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 .1أقاليم فتح بغزة تعلن عن تجميد العمل التنظيمي رداً على إجراءات عباس ضد القطاع

ذكرت الحياة ،لندن ،2017/8/14 ،من غزة ،أن أمين سر أقااليم حركا «فاحح» فاي غازة ،زياادة مطار،
أعلن عن «حجميد أنشط » أقاليم الحرك كاف اححجاجاا علا إجارااات الاريي

محماود عباا  ،رياي

الحرك ا  ،فااي حاال مااولفي الساالط الفلسااطيني فااي قطاااف غ ازة ،فااي وقاات وص ا

مس ا و فااي و ازرة

الصح األخير بأنه «قاح األطفا ».

وقااا مطاار فااي حص اريح حل اات «الحياااة» نسااخ منااه« :نعلمكاام أن اه حاام حجميااد العم ا الحنليمااي لك ا

النشاطات رسميا وفي شك فعلي في األطر الحنليمي كاف في اقليم غرب غزة ،وذلك اححجاجا علا

االجرااات المجحف حجاه أبناا حرك فاحح فاي قطاعناا الحبياب» .وجااات هاذه الخطاوة غيار المسابوق
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قب ا أيااام أو أسااابيص ماان اصاادار عبااا

ق ا اررات جدياادة قااد حص ا فااي نااي ا المطااا

مولفي السلط الفلسطيني في ال طاف إل الح اعد المبكر قسريا.

وال جانب حجميد األنشط  ،قرر نشطاا «فحح» ع د م حمر صحافي الخماي

إل ا احال ا ك ا

الم با ألقااليم الحركا

وأعضاا مجلساا الثوري والمكاحب الحركي للحديث عن حفاصي موقفام واإلجرااات الحي سيحخذوناا.

وجاا في القدس ،القدس ،2017/8/13 ،من غزة ،أن مصادر في حرك "فحح" كشافت ياوم األحاد ،أن
عددا مان أقااليم الحركا فاي قطااف غازة احخاذت قا ار ار بحجمياد العما الحنليماي وكافا النشااطات رساميا

وبشك فعلي في كاف األطر الحنليمي .

وأكدت المصادر في بيان وزف علا وسااي اإلعامم بزازة ،أن إقلايم غارب غازة وشاما غازة والوساط

عل وا العم الحنليمي اححجاجا عل اإلجرااات المجحف حجااه أبنااا حركا فاحح فاي قطااف غازة والحاي
منام.

كان أخرها الح اعد اإلجباري لآلال

وأضافت الرسالة ،فلسـطين ،2017/8/14 ،عان م ارسالاا محماود هنيا  ،أن أماين سار حركا فاحح إقلايم
هدد باحخاذ المزيد من الخطوات الحصعيدي في األيام الم بلا  ،فاي حاا
شما غزة حاحم أبو الحصين ّ
لاام حح ارجااص الساالط الفلسااطيني عاان ق ارراحاااا األخي ارة ضااد قطاااف غ ازة ،وفااي م اادمحاا إحال ا المااولفين
للح اعد.

أن حجميد العم الحنليمي هي خطوة أول سيحبعاا خطوات حصعيدي أخرى ،فاي
وذكر أبو الحصين ّ
حا لم حسحجب ال يادة للمطالب ،واسحمرت في إجراااحاا "المجحف " ضد المولفين.

 .2مجدالني :هناك توجه لعقد المجلس الوطني على حلقتين في رام هللا وبيروت الشهر المقبل
رام هللا :حوقص عضو اللجن الحنفيذيا لمنلما الححريار الفلساطيني أحماد مجادالني األحاد ،2017/8/13
ع د المجلا

الاوطني منحصا

أيلاو  /سابحمبر الم با فاي كا مان رام هللا والعاصام اللبنانيا بياروت

عباار ح ني ا ال اربط الحلفزيااوني وفيااديو كااونفرن

 .وقااا مجاادالني لوكال ا أنباااا شااينخوا ،إن المشاااورات

بشااأن االحفااال عل ا وليااات وموعااد ومكااان انع اااد المجل ا

حنحاي خام أياام ،مشاي ار إلا أن موعاد انع ااد المجلا
يفض ا ويسححساان أن يااحم فااي منحص ا

الااوطني حسااير بصااورة مكثف ا وينحلاار أن

الاوطني لام ياحم حسامه ناايياا ححا انن "لكان

ساابحمبر الم ب ا قب ا انع اااد اجحماعااات الجمعي ا العام ا ل ماام

المححدة ،وهذا الموعد يمث الحوجه األقوى حح انن".

وأكاااد مجااادالني ضا اارورة انع ا اااد المجل ا ا

الاااوطني كحاج ا ا ملح ا ا لحا اارميم المنلم ا ا وحجدياااد الشا اارعي

الفلسطيني  ،موضحا أن المشاورات الجاري ح حصر ف ط عل الفصاي األعضاا في منلم الححرير.
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ولاان حشااارك أي جا ا ليساات عض اوا فااي المنلم ا فااي المشاااورات ودورة اجحماعااات المجل ا
الم بل " بحسب مجدالني في إشارة إل حركحي حما
وانح د الناطل باسم حما

عبد اللطي

والجااد اإلسممي.

ال انوف ،في حديث لا"شينخوا" ،ححضيرات انع اد المجل

الااوطني
دون

حوافاال فلسااطيني مساابل ،مشااي ار إل ا أن أي دعااوة النع اااده بحركيبحااه الحالي ا ماان شااأنه ضاارب مساايرة
حح يل المصالح الفلسطيني .

فيما دعا ال يادي في حرك الجااد اإلسممي أحمد المدل  ،في حاديث ل ا"شاينخوا" ،إلا وجاوب أن ياحم
ع د المجل الوطني ضمن حوافل فلسطيني شام والحزاما بالحفاهمات الوطنيا الحاي كاان ح ّام الحوصا
إلياا ولي بصورة أحادي الجانب األمر الذي من شأنه أن يكر االن سام الداخلي.

وكالة أنباء شينخوا2017/8/13 ،

 .3أبو شريف :ال يمكن استثناء حماس والجهاد من المجلس الوطني
أكد بسام أبو شري  ،مسحشار الريي الراح ياسر عرفاتّ ،أنه ال يمكن حح يل الوحدة
محمود هني ّ :
الوطني ا بع ااد مجل ا وطنااي ومركاازي ،يسااحثني حركحااي حمااا والجااااد اإلسااممي" ،اللحااين حشااكمن
عصااب الم اوما المساالح فااي األ ارضااي الفلسااطيني " .وقااا أبااو شاري  ،فااي حصاريح لاا"الرسال ناات"،

األح ااد " :2017/8/13ال يمك اان اس ااحثناا ح ااركحين بحج اام حم ااا
كرحوني ا ال وجااود لاااا عل ا أر

والجا اااد ،ف ااي وق اات ححواج ااد في ااه ق ااوى

الواقااص فااي المنلم ا  ،ولاادياا ممثلياااا فااي اللجن ا الحنفيذي ا  ،وححل ا

مخصص ااات ع اان أعض اااا غي اار موج ااودين علا ا األر  ،كرش ااوة سياس ااي لمص ااطفا

إلا ا جان ااب

عبا " .وأشار إل أن قوى وفصااي جديادة لاارت خام االنحفاضا الثانيا  ،هاي تأولا بالحمثيا مان
"ال ااوى الكرحونيا الحااي باحاات حااححكم فااي مصااير الشااعب الفلسااطيني" .وأضااا أبااو شاري أن المجلا

الا ااوطني ف ا ااد عا ااددا كبي ا ا ار ما اان أعضا ااااه ،وأن البا اااقين ال يسا ااحطيعون المشا ااي عل ا ا أقا اادامام ،وجا اارى

اسااحثنااهم ماان ال ارار واالجحماعااات طيل ا الفح ارة الماضااي  .وذكاار أنااه حا ّام ع ااد الااوطني عااام 2008؛
السحكما انحخاب أعضاا اللجن الحنفيذي دون حضور نص األعضاا ،معحب ار ذلك خرقا دسحوريا.
الرسالة ،فلسطين2017/8/13 ،

 .4وزارة التعليم :التسريح القسري لموظفي قطاع غزة سيؤثر سلباً وبشكل مباشر على قطاع التعليم

غزة :اعحبر المدير العام للش ون اإلداري والمالي في و ازرة الحربي والحعليم ،رايد صاالحي  ،أن الحساريح
ال سااري للمااولفين العمااوميين فااي قطاااف غازة "سااي ثر ساالبا وفاي شااك مباشاار علا ال طاااف الحعليمااي،
نلا ار إلا

انسااحاب الخبارة الحااي يمحلكاااا المولفااون ماان المياادان الحعليمااي" .وقااا صااالحي إن "6,400
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مول ا

ماااددون بالحس اريح ال سااري ماان أعمااالام داخا ا الااو ازرة والماادار المنحش ارة فااي قطاااف غاازة".

وأضااا

أن ذل ااك "س ااي ثر ساالبا ف ااي ش ااك كبياار ج اادا م اان حيااث ج ااودة الحعل اايم وانسااحاب الخباارة م اان

الميدان" .ولفت النلر إل

أن "هناك  300مدير مدرس  ،و 170مشرفا ومرشدا حربويا ،وأكثر مان 340

مولفا يعملون بوليف نايب مدير سيطاولام أيضا الح اعد ال سري ،وصوال ل ذن والمراسلين ،يمثلون

نحو  %45-40من كادر الو ازرة" .وفي شأن الحلو للحزلب عل األزم  ،أشار صالحي إل أنه "ح دم

ه ا ااذا الع ا ااام للول ا اااي  24ألا ا ا و 500خا ا اري  ،ح ا ا ّام ف ا ااي المرحلا ا ا األولا ا ا م ابلا ا ا  1,900خا ا اري م ا اان
الحخصص ااات المخحلفا ا  ،لك اان م ااص ص اادور قا ارار الحعاق ااد ال س ااري ،حم اات زي ااادة الع اادد إلا ا  2,143ف ااي

وحم وضص  4,183عل قوايم االنحلار ححسبا ألي طار"".
المرحل الثاني ّ ،

الحياة ،لندن2017/8/14 ،

" .5الحياة" :إطالق صحفيين في إطار "صفقة تبادل" بين رام هللا وغزة
غ ازة  -فححااي صا ّابا  :أطل اات األجا ازة األمني ا الحابع ا لااو ازرة الداخلي ا فااي قطاااف غ ازة أم ا  ،م ارس ا
حلفزيااون "فلسااطين" الصااحفي ف ا اد ج ارادة ،فااي إطااار "صااف حباااد " حشااك ساااب للم ارة األول ا  .وجاااا
إطاامل ج ارادة بكفال ا مالي ا إل ا حااين ع ااد جلس ا لمحاكمحااه الح ااا ب ارار ماان المحكم ا العسااكري فااي
ال طاف .ومن المحوقص أن يحم اليوم إطمل سح زمما صحفيين معح لين في الضاف الزربيا  ،أو ثمثا
منام عل األق حنحاي مدد حوقيفام اليوم بموجب هذه الصف .

وكاناات األجا ازة األمني ا اعح لاات الصااحافيين السااح األربعاااا الماضااي باادعوى "حس اريب معلومااات إل ا

جاات معادي " ،في إشارة إل حرك حما .

الحياة ،لندن2017/8/14 ،

 .6وزارة الصحة في قطاع غزة :إجراءات السلطة تهدف إلى "تقويض المنظومة الصحية"
غزة :اعحبر الناطل باسام و ازرة الصاح فاي قطااف غازة د .أشار ال ادرة أن اإلجارااات الممناجا الحاي
احخااذحاا الساالط الفلسااطيني حاااد
الااذي رساامه عبااا

إل ا "ح ااوي

المنلوم ا الصااحي " .وقااا ال اادرة إن "مثلااث المااوت

قاح ا األطفااا اكحم ا  ،بااداا ماان وق ا

حوريااد األدوي ا  ،ومنااص الححااويمت الطبي ا

للخارج ،وصوال إل ضارب الكاادر الطباي وحساريحه قسا ار" .وأضاا

أن "حلاك اإلجارااات ،الحاي حشام

حس اريح  3,679مولفااا ماان العاااملين فااي الااو ازرة حمث ا انحااكااا صااارخا للحاال فااي الصااح  ،إضاااف إل ا

حرمان غزة من ح اا في الموازن العام بنسب ."%40
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 .7رام هللا" :وزارة الصحة" تستنكر إغالق مستشفى األونروا في قلقيلية
رام هللا :اس ااحنكرت و ازرة الص ااح مس اااا األح ااد  2017/8/13م ااا أق اادمت عليا ا وكالا ا األون ااروا ب ااقغمل
المسحشاف الحااابص لاااا فااي مدينا قل يليا واإلب اااا علا قساام الطاوار" ف ااط ،وطالباات بقعااادة فححااه فااو ار.

