيب أو فهللا امان.

ينبع من الضغط النفسهللا الئبير .وحجف الضغط الذي بعرض له فهللا األشهر األخيرط

ال يسبطيع بحمةه من هف أصغر منه .وقد بدأ ذلك بطةب الرسي

المخربين فهللا السجون .وهذل الخطوط ال يسبطيع أي رسي

برامب البوقف ان دفع روابب

فةسطينهللا اللياف بها ،سواء فهللا الوق

الحالهللا أو مسبلب  .فههللا بعببر انبحا ار سياسيا .وقد أدار السيسهللا ظهرل لمحمود ابا

واهبف باالبفاق

مع حما .

وخصمه محمد دح ن يلور له إنه جاء من اجر السيطرط اة غزط بداف من مصر وقطر .وئان

الذروط بالطبع ههللا أزمة المسجد األقص البهللا أظهر أنه ال أحد يهبف بالفةسطينيين .وقد ئان هناك
بعاط مع ئر العرب ،ال سيما األردن ومصر ودور الخةيل واألوقاف اإلس مية ،لئن لف يبف البعاطهللا

مع السةطة الفةسطينية .ولهذا يبدو أن أبو مازن قرر االسبلالة.
يجب اة واشنطن والعواصف الغربية واللد

سةفه ارفا  ،لف يعين وري ا له .والسيناريوها
ابا

االسبعداد لةيوف البالهللا لمحمود ابا  ،خاصة ألنه م ر
فهللا هذل األ ناء أئ ر مما ئان

هو آخر اللادط الذين سيطروا بفضر الشخصية ولي

فهللا السابق .فمحمود

بفضر المئانة ،وال يمئن ملارنبه بسةفه

الئاريزمابهللا .ويمئن اللور إن الزايف الفةسطينهللا اللادف سيضطر إل ببنهللا الطرق الديملراطية العربية

األخرى ،وأن يحيط نفسه بجيش من الح ار
السؤار الرسي

واألجهزط األمنية واالسبخبا ار فهللا ئر زاوية وئر شار .

هو من الذي يمئنه أن يسببدله؟ يبدو أن مروان البرغو هللا فلد مؤخ ار الئ ير من قوبه.

واضافة إل ذلك ال أحد فهللا الطرف اإلسراسيةهللا ينوي إط ق سراحه .ومحمد دح ن لديه الئ ير من
المار والئ ير من األاداء .ويجب أن ال ننس أن أبو مازن هو الذي قاف بإبعاد دح ن وطةب منه

مةيار دوالر بسبب الفساد.

اللاسد الغزي الذي غادر فهللا حزيران  2007وبسبب بمواجها

وقبة بين حما

وفبح فهللا اللطا ،

يمئنه العودط إل راف ا فلط بمساادط المار من اجر شراء المؤيدين من النخبة األمنية والسياسية
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فهللا السةطة الفةسطينية .واذا ئان ابا

سيئون اة

قيد الحياط اند وصور محمد دح ن إل

الملاطعة ،فان هذا سيعمر اة بلصير حيابه.
هناك أشخا

فهللا السةطة الفةسطينية يعببرون أنفسهف ور ة محبمةين ،لئن ب ،يرهف السياسهللا ضسير.

وئر من يريد السيطرط يجب اةيه البمسك بالجنرار ماجد فر  ،الذي هو مفباي ئر هذل
المخاب ار

السيناريوها  ،والذي هو رسي

العامة ،هو الجهة األمنية اللوية فهللا المناطق ،سيحمر

المفباي الذي سيحصر اةيه من محمود ابا .

فر هو أسير سابق من مخيف الدهيشة ل جسين ،ويبمبع بع قة ممبازط مع الجها

اإلسراسيةية ،ومحارببه ضد حما

بمنحه ا مة مربفعة .وهو يس،ر نفسه لماذا ال أئون أنا؟.

هناك سيناريو آخر يجب أن ن،خذل فهللا الحسبان وهو قياف حما

بانل ب .صحيح أنه لدى السةطة

الفةسطينية سبع ئباسب اسئرية باسف "ئباسب دايبون" ،لئن قوط حما

والسؤار هو إذا ئان
ويبدو أن الوق

حما

األمنية

أئبر من قوط هذل الئباسب.

مسبعدط وبريد اآلن مواجهة الجيش اإلسراسيةهللا فهللا الضفة الغربية.

الحالهللا غير مناسب لذلك .والسيناريو األخير يعبر ان موقف بعض الخبراء

بالشؤون اإلس مية الذين يزامون أنه بعد فشر الليادط الفةسطينية ،حان الوق

لةعودط إل

الليادط

المحةية وانشاء إما ار صغيرط م ر إمارط جنين ونابة  .وما بلهللا هو فلط غياب الهدوء.

إسرائيل اليوم2017/8/1 ،

القدس العربي ،لندن2017/8/2 ،

 .71كاريكاتير:
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