وشددت الو ازرة ،في بيان صادر عناا ،علا أن مسحشاف وكالا الزاوث فاي قل يليا قاد ح ّام افححاحاه فاي
ساان  1952بناااا علا قارار ماان األماام المححاادة ،وأنااه ماان واجااب الوكالا اإلب اااا علا عملااه فااي ح ااديم
الخاادمات الطبي ا لمجيااين الفلسااطينيين حسااب ال اوانين وال ا اررات الدولي ا  .وأفااادت الااو ازرة بااأن وزياار

الصااح د .ج اواد ع اواد قااام باسااحدعاا عاج ا للماادير الطبااي واإلقليمااي لوكال ا الزااوث الساايد ساايحا ماان
عمان ،حيث سيع د معه اجحماف هام مساا اإلثنين ،وذلك من أج إعادة فحح كاف
العاصم األردني ّ
مرافل المسحشف كما كان في السابل.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/13 ،

 .8نعيم يحذر من تداعيات إجراءات عباس ضد القطاع الصحي بقطاع غزة
غزة :حذر ريي

قطاف الصاح والبييا فاي قطااف غازة باسام نعايم مان اإلجارااات الحعسافي الحاي ححخاذها

الس االط الفلس ااطيني بح اال الم ارف اال والمنش ااةت الص ااحي ف ااي قط اااف غا ازة .وق ااا نع اايم ،خ اام كلما ا ل ااه
باالجحما اااف الموسا ااص الا ااذي ع ا ااد األحا ااد  ،2017/8/13بمشا ااارك الما اادراا العا ااامون وما اادراا المسحشا اافيات
والوحدات والدواير في الاو ازرة ،إن اإلجارااات األخيارة فاي فار

الح اعاد ال ساري علا الماولفين لام يادف

مجاال للشاك باأن السالط باحات شاريكا فاي اإلسااام فاي حصاار الشاعب الفلساطيني وقحا المرضا مانام

في ال طاف المحاصر .وأضا

أن هناك سياس باحت واضح من جاناب رياي

السالط محماود عباا

لمعاقبا الشااعب فااي غازة عل ا خيا ارحااه الديموقراطيا  .وأكااد نعاايم أن جميااص مشااافي و ازرحااه سااحب

أبواباااا

مفحوح السح با الجماور ،مشددا عل أن و ازرحه لن حسمح بانايار منلوما العما الصاحي والخادمات

الصحي الم دم للمواطنين وخصوصا أقسام الطوار" والحوادث والخدمات الحي حم

أروا المواطنين.

فلسطين أون الين2017/8/13 ،

 .9دعوة لتفعيل التنسيق الفلسطيني  -األردني لمواجهة االحتالل تغيير الواقع القائم في األقصى
رام هللا :دعات و ازرة الخارجيا والمزحاربين إلا حفعيا الحنسايل الفلساطيني واألردناي ،لمواجاا إجارااات
االححم  ،الاادف إل حزيير الواقص ال ايم في المسجد األقصا  .كماا شاددت فاي بياان صاحفي ،األحاد

 ،2017/8/13علا ا ض اارورة أن يش ااكم لجنا ا  ،لوض ااص ح ي اايم ،يح اادد إلا ا أي م اادى بلز اات االنحااك ااات
اإلس اراييلي  ،والخروقااات للوضااص ال ااايم الحاااريخي وال ااانوني للمسااجد األقص ا  ،الااذي كااان قايمااا ساان
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 ،1967خاصا بعااد األحااداث األخيارة الحااي شااادها ،وححديااد طبيعا اإلجارااات والحاادابير الحااي أدخلحاااا
"إسرايي " عل ذلك الوضص ،منذ ذلك الحين حح انن .كما دعت الو ازرة إل ضرورة حنسيل الجاود،
لوضص برنام عم للحعام مص حلك الخروقاات ،فاي كافا المحافا الدوليا  ،وعلا جمياص المساحويات،

وفاااا للمسا وليات الحااي ححملاااا كا ماان فلسااطين ،واألردن ،حجاااه المسااجد األقصا  ،والم دسااات .كمااا
أداناات عمليااات االقححااام المحواصاال للمسااجد األقصا وباحاحااه ،والحااي حااحم برعايا  ،ودعاام مباشاار ،ماان

حكوم بنيامين نحنياهو.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/13 ،

 .11القيادة الفلسطينية تطالب واشنطن بتحديد مواقفها من حل الدولتين واالستيطان
رام هللا  -نايل خلي  :قا عضو اللجن الحنفيذي لمنلم الححرير الفلسطيني  ،أحمد مجادالني ،األحاد
 ،2017/8/13إن "ال يااادة الفلسااطيني طلباات ماان اإلدارة األمريكي ا جوابااا محااددا وملموسااا ،وباخحصااار

شديد ،حو موقفاا من ح ّ الادولحين واالساحيطان ،ماص الحأكياد أناه بادون هاذين األمارين المفصاليين ال
حوجااد حاج ا لرعاي ا أمريكي ا لعملي ا الساامم" .وأكااد مجاادالني ،فااي حص اريحات ل اا"العربي الجديااد" ،أن
"ال يادة الفلسطيني أبلزت اإلدارة األمريكي  ،بشك رسمي ،أنه بدون وجود موق

معلن ومكحوب حو

حا ّ الاادولحين واالسااحيطان ،فقنااه ال داعااي لح ااديم مبااادرات أو للاادعوة للمفاوضااات ،ألن أي مفاوضااات
دون ححديااد الاااد الناااايي مناااا ،وانااااا االحااحم غياار مجديا " .وقااا مجاادالني" :أسااحبعد أن يحما
المس ا ولون األمريكيااون أي جديااد فااي زياااراحام المححالي ا ل ارضااي الفلسااطيني المححل ا  ،منااذ أن اسااحلم
حرامب رياس البيات األباي

يوافل عليه ريي

مطلاص العاام الجااري" ،م كادا أن "اإلدارة األمريكيا لان حأخاذ أي قارار لان

حم الحنسيل معه بالضرورة".
حكوم االححم بنيامين نحنياهو ،وأي قرار سيكون ّ
العربي الجديد ،لندن2017/8/13 ،

 .11توقعات فلسطينية منخفضة من زيارة الوفد األمريكي
رام هللا  -كفااا زبااون :قااا مس ا و كبياار فااي مكحااب ال اريي
لصحيف "إسرايي اليوم" ،إن الريي

الفلسااطيني محمااود عبااا

فااي رام هللا

"ف د الث بالمبعوثين األمريكيين ع ب الن اش األخيار الاذي شااد

حوحرات في رام هللا" .وأوضاح أن عباا يعح اد أن الحا ّ المرح اب "حساوي سياساي إقليميا علا حسااب
ح ا ّ الاادولحين" .ووف ااا للمس ا و  ،فااقن ال يااادة الفلسااطيني طلباات ماان اإلدارة األمريكي ا ضاامانات حااو

الحزاماا بفكرة ح الدولحين إلقام دول فلسطيني عل حدود  ،1967عاصمحاا ال د
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وأكد عضو اللجنا المركزيا لحركا فاحح محماد اشاحي  ،وهاو مسااعد م ارب مان عباا " ،حشاا م ال ياادة
الفلسطيني " .وقا لصحيف معاري

إن غياب الحفا

"نابص مان انشازا اإلدارة األمريكيا الحاليا فاي

ملفااات داخلي ا وخارجي ا مث ا األزم ا مااص كوريااا الشاامالي  ،وكااذلك انشاازا نحنياااهو بأزماحااه الداخلي ا ".
واعحب ا اار أن الوق ا اات الح ا ااالي "فرصا ا ا أم ا ااام اإلدارة األمريكيا ا ا الخحب ا ااار ق ا اادرحاا علا ا ا وقا ا ا

الاجما ا ا

االسحيطاني  ،واعمناا بشك واضح أن أي مفاوضات يجب أن ح دي في النااي إل إناااا االحاحم

عل ا أسااا الاادولحين" .وشاادد عل ا أن الفلسااطينيين لاان "ي بل اوا بااأي ح ا ّ  ،سااوى عل ا أسااا
لشعبين ،واقام دول فلسطيني عل حدود  ،1967واعحبار ال د الشرقي عاصم لاا".

دولحااين

الشرق األوسط ،لندن2017/8/14 ،

 .12منظمة التحرير تنتقد ق ار ارً أمريكياً بوقف المساعدات إذا لم تتوقف عن عائالت الشهداء واألسرى

رام هللا :اسااحنكرت اللجنا الحنفيذيا لمنلما الححرياار الفلسااطيني  ،فااي بيااان صاادر ع ااب اجحماعاااا بارام
هللا ،السبت  ،2017/8/12برياس محمود عبا  ،سالوك المشارعين فاي الكاونجر األمريكاي وماواقفام
من الشعب الفلسطيني وح وقه ،بما في ذلاك اإلنسااني  .واعحبارت أن مصاادق لجنا الشا ون الخارجيا

في مجل

الشيوخ األمريكي عل قانون بوق

الفلسااطيني إذا لاام ححوقا

المساعدات الحاي ح ادماا اإلدارة األمريكيا إلا السالط

عاان ح ااديم العااون لعااايمت الشاااداا واألساارى بأناااا "ساالوك مرفااو

ساالبا علا ا كا ا م ااا يحصا ا بح ااول الفلس ااطينيين ،وف ااي األس ااا

ياانعك

ح ا اام ف ااي الحي اااة وف ااي الحمايا ا م اان

انحااكاات جاايش االحااحم وعمليااات اإلعاادام الميااداني الحاي يمارساااا علا الطارل والحاواجز العسااكري

فااي طااو الضااف الزربي ا  ،بمااا فياااا ال ااد
ورف

الش ارقي المححل ا " .وأكاادت المنلم ا "رف ا

هااذا االبح ازاز

اسحخدام المساعدات النحزاف الحنازالت السياسي ".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/12 ،

 .13الهباش :ال خالفات سياسية مع مصر وهناك تنسيق مستمر في كل المسائل السياسية
غزة – أشر الاور :نف محمود الابااش ،مسحشاار الاريي

الفلساطيني ،وجاود أي "خمفاات سياساي "

مص ال يادة المصري  ،وذلك خمفا لما حردد خم السااعات الماضاي  ،وأكاد علا "محانا " هاذه العمقا ،
وعل ا وجااود حنساايل مسااحمر بااين الط ارفين ،فااي ك ا المساااي خاص ا السياسااي  ،وأشااار إل ا وجااود مااا

اسماها "اعحبارات مصري " ،ح

وراا اسحضاف ال اهرة وفدا يضم قيادات من حما

وأخرى محساوب

علا فريال محماد دحامن ،ال ياادي المفصاو ماان حركا فاحح .وقاا الابااش ،فاي حصاريحات لاا"ال د

العربي" ،بخصوص شك العمق الحالي بين ال يادحين الفلسطيني والمصري "هاي عمقا حاريخيا  ،ال
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ححااأثر باابع

االدعااااات الحااي حخاارج ماان هناااك وهناااك ،حااو وجااود خمفااات أو إشااكاالت بيننااا وبااين

األشفاا في مصر" .وأكد أن األمور كانت "أكثر من واضح " خم الل اا األخير الذي جماص الاريي

عبا

بنليره المصري عبد الفحا السيسي في ال اهرة.

القدس العربي ،لندن2017/8/14 ،

 .14تيسير خالد يشيد بموقف جنوب أفريقيا الرافض للمشاركة في "القمة األفريقية  -اإلسرائيلية" في
توغو

غزة :أشاد حيسير خالد عضو اللجن الحنفيذيا لمنلما الححريار الفلساطيني  ،وعضاو المكحاب السياساي

للجباا ا الديم راطيا ا  ،بموقا ا

دولا ا جن ااوب أفري ي ااا ،ال اض ااي بم اطعا ا ال ما ا األفري يا ا  -اإلسا اراييلي

للحكنولوجيا العليا واالحصاالت والزراع واألمان ،المزماص ع ادها فاي جماوريا حوغاو .وأكاد فاي حصاريح

صحفي ،أن موقا

جماوريا جناوب أفري ياا مان هاذه ال ما "يساححل الح ادير فاي ضاوا وثي ا الن ااش،

الحي أصدرها الحازب الحااكم فاي الابمد" ،الحاي حادعو إلا مباادرات لاا"عرقل اقحاراب إسارايي مان الادو

األفري ي ا عام ا والم ا حمر فااي لااومي بشااك خاااص" .كمااا أشاااد خالااد بااالمواق

الم حمر الوطني األفري ي الحاكم فاي جناوب أفري ياا ،بارف
لاذا البلد باد

المش ارف ل ااادة حاازب

اساح با وفاد إساراييلي يعحازم ال ياام بزياارة

إجراا ل ااات مص مس ولين من الحزب وأعضاا من الحكوم .

القدس العربي ،لندن2017/8/14 ،

 .15قيادي في "الشعبية" :شرعية عباس سقطت ويحكم بسلطة الكرباج والمال
أن
الرسال نت  -محمود هني ّ :
أكد عضو المكحب السياسي للجبا الشعبي في الخارج خالد بركاتّ ،
الجبا لن حشارك في أي مجل وطني فلسطيني ال يسحجيب للمطلب الشعبي الفلسطيني فاي حح يال
ياااد

إن محمااود عبااا
الوحاادة .وقااا بركااات فااي حااديث مطااو ّ مااص صااحيف "الرسااال "ّ :
المجل ا الااوطني باادون حوافاال ،لحك اري هيمنحااه وساالطحه عل ا ال ارار ولحجديااد شاارعيحه المف ااودة الحااي
اير إل ا ضاارورة ع ااد مجل ا
س ا طت أكثاار ماان م ارة" ،مشا ا
م دمحاا حما

والجااد وقوى الححال

السحعادة وحدة الم سسات الوطني .
وأضااا

ماان ع ااد

حوحياادي بمشااارك ك ا قااوى الم اوم ا وفااي

في دمشل ووخرون كثر خارج الفصاي  ،لحكون مدخم أساسايا

أن "الجباا حاادر جااديا طري ااا مزاااي ار لمااا ساالكناه فااي المرحلا الماضااي " ،وحااابص "اعحرفنااا فااي

وثي ا علني ا نش ارناها أننااا فشاالنا فااي إصاام المنلما وم سساااحاا ،وفشاالنا فااي ردف نا ا اوساالو ،فااي

وق

المفاوضات ،وهذا فش يطا ك قوى الم اوم الفلسطيني  ،ولي
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ل اااا جاااد ل ااوى الم اوما الفلسااطيني  ،ححاادد فيااه خياراحاااا بعياادا عاان برنااام وناا اوساالو وعلا قاعاادة
رف

المفاوضات العبثي ومسلكي ال يادة المحنفذة الحي دمرت قضيحنا".

وأوضااح عضااو المكحااب السياسااي للجباا الشااعبي  ،أن "شاارعي عبااا

سا طت بحكاام الواقااص ،وسا طت

فااي النصااوص الدسااحوري وال انوني ا " ،وقااا " :هااو يحكاام اليااوم بساالط الكرباااج والمااا واألماار الواقااص،

ويحخذ من المنلم محكأ له".
وأشار إل أن عبا

ااهز للحوقياص باسام المنلما علا احفاقياات اوسالو
يرغب بع اد "الاوطني" ليكاون ج ا

 ،2بمعن ما يريد "خحم المخحار" إذا جاز الحعبير ويحصر بع لي مخحاار فاردي وح ليادي فاي قريا لام
حصلاا الكارباا بعد" ،وفل حعبيره.

الرسالة ،فلسطين2017/8/14 ،

" .16الشعبية" تنفي مشاركتها في وفد حماس  -دحالن الزائر لمصر
أي ممث عن الجبا  ،فاي
غزة :أكد مصدر قيادي في الجبا الشعبي لححرير فلسطين ،عدم مشارك ّ
الوفااد الااذي ضاام ممثلااين عاان حمااا وجماع ا دحاامن ،وغااادر قب ا أيااام قطاااف غ ازة إل ا العاصاام
المصري ال اهرة .ونف المصدر فاي حصاريح صاحافي ،ماا حداولحاه وسااي اإلعامم حاو مشاارك وفاد
من الجبا الشعبي بالوفد الذي غادر إل ال اهرة.

والجااااد اإلسااممي ،إضاااف إل ا

وكااان الوفااد المزااادر قااد ضاام عااددا ماان ممثلااين عاان حركحااي حمااا

نواب محسوبين عل محمد دحمن المفصو من حرك فحح ،ومسا و سالط الطاقا فاي غازة .وحاردد

في بداي األمر أن ممثلين عن الشعبي كانوا ضمن الوفد المزادر.

القدس العربي ،لندن2017/8/14 ،

 .17حماس تنعى الشيخ محمد المؤيد أحد أبرز علماء اليمن ودعاته
نعاات حركا حمااا

فااي فلسااطين الشاايخ المجاهااد محمااد علااي الم يااد أحااد أباارز علماااا الاايمن ودعاحااه،

والذي عر بدعمه المحواص لل ضي الفلسطيني .

وبينت الحرك في بيان صحفي أن الشيخ الم يد دفص ثمنا باهلا ل اا دعمه لل ضي الفلساطيني حياث
ّ
سجن عدة أعوام في سجون الواليات المححدة األمريكي .
وسألت الحركا الماول عاز وجا أن يحزماده هللا بواساص رحمحاه وأن يساكنه فسايح جناحاه وأن يلاام أهلاه

وذويه الصبر والسلوان.
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ترمب بمظاهرات
 .18القوى الوطنية واإلسالمية في رام هللا والبيرة تدعو الستقبال مبعوثي ا
رام هللا  -كف ااا زب ااون :ج ااددت فص اااي فلس ااطيني  ،أما ا  ،رفض اااا الموقا ا

األميرك ااي ال ااذي اعحبرح ااه

«منحااا از» ،كمااا نااددت با ا«الضاازوط الحااي حمااار عل ا الشااعب للعااودة للمفاوضااات الثنايي ا بالرعاي ا

األميركيا » ،معحبارة أناااا «وصااف جرباات ساااب ا ،ولاام حا د إال إلا مزيااد ماان االسااحيطان وناااب األر
الفلسطيني ».

ودعت «ال وى الوطني واإلسممي في رام هللا والبيرة» إل اساح با زياارة الوفاد األميركاي ب ا«المسايرات

الرافضا لمنحياااز األميركااي ،حمسااكا بح ااول الشااعب غياار ال ابلا للحصاار  ،وفااي م اادماا حاال العااودة
وح رير المصير واالسح م الوطني في دول كامل السيادة عاصمحاا ال د ».
وحذرت في بيان مشحرك بعاد اجحمااف أما  ،مان أن «الموقا

ال يا ااادة للع ا اودة إل ا ا المفاوضا ااات واحااماا ااا با ااالححري
باإلرهاب ،والضزط لوق

األميركاي الجلاي يحمثا بالضازط علا

ومحا اااوالت وسا اام النضا ااا المشا ااروف للشا ااعب

رواحب األسرى والمحررين وأسر الشاداا».

الشرق األوسط ،لندن2017/8/14 ،

 .19بينيت :أنا األوفر حظاً لخالفة نتنياهو

ح أبيب :قا وزير الحربي والحعليم اإلسراييلي وزعيم حزب البيت الياودي ،نفحالي بينيت ،يوم األحد،
أنه يعحبر نفسه المرشح األوفر حلا لخمف ريي

الوزراا اإلسراييلي بنيامين نحنياهو في حا

اسح الحه.

وأشار بينيت في حصريحات إذاعي له صبا األحد ،أن اسحطمعات الرأي األخيرة الحي يحم إج ار ها

حشير إل أنه الشخصي المفضل لإلسراييليين بعد نحنياهو.

وقا "بأنه يعم من أج حعزيز حضور حزبه ب وة في األوساط اإلسراييلي ".

وفي ذات الوقت ،اعحبر بينيت أنه ال يوجد سبب وجيه السح ال نحنياهو من منصبه في الوقت الحالي
دون أن ح دم اليح احاام ضده .م كدا عل ضرورة اسح رار عم الحكوم ورف

الجاات ال ضايي وال انوني للحأثير عل

نحنياهو.

أي ضزوط عل

ضد

سير الحح ي ات ،في إشارة منه للحلاهرات أم

وبشأن المفاوضات مص الفلسطينيين ،قا بأنه ي يد إجرااها بوساط أميركي دون مناقش إقام دول

فلسطيني  ،مص الحركيز ف ط عل الحعاون االقحصادي ،مجددا موقفه عل أنه يدعم أي احفال سمم
اقحصادي.
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وحو األوضاف عل جبا غزة في ل بناا الجدار الجديد ،قا بينيت بأن إسرايي ال حرغب في
الحصعيد.
وأضا

"لي

لدى إسرايي مصلح في جول جديدة ولكن عيوننا مفحوح عل حما

وأي فع مناا

سنجعلاا حندم ،ولذلك أنا أنصح أي جا بأن ال حخحبر صبرنا" ،كما قا .

القدس ،القدس2017/8/13 ،

 .21نتنياهو يضغط لتعديل قانون يتيح له إعالن الحرب دون الرجوع للحكومة
رام هللا -حرجم خاص  :ذكرت ال ناة العبري الثاني  ،مساا األحد ،أن ريي
بنيامين نحنياهو يضزط باحجاه حعدي

الوزراا اإلسراييلي

قانون أساسي بما يحيح له إعمن الحرب أو حنفيذ عملي

عسكري بدون أن يرجص في ذلك للحكوم اإلسراييلي .

وحسب ال ناة الحلفزيوني االسراييلي  ،فقن الحعدي الذي يحاو نحنياهو العم عليه يحيح له أيضا وفي

حا اعحماده إمكاني إعمن الحرب أو حنفيذ عملي دون أن حكحم الحكوم بكام طاقماا في حا

أراد الرجوف لاا.

وأشارت إل أن و ازرة ال ضاا االسراييلي حعم عل إمكاني حعدي ال انون الذي ُيعم به منذ عشرات
السنين في إسرايي  ،والذي ال يسمح بقعمن أي حرب أو خو أي عملي عسكري دون ع د
األغلبي  ،ودون أن يحم اشعار الكنيست ولجن األمن والخارجي

الحكوم بكام طاقماا وأخذ مواف

بذلك.

وحسب ذات المصدر فقن رغب نحنياهو في حعدي ال انون نابع من حادث وقعت قب بضص سنوات

حين أمر ونحنياهو وزير جيشه أياود باراك بحوجيه ضربات لجاات أمني إيراني  ،إال أن ريي
األركان ونذاك غابي اشكنازي ،وريي

غير محله ونذاك.

الموساد ميير داغان ،رفضا ذلك باعحبار أن الطلب كان في
القدس ،القدس2017/8/13 ،

 .21نتنياهو يستخدم قانون الطوارئ لمنع إضراب العاملين في مفاعل ديمونة
الناصرة  -برهوم جرايسي :وقص ريي

حكوم االححم اإلسراييلي بنيامين نحنياهو أم  ،عل أمر

بموجب أنلم الطوار" ،لمنص اضراب شام في مفاع ديمون النووي ،والزام العاملين باألعما

الحيوي السحمرار عم المفاع  .وقالت مصادر حكومي إسراييلي  ،إن هذا إجراا اسحثنايي غير

مسبول في الحكم اإلسراييلي ،كي ال ي ص ضرر في المفاع .
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وكان العاملون في مفاع ديمون قد أعلنوا منذ شار شباط وفبراير الماضي ،عن حال نزاف عم ،
وقاموا في األشار الماضي بسلسل إجرااات حباطيي  ،طالبين الحوقيص عل
جديدة ،ححضمن رفعا ألجورهم وححسين لرو

االجرااات ،كان عرقل بع

عملام .وحسب ما نشر أم  ،فقنه من ضمن حلك

األعما الحطويري  ،والحوق

بموجب ما ذكرحه صحيف "هةرح ".
وعل

احفاقي عم جماعي

عن اسحخدام أحد المواقص الحساس ،

ضوا الوضص الناشئ ،ف د اسحخدم نحنياهو أنلم الطوار" ،الحي بموجباا يحل للمس ولين،

اسحدعاا عاملين لل يام بمامات حساس وضروري  ،لضمان سمم المفاع  ،وفل ما نشر.

الغد ،عمان2017/8/14 ،

 .22كوهين :النفوذ اإليراني في الشرق األوسط يتعاظم
الموساد يوسي كوهين ،من حعالم النفوذ اإليراني في الشرل األوسط ،الفحا

محمد وحد :حذر ريي

إل أن طاران ما زالت حشك الخطر األكبر عل األمن ال ومي اإلسراييلي.

ودعا كوهين الحكوم اإلسراييلي إل اسحزم العمقات الممحازة مص اإلدارة األميركي باد
حزير فيما يخص المل

األوسط .أقوا ريي

ح ريره المفص

إحداث

اإليراني ،معحب ار أن إيران حح دم بشك كبير في مشاريعاا العسكري بالشرل

الموساد وردت ،اليوم األحد ،خم جلس الحكوم األسبوعي الحي قدم خملاا

الدوري للوزراا وألعضاا المجل

"الكابينيت" ،حيث ركز في ح ريره عل المل

الوزاري المصزر للش ون السياسي واألمني

اإليراني والشيع .

عرب 2017/8/13 ،48

 .23تعيين رئيس جديد لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي
ال د

المححل ا نضا محمد وحد :أعلن ريي

الحكوم اإلسراييلي  ،بنيامين نحنياهو ،يوم األحد،

حعيين مس و "الشاباك" السابل ،ميير بن شبات ،رييسا لمجل
يعد أوراقا ودراسات وح ديرات موق
ّ
وبحسب إعمن نحنياهو من المفحر

التاريخ :اإلثنين 2017/8/14
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للكابينيت والحكوم اإلسراييلي .

فيه أن
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" .24الدفاع اإلسرائيلية" تحقق مع شركة سالح حاولت إرسال طائرتين مفخختين إلى أرمينيا
ح أبيب :كشفت مصادر سياسي في ح أبيب ،أم  ،أن طاقم األمن في و ازرة الدفاف اإلسراييلي
يجري حح ي ا لسحب رخص حصدير السم من شرك "إيروناوحك " ،لمحاولحاا إجبار طيارين اثنين
لدياا عل حفعي طايرحين مفخخحين ضد جيش أرمينيا.

وقالت المصادر إن الشرك المذكورة حبيص طايرات من دون طيار إل

رسمي ،وانه قب

أذربيجان ،وف ا لحصريح

نحو شار ،حوجه وفد من العاملين الفنيين في الشرك  ،وبينام طياران اثنان

محخصصان في حفعي الطايرات ،إل أذربيجان لحسويل صف جديدة من هذه الطايرات.
وعر

ممثلو الشرك عل الجيش األذربيجاني طايرة حديث من طراز "كي ،"1وهي طايرة اسحكشا

حم ححويلاا إل طايرة هجومي  ،وباحت حعد "طايرة انححاري " حسحطيص حم كيلوغرامين من المحفجرات.
وحسب الشكوى الم دم إل

الو ازرة ،فقن الضابط المس و في أذربيجان طلب من ممثلي الشرك

اإلسراييلي حجرب نموذجين من الطايرة وحفجيرهما في موقص حابص لجيش أرمينيا في منط النزاف بين

الدولحين ناغورنو قره باخ .وححم

مس ولو الشرك اإلسراييلي لحنفيذ الحجرب  ،إال أن الطيارين

المحخصصين في حشزيلاما رفضا ذلك ،وأعلنا أناما غير مسحعدين للمشارك في حرب أجنبي  ،وأكدا
أن ال انون اإلسراييلي يجبرهما عل أخذ إذن مسبل من و ازرة الدفاف لل يام باذا العم  ،فاضطر اثنان

من إدارة الشرك إل حفعي الطايرحين ،لكناما فشم في حح يل الاد .

الشرق األوسط ،لندن2017/8/14 ،

" .25هآرتس" :عمليات احتيال لجمعية " كيرن" لتمرير ماليين الدوالرات للمستوطنين
الناصرة :كش

الجمعيات اإلسراييلي وجود حاالت غش وخداف في احدى الجمعيات

مسج

اإلسراييلي  ،من أج حمرير مميين الدوالرات سنويا لدعم المسحوطنات والمسحوطنين .كما ألار

حح يل لصحيف "هةرح " اإلسراييلي  ،مزيدا من عمليات هذه الجمعي  ،الحي حمولاا عايل ياودي في
بنما ،وحعد جمعي وهمي لحمرير األموا  .ويجري الحديث عن جمعي حسم "كيرن وصندول سيز

ليسرايي " ،ولدى حسجيلاا رسميا في العام  ،2007قالت إن أهدافاا هي "إقام وحطوير مشاريص حربوي

وث افي " عما يسم "ميراث إسرايي " .إال أن فحص مسج الجمعيات ،وجد أن هذه الجمعي ال حنشط

بأي من األهدا

الحي وضعحاا ،وانما هي مجرد قناة ححوي أموا ألخطر عصابات المسحوطنين،

الحي حنشط في ال د

المححل  ،وأماكن محعددة في الضف المححل  ،مناا ما هي معروف بمشاريعاا

االقحمعي للفلسطينيين ،واالسحيما عل األراضي بوساي الزش والخداف.
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 .26تهديدات بالقتل لصحافي يتابع ملف فساد نتنياهو
ح أبيب :بعد حمل ححري

واسع ضده عل الشبكات االجحماعي  ،حعر

محرر ش ون الشرط

والجنايات في ال ناة الثاني للحلفزيون اإلسراييلي؛ الصحافي غاي بيلغ ،لحاديد بال ح  ،بسبب الح ارير

الحي يبثاا عن شباات الفساد الحي ححوم حو ريي

الوزراا بنيامين نحنياهو.

الشرق األوسط ،لندن2017/8/14 ،

 .27السجن لخمسة جنود إسرائيليين رفضوا مشاركة الغرفة مع متدينين
ح أبيب :قضت محكم إسراييلي يوم األحد ،بالسجن لمدة  8أيام ،عل  5جنود إسراييليين ،رفضوا
مشارك الزرف مص جنود محدينين ،في قضي وصفت با"الخطيرة".

وبحسب إذاع الجيش اإلسراييلي ،فقن الحادث وقعت في صفو
أنه حم حخفي

جنود سم المدفعي  ،مشيرة إل

الع وب بعد اعحذار الجنود عن فعلحام.

القدس ،القدس2017/8/13 ،

 .28مستوطنون يطالبون ليبرمان بحل أزمات غزة منعاً ألي مواجهة عسكرية

رام هللا :طالب سكان المسحوطنات االسراييلي الم ام عل م رب من قطاف غزة ،مساا يوم السبت،
وزير الجيش اإلسراييلي أفزيدور ليبرمان بضرورة العم

عل

ح أزمات قطاف غزة منعا ألي

مواجا عسكري مححمل .

وبحسب إذاع الجيش اإلسراييلي ،فقن سكان حلك المسحوطنات أرسلوا رسال إل

ليبرمان حوضح

نلرحام ور يحام لح األزم في قطاف غزة خاص وأن األوضاف اإلنساني ححراجص بشك كبير.

واقحر مسحوطنو "شاعر هنيز " أن يحم السما للعما من غزة بالعم داخ إسرايي  ،واقام محط

كارباا داخ منط ناح عوز شرل غزة لحزويد ال طاف بالكارباا.

القدس ،القدس2017/8/13 ،

" .92الرسالة نت" تكشف :تقرير األوقاف بشأن المسجد األقصى تستر على سرقات
الحي

الرسال نت  -خاص :علمت "الرسال نت" ،من مصادر م دسي  ،أن ح رير لجن األوقا

خصصت للبحث ومعاين األضرار في المسجد األقص  ،لم يكن دقي ا ،وحسحّر عل عمليات سرق .
وقالت المصادر ،يوم األحد ،إن عمليات السرق والحخريب ونسخ الملفات اإللكحروني الموجودة عل
األجازة في األقص  ،كانت واضح للجميص ،وقد أعلن عناا في السابل أكثر من مس و بال د .
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وأضافت المصادر" :يبدو أن هناك ضزوط أردني عل اللجن ؛ في محاول للسيطرة عل األوضاف،
وعدم حأجيجاا عند كش

المسروقات".

مص االححم ؛ السحعادة

وذكرت أن األردن يجري عبر جاات دبلوماسي جاودا لفحح المل

المسروقات ،وارجاعاا إل المسجد "دون ضجي إعممي" ،وفل حعبير المصادر.

وحابعت المص ادر" :بعد سما االححم للمس ولين بدخو األقص  ،اكحشفوا حجم العبث والسرق
والحخريب الكبير الذي حسبب به جنود االححم داخ غر

مسروقات كبيرة حابع إلدارة األوقا

وأقسام المسجد ،وحم رصد

ومجال

واألقص ".

يذكر أن اللجن المخحص أصدرت ح ريرها بعد ساعات قليل من مزادرة الملك األردني لمدين رام هللا

ول ايه ريي

السلط محمود عبا  ،الذي ركز فيه عل أحداث األقص األخيرة ،وكيفي اححواياا.

الرسالة نت2017/8/13 ،

 .03التدهور األمني في سيناء واإلجراءات الطويلة تثير قلق حجاج غزة
غزة " -األيام اإللكحروني " :يحملك ال لل حجاج قطاف غزة بسبب اإلجرااات األمني المشددة الحي
ححخذها السلطات األمني المصري في شبه جزيرة سيناا ،الحي يضطر الحجاج إل

رحل سفرهم الحي سحبدأ غدا وحسحمر حح الخمي

الم ب .

سلوكاا خم

ويخش الحجاج من أن يمقوا مصير أسمفام خم العام الماضي ،والذين عانوا الكثير وقضوا يوما

كامم بين الخروج من معبر رفح البري والوصو إل مطار ال اهرة الدولي الذي يبعد أق
كيلو محر ،والذي يسحزرل الوصو إليه في الوضص الطبيعي أق من خم

ساعات.

من 400

األيام ،رام هللا2017/8/13 ،

 .03شهيد على منصة تخريج الكلية العصرية الجامعية
خرجت الكلي العصري الجامعي  ،مساا أم  ،الطالب الشايد "محمد عامر" ثابت
يوس الشايبّ :
الجمد ،حخصص المساح واألراضي ،والذي اسحشاد في سجون االححم مطلص العام الجاري نحيج

سياس اإلهما الطبي المحعمد بحل األسرى.

وكانت لحلات م ثرة للزاي  ،حين اعحل والد الشايد ووالدحه منص الححوي في مسر جمعي الام
األحمر الفلسطيني ،السحمم شاادة ابنام الشايد من د .صبري صيدم وزير الحربي والحعليم العالي،
ود .إيااب بسيسو وزير الث اف  ،والماند

سامر الشيوخي ريي

الجامعي  ،ومديرها ناصر الشيوخي ،حيث حسللت الدموف عنوة إل
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الوالدين والزالبي العلم لمن غصت بام ال اع  ،في خطوة أشاد باا ك من صيدم وبسيسو في
كلمحياما.

األيام ،رام هللا2017/8/14 ،

 .09البطريركية األرثوذكسية تبيع  600دونم لالحتالل
مس ولون في الاييات األرثوذكسي باألردن وفلسطين عن "صف ات"

عمان -نادي سعد الدين :كش
ّ
بيص جديدة لزهاا  600دونم من األراضي الفلسطيني الحابع للكنيس األرثوذكسي إل
االححم اإلسراييلي ،والحي جرى ع دها مص البطريرك ثيوفولو

وساير أعما األردن وفلسطين ،ب يم حزيد عن  15مليون دوالر.

سلطات

الثالث ،بطريرك المدين الم دس

حمت ،في فحرات محمح
ّ
وحسربت األممك األرثوذكسي للسيطرة اإلسراييلي بموجب خم "بيوعات" ّ
م خ ار" ،لمساحات شاسع من األراضي واألممك ،الحي ححم إرثا حاريخيا دينيا وحضاريا وأثريا
غنيا" ،وفل عضو المجل

المركزي األرثوذكسي ،عدي بجالي ،لا"الزد" من فلسطين المححل .

وحدور حلك "الصف ات" ،بحسب بجالي ،حو "اسحيما االححم عل

أراضي ك من؛ أبو طور،

الواقع في قسم مناا عند حدود العام  ،1967بمساح حبلغ نحو عشرة دونمات ،ورحافيا والطالبي  ،في
ال د

المححل  ،بحوالي  570دونما ،وطبريا بحوالي  11دونم ،وال د  -الب ع  ،وال د  -شارف الملك

داوود ،بقجمالي زهاا عشرة دونمات".

وحزامن ذلك مص الحديث ،أيضا ،عن "صف حي" بيص  58دونما من األراضي األرثوذكسي في الرمل ،
ّ
وحوالي ثماني دونمات من أممك الكنيس في يافا ،لسلطات االححم .
واعحبر بجالي أن "للبطريركي دو ار وازنا في حمكين االححم من حاويد األوقا
األرثوذكسي في فلسطين المححل  ،واسحادا

وذلك عبر إحمام صف ات البيص".

واألممك العربي

الحضارة والحاريخ والوجود الفلسطيني العربي المسيحي،

المعين من قب البطريرك ،الفريل الدكحور داوود حنانيا ،دعا إل
إال أن عضو المجل المخحلط
ّ
الحريث لحين "انحلار حبيان ك الح ايل المحعل بما يدور من أحاديث حو صف ات بيص أممك

الكنيس األرثوذكسي ".

لمرة واحدة منذ حشكيله قب أربع أشار
وقا حنانيا ،لا"الزد" ،وهو عضو المجل الذي لم يجحمص ّ
ح ريبا من ثماني أعضاا من األردن وفلسطين ،إن "أممك الكنيس ال يجوز بيعاا ،من الناحيحين
الوطني والسياسي  ،باعحبارها أراضي فلسطيني ال يجوز بيعاا لمححم ".
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بدوره؛ قا عضو المجل

المركزي األرثوذكسي باألردن وفلسطين ،زياد العمش ،إن "هناك مخططا

بيد
طيع ّ
إسراييليا ممناجا لحاويد األماكن الم ّدس  ،من خم البطريركي  ،الحي باحت حشك أداة ّ
االححم " ،بحسبه.
وأضا

العمش ،لا"الزد" ،إن "صف ات البيص مسحمرة ،برغم نفي البطريركي " ،موضحا أنه "ال يمكن

حمريرها إال بقماار البطريرك ،ومواف المجمص الكنسي الم ّد  ،الذين هم أيضا يشحركون بأمر
ّ
الحفريط باألوقا واألممك األرثوذكسي وححويلاا لمححم ".
الغد ،عمان2017/8/14 ،

" .00هيئة المعابر" تعلن انتهاء ترتيبات سفر حجاج قطاع غزة
غزة :قالت الايي العام للمعابر والحدود في و ازرة الداخلي واألمن الوطني ب طاف غزة :إناا أنات
جميص الحجايزات والحرحيبات لسفر حجاج ال طاف إل الديار الحجازي عبر معبر رفح البري.

وذكرت الايي  ،في حصريح م حضب لاا مساا يوم األحد ،أن سفر حجاج بيت هللا الحرام سيكون

ابحداا من صبا يوم االثنين.

وصر مدير العمقات واإلعمم بايي المعابر ،هشام عدوان ،أنه يجرى حجايز كشو
ّ
"المفيزة" من الجانب المصري إل
المنوي سفرهم والبالغ عددهم  2500بعد وصو جوازاحام
ّ

األوقا

والش ون الديني .

الحجاج
و ازرة

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/13 ،

 .03األسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس عشر
رام هللا :يواص األسرى المحررون الم طوع رواحبام من السلط بالضف المححل  ،إضرابام عن
الطعام لليوم الا 16عل الحوالي ،في خيم اعحصامام في ميدان ياسر عرفات "دوار الساع " وسط
مدين رام هللا.

وأفاد مراسلنا أن خيم االعحصام ما ح از حشاد زيارات حضامني من العديد من الناشطين والاييات

المحلي والح وقي  ،كان وخرها زيارة وفد م سس الضمير لح ول اإلنسان.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/8/13 ،
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 .03مؤسسة "الضمير :اعتقاالت "إسرائيل" للفلسطينيين هي األعلى منذ سنوات
زين طحان :ذكرت منلمات ح وقي أن ال وات اإلسراييلي أل ت ال ب

عل أكثر من أل

فلسطيني

في األراضي الفلسطيني المححل خم الشارين الماضيين.

وأفرجت عدة منلمات غير حكومي  ،من بيناا م سس الضمير لرعاي ح ول السجناا ،ومركز

ح ول الميزان في غزة ،عن هذه األرقام في بيان صحفي مشحرك نشر يوم الثمثاا الماضي.

أنحاا الضف الزربي وقطاف غزة

وفي يونيو /حزيران حم حوثيل اعح ا  388فلسطينيا من مخحل

وال د  ،بينام سبعون طفم وست نساا .في حين اعح لت ال وات اإلسراييلي في يوليو /حموز 880

فلسطينيا ،من بينام  144طفم و 18امرأة.

وازدادت حدة االعح االت بعد أزم المسجد األقص الحي بدأت يوم  14يوليو /حموز الماضي بعد

م ح اثنين من الشرط اإلسراييلي عل يد ثمث شبان فلسطينيين .واعح لت إسرايي عل إثرها أكثر

من  550فلسطينيا خم الشارين الماضيين من ال د
وقا الريي

وحدها.

الحنفيذي لم سس "الضمير" ليث أبو زياد إن عدد المعح لين ارحفص بسبب انحفاض

األقص  ،حيث بدأت قوات االححم حمل اعح ا جماعي خم وبعد أحداث األقص  ،اسحادفت

الفلسطينيين من ال د

والضف بشك رييسي.

وأكد أبو زياد للجزيرة أن أعداد المعح لين الفلسطينيين حعد األعل عام  .2017وقا أيضا إن "حمل
االعح ا اإلسراييلي  ،سواا كانت في أوقات األزمات أو أوقات السلم النسبي ،هي دايما أداة سياسي

وشك من أشكا الع اب الجماعي ،وهي حمث سياس محعمدة لحثبيط المشارك السياسي الفلسطيني ،
ومحاول لوق

الشعب الذي يناض بِموجب ح ه المشروف في ح رير المصير والكرام األساسي ".

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/8/13 ،

 .03وكالة "غزة اآلن" تنفي ارتباط مديرها بحماس
غزة :نفت وكال غزة انن اإلخباري ارحباطاا بحرك الم اوم اإلسممي حما

األط ار

األخرى ،بعد اسحدعاا السلطات النمساوي لمصطف

االنحماا لحرك حما .

أو أي طر

من

عياش مدير وكال غزة انن بحام

وقالت الوكال في بيان صحفي وص "فلسطين أون الين"" :مصطف عياش مدير وكالحنا منذ عام

 2007وحح هذا اليوم ،وننفي ارحباطه بحرك حما

أو أي طر وخر".

ونف مصطف عياش االنحماا ألي حزب من األحزاب والفصاي وأن من يححدث عل لسانه ويحكلم

بأنه ينحمي لحما

عليه أن يثبت صح كممه باإلثباحات الرسمي .
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وأكد عياش بأن حما
حرف

ونحن نرف

حرك ليست إرهابي وأناا حرك فلسطيني حعيش في الواقص الفلسطيني وأناا
اإلرهاب في أي مكان وهي حرك منفحح حريد الحوار.

فلسطين أون الين2017/8/13 ،

 .03شركة كهرباء غزة :ال جدول ثابت لوصل وقطع الكهرباء للمواطنين بسبب تفاقم األ زمة
غزة :قالت شرك حوزيص الكارباا بمحافلات غزة" ،إنه ال يوجد جدو معين لوص وقطص الكارباا
للمواطنين ،بسبب حفاقم أزم الكارباا الراهن ".

وأوضح مدير العمقات العام واإلعمم في الشرك محمد ثابت في حصريح مكحوب له اليوم أنه ال

يمكن وضص جدو ثابت لساعات الوص والفص بسبب حعط الخطوط المصري منذ أكثر من

شار وشح كمي الطاق الواصل لشرك الحوزيص.

وأشار إل أن ما يحم اسحممه من سلط الطاق هو 24ميجاواط ف ط ،و 70ميجاواط من االححم

اإلسراييلي ،وذلك في ل أن اححياج ال طاف  600ميجاواط بمعن

ميجاواط.

أن العجز وص

بنسب 500

فلسطين أون الين2017/8/13 ،

 .03رابطة علماء فلسطين تنعى العالمة اليمني المؤيد
غزة :نعت رابط علماا فلسطين في فلسطين الشيخ المجاهد محمد علي الم يد أحد أبرز علماا
اليمن ودعاحه .وقالت الرابط في بيان لاا إناا" :حح دم بأحر الحعازي والمواساة إل الشعب اليمني
الش يل ،وال

الم يد".

علماا اليمن األعزاا بوفاة أحد علماا المسلمين الشيخ الفاض العمم محمد علي

وأضافت في البيان" :ذلك العالم العابد الذي أمض عمره مجاهدا صاب ار ،وكان من الم يدين للحل
الفلسطيني ،ومن الداعمين لم اومحه ،كما اعح لحه السجون األمريكي بزوانحانامو بحام باطل ".

فلسطين أون الين2017/8/13 ،

" .02الرسالة نت" تكشف جهود حل أزمتي الكهرباء ومعبر رفح
محمود هني  :كش

عبد الحميد المصري ال يادي في حيار النايب بالمجل

الحشريعي "محمد دحمن"

عن الملفات الحي حبحثاا لجن الحكاف الوطني المجحمع في ال اهرة ،وأهماا مل

بالخط الثماني.
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وذكر المصري في حصريح خاص با"الرسال نت" أن الوفد سيناي زيارحه خم اليومين ال ادمين ،وقد
ذهب لح األزمات األساسي المرحبط بالمياه والكارباا والمشاريص اإلغاثي  ،وسيكون هناك دور
لوجسحي لل اهرة من خم الحفاهم عل حساي إدخا المولدات الكاربايي و الشبكات.

وفي غضون ذلك كشفت مصادر خاص با"الرسال نت" أن الوفد يبحث في جعبحه ب ضي الكارباا

عدة م حرحات أهماا ربط كارباا غزة بالخط الثماني والذي من شأنه أن يوفر لززة  500ميجا وات،

وفل المصادر.

ويضم الخط الثماني كم من " مصر والعرال واألردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسوري وحركيا".

وعل

الحوازي ،يبحث الوفد زيادة كميات الكارباا الحي حزذي قطاف غزة من مصر ،بزيادة خطين

إضافيين للخطوط الثمث ال ادم من هناك ليص مجم الكميات ال ادم من مصر لا 50ميجا وات،

ون

هذه الخطوط عبر الساح حفاديا لحجنباا األعطا المحكررة نحيج األحداث الحي حشادها سيناا،

والعم عل حجديدها.

ونفت المصادر حشكي لجن مصري إماراحي لاذه اللحل إلدارة المشاريص اإلنساني في غزة ،مشيرة

إل إن الجا الداعم للجن الحكاف لاذه اللحل هي م سس الشيخ خليف بن حمد.

وحشير المصادر إل وجود م حرحات أخرى لح أزم الكارباا ،باسحيجار ماحو ارت من شأناا أن حولد

من  70 -50ميجا وات.

ويححاج ال طاف إل  650ميزاوات وفل "سلط الطاق " في غزة لح أزم الكارباا كليا ،فيما يحوافر

مناا أق من  200ميزاوات.

ملفات المصالح

فقن هناك ن اش فلسطيني داخلي في اللجن يجري حو
وفل المصادرّ ،
المجحمعي  ،و معبر رفح وانشاا محط ححلي مياه.

مصادر مطلع  ،قالت إن هناك أفكار وم حرحات عام حسلمحاا حو سفين إماراحي محمل بالزاز
لمحط حوليد الكارباا ،كما أن هناك جاات دولي واقليمي ومحلي حبذ

جادا مص الجانب

واإلسراييلي لشراا كميات من الكارباا عبر الخطوط ال ادم من إسرايي " ،وجميعاا ال ح از أفكار

وم حرحات وال يوجد لاذه اللحل أي خطوة عملي ".

وحفيد المصادر لا"الرسال نت" أن االححم اإلسراييلي ابدى مواف
وبأسعار مخفض  ،ولكنه يرف

اقحطاف هذا الثمن من أموا الم اص الحي حعحبر ح ا لسكان قطاف

غزة ،خاص وأناا حسح طص منه كضرايب حفر
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وفي غضون ذلك ،كش

أمين عام اللجن اإلداري في قطاف غزة أسام سعد ،أن الجانب المصري

جاهز لحن
ا
أبلزام بانه سيجري االنحااا من حشطيبات المعبر في شار أيلو الم ب  ،وسيكون
وللجانب الحجاري كذلك.

األفراد

الرسالة نت2017/8/13 ،

 .33االحتالل اإلسـرائيلي ينفذ أكثر من  100عملية اقتحام للسجون منذ بداية العام الجاري
عمان  -كما زكارن  :أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن االححم يواص عمليات الحنكي
ّ
وال مص واقححام السجون واألقسام بشك ممنا  ،ب وأصبحت االقححامات ح ليدا ثابحا وجزاا من ث اف
وسلوك الم سس األمني ممثل بقدارة السجون ووحداحاا الخاص "حيث رصد المركز أكثر من 100

عملي اقححام منذ بداي العام الجاري.

األسرى للدفاف عن انفسام

وأكد األش ر أن عمليات الحنكي باألسرى واالعحداا عليام ،دفعت بع

بك الوساي المحاح  ،حيث شاد العام الحالي عمليحي طعن نفذها أسيرين خم  24ساع في

سجنين مخحلفين وهما والن ب ونفحه  ،وذلك ردا عل اسحف اززات االححم ل سرى واجراااحه ال معي
بح ام.

الدستور ،عمان2017/8/14 ،

 .33نادي األسير 13 :أسي ارً فلسطينياً في حال الخطر في عيادة سجن الرملة

رام هللا :قا نادي األسير الفلسطيني إن  13أسي ار مريضا ي بعون في عيادة سجن الرمل  ،يعانون
أوضاعا صحي وحياحي قاسي  ،إذ مر عل

وجود بعضام داخ عيادة الرمل أكثر من عشر

سنوات ،دون أن يط أر حزيير عل سياسات إدارة سجون االححم بح ام ،وأهماا المماطل في ح ديم

العمج.

القدس العربي ،لندن2017/8/14 ،

 .39المستوطنون ومخابرات االحتالل يقتحمون المسجد األقصى
عبد الرحيم الريماوي  -ال د  :اقححم العشرات من قطعان المسحوطنين وعناصر من مخابرات
االححم

اإلسراييلي ،باحات المسجد األقص

المبارك .وقا

شاود العيان في ال د  ،إن

االقححامات حمت من باب المزارب عبر مجموعات صزيرة ،وبحراسات مشددة من قوات االححم

الم ححمون جوالت اسحف اززي  ،ومشبوه في المسجد المبارك ،فيما
الخاص  ،في الوقت الذي نفذ فيه ُ
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لوحل وجود أعداد كبيرة من المصلين في المسجد ،انحشروا بحل ات علم ،في معلم أركان المسجد
األقص .

االتحاد ،أبو ظبي2017/8/14 ،

 .30قراقع :مخاوف من سقوط شهداء في صفوف األسرى
ريي

هيي ش ون األسرى عيس

حم
عما المشاراوي  -رام هللاّ :
المس ولي عن حياة وصح الميات من األسرى المرض

أمراضا خطيرة وصعب في سجون االححم
فحوص دوري لام ون لام إل
السجون ،واكحشا

أم ار

في ل

قراقص ،سلطات االححم

والمصابين والمعاقين ،والذين يعانون

اسحمرار االسحاحار بعمجام وعدم إجراا

المسحشفيات .وقا "ل د حصاعدت حاالت اإلصابات بالجلطات في

خبيث في أجسام األسرى بسبب قل العناي الصحي بام ،وعدم قيام

حكوم إسرايي وادارة السجون وأطباياا بمس ولياحام الطبي وال انوني واألخمقي في ح ديم العمجات

المزم للمرض ".
وأشار قراقص ،نحل

العديد من الشكاوى من األسرى المرض حو المماطل في ح ديم أطباا السجون

العمجات المزم لام ،موضحا أن  18أسي ار ي بعون في مسحشف

الرمل  ،وهي الحاالت الخطيرة

جدا ،والماددة حياحاا بالموت في أي لحل  .وطالب بقيما االهحمام الدولي وال انوني وححرك
الم سسات الدولي ومنلم الصح العالمي إللزام إسرايي باححرام المعاهدات واالحفاقيات الدولي في

العناي باألسرى المرض وحوفير ك العمجات المزم لام .وحذر قراقص من س وط شاداا في أي

لحل في صفو

المرض نحيج وجود حاالت خطيرة في صفوفام.

االتحاد ،أبو ظبي2017/8/14 ،

 .33تقرير :مخيم اليرموك بين سيطرة تنظيم "داعش" وحصار الجيش السوري
دمشل  -سمف جبور :يعيش من حب

من سكان مخيم اليرموك لمجيين الفلسطينيين جنوب

العاصم السوري دمشل أوضاعا صعب خاص عل

الصعيد الصحي ،في ل اسحمرار حضييل

النلام السوري عل حركحام ،وسيطرة حنليم الدول اإلسممي عل معلم مساح المخيم.
فبعد حصار طوي فرضه النلام والفصاي الفلسطيني الموالي له عل المخيم خم

العامين 2013

و ،2014أعلن حنليم الدول اإلسممي في أبري  /نيسان  2015انحزاف السيطرة من فصاي المعارض

المسلح عل أجزاا واسع من المخيم ،لحشم مناطل وجوده جنوب العاصم -إضاف إل المخيم-

حي الحجر األسود وأجزاا من حي الحضامن ومنط العسالي بحي ال دم.
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وفر

الحنليم بذلك واقع ا جديدا عل المخيم الذي كان يعحبر أكبر مخيم لمجيين الفلسطينيين في

سوري  ،وكان ي طنه ميات األلو

قب عام  ،2011ليح لص العدد اليوم إل بضع وال

اضطر كثيرون لمزادرحه باحجاه بلدات جنوب دمشل الحي حعيش هدن بين فصاي

ف ط ،حيث
المعارض

المسلح والنلام .وال حعني الادن بالضرورة انحااا معاناة النازحين من المخيم -وف ا للناشط
اإلعممي عمار الم دسي -إذ حفر

حمنص خروج الحاالت الطبي الحرج .
ويضي

حواجز النلام المحيط قيودا صارم عل حركحام ،حح أناا

الم دسي للجزيرة نت أن حري الحرك بين المناطل المذكورة وبين العاصم دمشل ال

حنطبل عل سكان المخيم وحاملي الجنسي الفلسطيني والنازحين إل هذه المناطل ،حيث يححاجون

مواف أمني من فرف فلسطين والدوريات المس ول عن المعبر الوحيد للسما لام بالخروج.

وي كد أن حأخر أو عدم صدور حصريح الخروج في كثير من األحيان حسبب في وفاة عدد من

األطفا المرض

والمححاجين للعمج بشك فوري ،كما حدهور الوضص الصحي لحاالت مرضي

كثيرة.

أما داخ المخيم ،فححباين األوضاف اإلنساني والمعيشي بحسب المنط  ،وذلك مص ان سامه لمساحات

واقع ححت سيطرة حنليم الدول وأخرى -ال ححجاوز  -%15حسيطر علياا هيي ححرير الشام ،لكناا

األسوأ إنسانيا ومعيشيا.

ويوضح الصحفي مطر إسماعي أن المسحلزمات األساسي من مواد غذايي وطبي ومحروقات،
ححوفر بالحد األدن

في مناطل سيطرة الحنليم ،مما يسمح للمدنيين أن يعيشوا حياة شبيا بحياة

جيرانام في بلدات جنوب دمشل الماادن .
ويخحل

الواقص في منط سيطرة هيي ححرير الشام الحي ال يحجاوز عدد سكاناا خمسين عايل  ،وهي

حعاني حصا ار مزدوجا من قب النلام السوري وحنليم الدول الذي يححكم بالمنط عن طريل حاجز،

ويسمح بحرك المدنيين وبمرور محدود ومحفاوت للمواد الزذايي .
كما يفر

الحنليم قيودا كبيرة عل

كمي المسحلزمات والمواد الحي يمكن إدخالاا كنوف من حشديد

الحصار عل م احلي الايي وعايمحام بزي دفعام لحسليم أنفسام ،وهو حشديد بلغ حد إخطار الحنليم

أهالي المنط منذ أيام بنيحه إغمل الحاجز المذكور إغمقا حاما.
يذكر أن مل

المفاوضات بشأن الادن والحسوي في مخيم اليرموك ال ي از معل ا حح انن ،وكانت

وخر الخطوات الحي شادها خروج عدد من مرض

مايو/أيار الفايت ،كجزا من احفال المدن األربص ونذاك.
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 .33التقاعد القسري يهشم بقايا اقتصاد غزة ويحيل  %30إلى خط الفقر
غزة  -لمي

الامص :يعيش مولفو السلط الفلسطيني في قطاف غزة حال من ال لل والحوحر جراا

قرار الح اعد ال سري بحل جزا كبير منام ،وذلك ضمن نا الخطوات غير المسبوق الحي حوعد باا

ريي

السلط محمود عبا  ،حيث يخش غالبي المولفين من الحبعات االقحصادي الحي سحطالام

نحيج ح ليص رواحبام.

وبحسب محللين اقحصاديين ،فقن حطبيل الح اعد ال سري عل

إرهال اقحصاد غزة ،موضحين أن ال رار سياشم ما حب

عدد كبير من المولفين من شأنه

من اقحصاد ال طاف ،وسي ثر عل السول

المحلي وال درة الشرايي للمول  ،األمر الذي سيحي  %30إل خط الف ر.

حبعات كارثي

وي در اقحصاديون المبالغ المالي الحي سيحرم مناا المولفون في حا ح اضوا  %70من رواحبام

بأحسن الحاالت ب ا  20مليون دوالر شاريا ،معحبرين أن غياباا سي ثر عل

بالحزاماحام المالي .

الرقم السابل قد يص للضع

خاص واأن ريي

مدى م درحام الوفاا

هيي الح اعد ماجد الحلو قد صر لوكال وفا

الرسمي م خ ار أن نسب ما سيحص عليه المح اعد سححفاوت ما بين  %40إل .%70

وي كد الخبير االقحصادي الدكحور معين رجب ،أن الحأثيرات االقحصادي لل رار سحكون كارثي عل

جميص شرايح المجحمص دون اسحثناا خاص إذا كان ال رار قسري واجباري ،ويصبح الراحب في أحسن

حاالحه حوالي  %70من مخصصات المول

المعحادة.

وفي السيال حساا المحل االقحصادي الدكحور ماهر الطباف كي

فزالبي المولفين لديام الحزامات مالي لدى البنوك ،سح ثر عل
المصرفي".

ويرى أن ال رار سيضع

سيحم حسوي ال رو

للبنوك،

الوضص االقحصادي والجااز

ال درة الشرايي خاص مص ارحفاف معدالت البطال  ،ووجود حوالي 200أل

عاط عن العم  ،وأكثر من مليون شخص يحل ون مساعدات.

الرسالة نت2017/8/13 ،

 .46مصر تقرر فتح معبر رفح ومد غزة بخط كهرباء جديد بعد عيد األضحى مباشرة
غزة :قررت السلطات المصري فحح معبر رفح بين غزة ومصر ،بعد عيد األضح ومد غزة بخط

كارباا جديد قدرحه " 50ميجا واط".
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وقا مصدر فلسطيني مطلص لا "قد

بر " إن ال يادة المصري أبلزت الوفد الفلسطيني الذي وص

ال اهرة قب يومين إنه "سيحم بعد عيد األضح مباشرة فحح معبر رفح البري ،أي في األسبوف األو

من شار سبحمبر /أيلو الم ب ".
وأضا

المصدر" :أن الوفد الفلسطيني في ال اهرة في اجحماعات محواصل ومزل  ،وانه الح

مص

الوفد اإلماراحي وحم حخصيص مبلغ  15مليون دوالر شاريا من دول اإلمارات ل طاف غزة لحنفل في

مشاريص حيوي في ال طاف".

الغد ،عمان2017/8/14 ،

 .47مسؤول أردني" :دائرة األحوال" هي المخولة بشطب أسماء قيادات فلسطينية من قوائم االنتخاب
غبون :قا الناطل اإلعممي باسم الايي المسح ل لمنحخاب جااد المومني ،إن عدد
عمان -هدي ّ
الناخبين الذين يحل لام المشارك في االنحخابات البلدي والممركزي غدا ،يبلغ  4مميين و109

وال

و 423ناخب وناخب  ،فيما بين في حصريح "للزد" أن "إزال أسماا ناخبين من حمل الجنسي

األردني من المس ولين الفلسطينيين يحم في دايرة األحوا المدني والجوازات".

وأضا " :فيما يحعلل بال يادات الفلسطيني حمل الرقم الوطني األردني وغير الم يمين في األردن،

فقن جداو الناخبين في انحخابات البلديات ومجال

المحافلات أعدت ألو مرة بحيث وضعت ك

ناخب في مكان إقامحه الفعلي ،وبالحالي فقن أي شخص أردني سيلار في جداو الناخبين حسب

مكان إقامحه".

وحابص" :فيما يخص شطب األسماا لحمل الجنسي األردني من ال يادات الفلسطيني من حمل الرقم

الوطني ،فقنام غير م يمين في األردن ،ويعملون لدى دول غير أردني وينحمون ألحزاب وفصاي

غير أردني " .وأكد المومني أن "ه الا ححم إزال أسمايام من الكشوفات في دايرة األحوا المدني

والجوازات".

الغد ،عمان2017/8/14 ،

 .48الناطق باسم الحكومة األردنية :مصممون على إنفاذ العدالة بحادثة السفارة اإلسرائيلية
عمان -محمود الطراون  :قا وزير الدول لش ون اإلعمم الناطل الرسمي باسم الحكوم د .محمد
بعمان.
المومني ،إن "الحكوم مصمم عل إنفاذ العدال " في حادث السفارة اإلسراييلي ّ
وأشار المومني في م حمر صحفي ع ده ام

بدار رياس الوزراا ،ال إن الحكوم عل علم رسمي،

ببدا هذه الخطوات عبر السلطات ال ضايي في اسرايي .
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أن السفارة األردني "ححابص األمر" ،مشي ار ال حأكيد جمل الملك عبدهللا الثاني في مناسبحين

وأضا

 -عل األق  -بموق

االردن ،إزاا الحادث .

وأكد المومني أن احخاذ اسرايي للخطوات ال انوني في حلك الحادث  ،سيكون له أثر مباشر عل

ال اررات المحعل بالطاقم وعودحه.

وحو األحداث األخيرة الحي شادحاا المدين الم دس واألراضي الفلسطيني  ،أعاد المومني حأكيد

موق

األردن الثابت ،كريي

لل م العربي والداعي للسمم وح الدولحين ،مشي ار إل أن غياب طر

إسراييلي جاد ،يسحجيب لاذه الخطوات وي دم ق اررات ذات مصداقي  ،يحو دون حح يل ذلك.

الغد ،عمان2017/8/14 ،

 .49نصر هللا في ذكرى حرب تموز :قوة المقاومة تضاعفت مئات المرات عن عام 2006

شن أي حرب عل
حزر األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصرهللا العدو اإلسراييلي من كلف
ّ
العدو
ليوجه جمل رساي إل
حموز ّ ،2006
لبنان .كمم نصر هللا جاا في الذكرى الا  11النحصار ّ
ّ
اإلسراييلي ،مذ ّك ار إياه بحعالم قدرة الم اوم وحاديدها لمفاع ديمونا ،وقرب انايار المشروف المعادي
لمحور الم اوم في المنط بشك عام.

ولفت نصر هللا النلر إل أن "اإلسراييليين يحجنبون خو

أي حرب عل لبنان ألنام يعلمون الكلف

الباهل عليام ،وهم يدركون أنه في لبنان بمعادلحه الذهبي قوة كلفحاا عالي ي يني عليام".

ورأى أن "النموذج الذي قدمحه الم اوم في سا الخيام ووادي الحجير وك ساو وجبا الجنوب
هو نف

النموذج ،لكنه حطور أكثر" ،م ّكدا أن "أي قوات بري صايوني سحدخ إل جبالنا وساولنا

لن ينحلرها سا الخيام كما في  2006ب مضروبا بالميات".

ولفت نصر هللا إل أن "الحاديد األساسي للصايوني بنلره هو حزب هللا ،وهو يححدث عن االسحعداد

الداي م لحزب هللا بالعحاد والعديد .ومص ك حصريح لإلسراييلي عن قدرة حزب هللا ،فقنه يعحر بازيمحه
في حرب حموز  ."2006وفيما شدد عل أن "هذه الم اوم حعم لحح يل االهدا

الوطني وال حبحث

عن المكاسب السياسي والحزبي والطايفي " ،رأى أن "هذه الم اوم ميزحاا األخمقي أناا وضعت

مشددا
أهدافا وطني نصب أعيناا حعم عل حح ي اا وال حبحث عن مكاسب عل الطري اللبناني "ّ ،
قوة الم اوم ال يححدث مص الداخ  ،وانما يححدث للعدو" ،الذي وص إل
عل أنه عندما ّ
يححدث عن ّ
اقحناف بأن أي حرب عل لبنان ال حوازي وال حسحأه الكلف الحي سحححملاا إسرايي في م اب هذه

الحرب".
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وشر كي

أن إسرايي " ح و إن الحرب عل لبنان هي حرب المخيار ،أي ال حكون الحرب إال

وخر خيار" ،ألنه "حولدت معرف ح ي ي عند اإلسراييليين أن في لبنان قوة إذا اسحخدمت فياا المعادل
الذهبي فسحكون الكلف عالي جدا عل إسرايي ".

خوفاا من قوة الم اوم واححراماا"،

ورأى أن "قرار إخما إسرايي حاويات األمونيا في حيفا يعك

كاشفا أن "الصااين يدرسون بداي وخيارات إلخما األمونيا .وبعد مناقشات طويل ومحاكمات،
كرر الحاديد المبطّن لمفاع ديمونا النووي
حكمت المحكم بقخما هذه الحاويات في أيلو "ّ .
لكنه ّ
بال و "بعد األمونيا أيضا ،هناك ديمونا وهو أخطر .وعل العدو أن يعال هذا األمر أيضا".
وحو الشكاوى والححري

اإلسراييلي عل

زرف األشجار في الجنوب ،قا إن "اإلسراييلي اليوم

يخا

من زراع األشجار ألنه يعحبر أناا ححمي النا

والنا

في ك لبنان إل زراع الشجر ألن هذا جزا من الم اوم وحماي لبنان ،وال حنحلروا ف ط

للبناا عل

في لبنان" ،وأضا

"عندما يملك شعبنا ال وة

الشريط الشايك ويمشي في اللي ويزرف أرضه ،فاذه قوة" ،داعيا "البلديات والجمعيات

الدول ".

األخبار ،بيروت2017/8/14 ،

" .51المركز الكاثوليكي لإلعالم" :كالم البطريرك الراعي عن مخيم عين الحلوة توصيف لواقع وليس تحريضاً

صيدا ا ا ا ا رأفت نعيم :لم حمر زيارة البطريرك الماروني الكاردينا بشارة بطر الراعي لبلدة درب السيم
والحي رع خملاا حكري

كنيس سيدة البشارة ا شفيع البلدة ،من دون أن ححرك ذيوال وردود فع لما

حضمنحه كلمحه الرسمي في المناسب من اشارة صريح ال

"الحاديدات األمني المسحمرة من مخيم

عين الحلوة الفلسطيني الذي يشز ثلث أراضي البلدة ح ريبا" ،بحيث سرعان ما اشحعلت وساي

الحواص االجحماعي بردود وبيانات فلسطيني ولبناني حنح د كممه ،فضم عن صدور بع
والحصريحات باذا الخصوص.

وفي هذا السيال ،أوضح ريي

"المركز الكاثوليكي لإلعمم" األب عبدو أبو كسم أن البطريرك

الراعي عندما حطرل في كلمحه ال
ياد

من ذلك ال حوصي

البيانات

"الحاديدات األمني المسحمرة من مخيم عين الحلوة" انما كان

واقص يعحر

وي ر به الجميص ولي

من باب الححري

عل المخيم،

ينبه عل المخاطر الموجودة.
وبالحالي فقنه ّ
يكن ك محب وح دير للشعب
وأشار أبو كسم في حديث ال "االمسح ب " ،ال أن "البطريرك الراعي ّ
الفلسطيني ،وهو دايما ي كد عل ذلك في مخحل المناسبات ،وسبل وأعلناا في مراح ساب وال
سيما عندما زار فلسطين المححل قب سنوات ،وأنه عندما ححدث عن أن مخيم عين الحلوة يشز
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ثلثي أراضي درب السيم انما كان يحكي بلسان النا

باعحبار أن في المخيم أراضي حابع لدرب

السيم داخله وال يسحطيص أصحاباا الحصر باا".

المستقبل ،بيروت2017/8/14 ،

 .51العثور جهاز تجسس إسرائيلي في جبل الباروك
حم العثور عل قطص محناثرة لجااز حجس
مادة الفيبر غم

الحي كانت حزل

العدو االسراييلي قد فجر جااز الحجس

إسراييلي في جب الباروك م اب بحيرة ال رعون ،وعل

الجااز عل شك صخرة كانت مثبح بقحدى الصخور .وكان
عن بعد قب فحرة وحناثرت قطعه.

وحضرت دوري للجيش اللبناني وعاينت المكان ،مص اإلشارة ال

أن جااز الحجس

قرى الب اف الزربي مرو ار بالطريل الدولي وصوال ال السلسل الشرقي .

يكش

كام

المستقبل ،بيروت2017/8/14 ،

" .52التعاون اإلسالمي" تطالب بضرورة التحرك للتصدي إلجراءات االحتالل االستيطانية بالقدس
وكاااالت :طالااب ممث ا منلم ا الحعاااون اإلسااممي فااي فلسااطين ،الساافير أحمااد الرويضااي ،بضاارورة

الحصاادي إلج ارااات االحااحم االسااحيطاني فااي ال ااد  ،سياساايا

الححا ّارك عل ا عاادة مسااحويات ،باااد
وقانونيا .ودعا الرويضي ،من خم إذاع "صوت فلسطين" أم
عل أرضام.

األحد ،إل دعم صمود الم دسايين

الخليج ،الشارقة2017/8/14 ،

 .53االتحاد األوروبي يكشف عن جهود دولية إلنهاء أزمة غزة
غزة :كش

االححاد األوروبي عن جاود يبذلاا ،من أج "اححواا الموقا " فاي قطااف غازة ،والوصاو

إل صيز حناي االن سام السياسي ،وح األزمات الناحج عنه.

وق ااا شا اادي عثم ااان المحح اادث باس اام االحح اااد ف ااي األ ارض ااي الفلس ااطيني ف ااي حصا اريحات ن لا ااا موق ااص

"الرسال نت" الم رب من حما  ،إن هناك جااودا حباذ مان أطا ار
الموق ا

دوليا واقليميا  ،مان أجا اححاواا

فااي قطاااف غ ازة ،والوصااو إل ا صاايز حناااي أزم ا االن سااام ،والمساااعدة فااي ح ا األزمااات

الناحج عنه.

وأشار إل أن هذه الجاود حنصب عل إيجاد "ح رييساي لمشاكل االن ساام" ،وليسات الحلاو الم قحا

الحي أثبحت ألناا "ال حملك ال درة عل ح األزمات بشك جذري" .وأكد وجود "حراك فعلي وجاود من
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أط ار

محعددة" لمعالج المشكل ال ايم في غزة ،وقا "هذه المساعي مسحمرة ،فالجميص معني بقيجاد

ح لاا ويعملاون لاذلك ،ونأما فاي الوصاو لصايز حسااعد فاي حا المشااك وحساحعيد لحما الشاعب

الفلسطيني" .وذكر أن الجاود األممي حسع بشك أساسي لح أزم االن ساام بشاك جاذري ،مضايفا
"نأم في الوصو لصيز حناي األزم في الفحرات الم بل ".

وأوضح أن االححاد األوروبي حوسط سااب ا فاي مجااالت الكاربااا والماولفين ،وأضاا

مبادرة كاححاد لكن الجاود حبذ من أط ار
وحعلي ااا عل ا إج ارااات ال اريي

أممي ودولي واقليمي ومحلي ".

محمااود عبااا

"الياوم ال يملاك

األخي ارة فااي غ ازة ،خاص ا "الح اعااد المبكاار" للمااولفين،

أوضح عثمان أن االححاد األوروبي لم يجد أي قرار مكحوب من السلط حو هذه ال اررات .وذكر

القدس العربي ،لندن2017/8/14 ،

" .54األ ونروا" لـ"النهار" :أزمتنا المالية حرجة وأعداد المستفيدين من الخدمات تزداد
قالاات مااديرة الحواص ا فااي وكال ا األونااروا ،ون كولكوهااون ل اا"الناار" إنااه "عل ا الاارغم ماان اإلصاامحات

الدايما الحااي ح ااوم باااا األوناروا ،حما ّار بحالا ماليا حرجا  ،أحااد أسااباباا أناااا حادفص رواحااب لثمثااين ألا
مولا  ،ساواا فلسااطينيون أو ماان جنساايات الاابمد المضاايف  .وبمااا أن الرواحااب يجااب أن ححناسااب مااص
حالا الاادو المضاايف  ،اضااطرت الوكالا فااي شااار كااانون الثاااني إلا رفعاااا حماشاايا مااص قارار الساالط

الفلسااطيني زيااادة رواحااب المعلّمااين بنسااب  5بالميا  ،مااا رفااص العجااز المااالي ماان  115مليااون دوالر إلا

 120مليون دوالر".

منااذ ساانحين كااان عجااز الوكال ا  80مليااون دوالر لكاان كمااا لفحاات كولكوهااون "قمنااا بقصاامحات صااعب

لكناااا ساريع فااي ذات الوقاات ،خاام عااامي  2015و 2016باااد

الوصاو إلا أهاادافنا مااا مكننااا ماان

االسحمرار بح ديم خدماحنا بطري طبيعي  .لم ي ّ عدد الخدمات با زاد عادد األشاخاص الاذين بحاجا
لاااا ،فف ااي غ ازة علا ا ساابي المث ااا  ،أدى حصااار االح ااحم إل ا حاجا ا مليااون ش ااخص إل ا ح ا ِادمات
غذايي ".

ح ادم "االونااروا" الخاادمات إلا  5.3مميااين فلسااطيني ماان بياانام  500ألا
 2016أض ااي

إل اايام نح ااو  32ألا ا

مسااجلين فااي لبنااان فااي عااام

الج اائ فلس ااطيني م اان س ااوريا ،يحص االون علا ا خ اادمات ع ااددحاا

كولكوهون" :الرعاي الصاحي األوليا ومان المساحوى الثااني والثالاث ،االسحشافاا مان خام الحعاقاد ماص

مسحشفيات ،الحعليم في المدار  ،الحدريب الماني والح ني إضاف إل الخدمات اإلغاثي واالجحماعي ،

إعمار واعادة حأهيا البنا الحححيا  .كماا ن ادم قروضاا صازيرة لمان يرغاب بفاحح مشاروف خااص ،كاذلك
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لدينا شبكات الحماي الحي ح ادم اسحشاارات قانونيا لمجياين ،ونحاابص حااالت العنا
الجنسي ،عدا عن االسحجاب لحاالت الطوار" في حال العن

ال اايم علا العنا

المسلح حيث نحدخ لح ديم الخدمات".

احي فااي لبناان 12" ،منااا داخا المخيماات و 15خارجااا .أمااا
لادى "األوناروا"  27مركا از للخادمات الص ّ
االسحشفاا فيحم من خام مسحشافيات محعاقادة معااا .وأشاارت كولكوهاون" :فاي عاام  2016اساحفاد مان
الخدمات الصحي من المسحوى الثاني  24ألفا و 500شخص إضاف إل اسحفادة  5وال

شخص من

المسااحوى الثالااث .وقااد عاااين  43طبيبااا وطبيبا فااي مركزنااا مليااون الجاائ ،وأنف نااا فااي عااام 14 ،2017

الصحي ".
مليون دوالر عل ك ما يحعلل بالخدمات
ّ
 40.5مليااون دوالر هااي ميزاني ا "األونااروا" ل طاااف الحعلاايم لعااام  ،2017وشاارحت كولوكااوهن أنااه "بااين
 2016و 2017سااج  36أل ا

طف ا وطفل ا با ا 67مدرس ا حابع ا للا ا "أونااروا" ،ماان ضاامنام  5200حلميااذ

فلسااطيني الجاائ ماان سااوريا ،هااذا عاادا عاان الماانح الجامعيا الحااي ح اادماا الوكالا والحااي يحوقا

عااددها

عل ما يحم ح ديمه مان الادو المانحا  ،إضااف إلا ذلاك لادينا مركاز حادريب" .وأضاافت" :كاذلك يجاب

أال ننس أنه في وخر عام  2016قادمت الوكالا مسااعدات ماليا ل ا  9200عايلا فلساطيني قادما مان

سوريا".

مااا يااام "األونااروا" كمااا خحماات كولكوهااون "خف ا

معاناااة المجيااين ،وعيشااام بقنساااني وك ارم ا  ،لااذلك

سحسحمر في ح ديم خدماحاا حح إيجاد ح دايم وعاد لمحنحام ،حمايدا إليصالام إل ّبر األمان".
النهار ،بيروت2017/8/14 ،
 .55الهند تنشر سياجاً ذكياً طُور بـ"إسرائيل" على الحدود مع باكستان وبنغالديش

نيودلاي :نشرت الاند عل طو حدودها مص باكسحان نلام سياج ذكي حم حطويره من قب "إسرايي "،
ولديه ولي "اسحجاب السريع " ،لمنص محاوالت الحسل  ،والحي سيحم كشفاا عبر غرف الححكم مان خام

كاميرات حلفزيوني .

ار
وأوضح مدير قوات أمن حدود الاندي  ،كك شارما ،أن أنلما حمايا الحادود الجديادة ساححدث "حزيي ا

بحريا" للمرة األول في هذا المجا .

قدس برس2017/8/13 ،

 .56لندن :استعداد لعقد مؤتمر "فلسطين منذ عام  1917وحتى يومنا هذا"
حمر فاي أيلاو  /سابحمبر الم با
لندن :حع د "جمعي الحمل الحضامني مص فلساطين" فاي غارب لنادن ما ا
بعنوان "فلسطين منذ عام  1917وحح يومنا هذا".
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ار
وساايحم خاام الما حمر الااذي ساايع د يااوم األحااد الموافاال العاشاار ماان ساابحمبر ماان الساااع  00:12لاا ا
ال ضااايا المحعل ا بح ااول الشااعب الفلسااطيني ،كمااا وساايحم ح ساايم

وححا  30:07مساااا ،مناقشا بع ا

الم حمر إل ثمث محاور.

ويحضمن المحور األو "وعد بلفور وصوال إل النكب " للمححدثا غاادة كرماي ،والثااني سايكون بعناوان

"النكبا " المسااحمرة :اوال ،اعمااار المسااحوطنات للمححدثا يااا ار حاواري ،ثانيااا ،المواطنا والجنسااي والحمييااز

العنصري للمححدث روني باركان ،ثالثا "الم اوم الشعبي غير المسلح " للمححدث مروان درويش.
فيما سيكون المحور الثالث "ماذا يجب أن نفع ؟" للمححدثين حنين الزعبي وبن جما .

ويشك العام  2017مرور ال رن األو عل صدور وعاد بلفاور البريطااني ،وخمساون عاماا علا نكبا
فلسطين واالححم اإلسراييلي للضف الزربي وقطاف غزة وال د .

فلسطين أون الين2017/8/13 ،

 .57األزمة القطرية :الدول األربع ترد على تسريبات تقدم وساطة الكويت وتحرك واشنطن
عواصم -واالححاد ،وكاالت  :حشددت الدو األربص السعودي واإلمارات العربي والبحرين ومصر في
مطالباا المعلن حجاه دول قطر ،م كدة وسط حسريبات عن إحراز وساط الكويت ح دما باحجاه ح

األزم  ،أن أي انفراج يب

رهن امحثا الدوح للمطالب الكامل  ،ومشحرط الحصو عل ضمانات
من الكويت والواليات المححدة ،كما حردد.

واضح باذا الشأن من قطر ،ولي

وكانت صحيف "ذا أراب ويكلي" اللندني نسبت إل مصادر خليجي قولاا "إن وساط الكويت الاادف

إل إجراا محادثات مباشرة بين الدو األربص وقطر لح األزم المسحمرة منذ أكثر من شارين ححرز

ح دما عل

ما يبدو" .وأوضحت المصادر الحي اشحرطت عدم اإلفصا

الوساط الكويحي حدفص باحجاه إقناف قطر بالمواف

عل

عن هويحاا ،إن جاود

محادثات مباشرة قب رفص الع وبات من

جانب الدو األربص وشرط مسبل كان وضعه وزير الخارجي ال طري محمد بن عبدالرحمن و ثاني ،

الحي جددت اشحراطاا الحصو عل ضمانات واضح من قطر بحنفيذ المطالب ،ولي

والواليات المححدة .إل

ذلك ،نسبت وكال "رويحرز" إل

من الكويت

مصادر مطلع قولاا ،إن الدو األربص

أبلزت الواليات المححدة أناا لن حعاقب الشركات األميركي العامل معاا الحي حعم مص قطر أيضا.
وأوضحت المصادر أن الدو األربص بعثت خطابا إل وزير الخارجي األميركي في يوليو حطمينه فيه
بأن الشركات األميركي لن ححعر

إل اإلمارات "رويحرز" أن االححاد حل
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 .58حراك القدس والنخبة الفلسطينية الجديدة
راسم المدهون
لم ير الفلسطينيون ما وقص في المسجد األقص ومحيطه حربا ديني  ،علا رغام زج حكوما االحاحم

بالعام الديني ليكون صااعل حفجيار يفاحح أمامااا طريال الوصاو الا ياوديا الدولا  ،بماا هاي شارط

ضروري لحح يل حرانسفير جديد ححخلص به من فلسطينيي .1948

هااي حاارب وطني ا بااالمعني الكام ا والشااام للكلم ا  ،وهااي خيااار نحنياااهو السااحثمار الحال ا المحردي ا
لل ا اواقعين الفلسا ااطيني والعربا ااي ،وأيضا ااا لللا اارو

والعوام ا ا الدولي ا ا العديا اادة الحا ااي حجع ا ا االسا ااحفراد

بالفلساطينيين ممكناا فااي هاذه المرحلا  ،وقاااد ار علا كسار إرادحااام ،وصاوال إلرغاامام علا ال باو بحا

إسااراييلي خااالص للصاراف .وعلا رغاام كا عواما اإلحباااط الساااب نجااح الفلسااطينيون وخصوصااا فااي
ال ااد

ف ااي الحص اادي للاجما ا اإلسا اراييلي بكف ااااة عاليا ا  ،بس اابب م اان س اارع اس ااحجاب ال ااوى الش ااعبي

للححاادي أوال ،ثاام بساابب مباشاار لنجاااحام فااي إدارة الح اراك الشااعبي ماان خاام قيااادة ميداني ا جمعاات
حوليف ايجابي ومحفاهم للفعاليات الوطني والدينيا  ،الحاي حاددت مناذ البدايا هادفاا الواضاح ،المحمثا
في اجبار حكوم االححم عل الحراجص الكام عن اجراااحاا في المسجد األقص ومحيطه.
أهم ما يمحله من حابص حدث ال د

بحفاصيله كلاا هو انحسار الحدخمت الضارة للفصاي السياسي

الفلس ااطيني  ،والح ااي وج اادت نفس اااا أم ااام حح ااد ال مك ااان في ااه س ااوى ل ااإلرادة الش ااعبي الخالصا ا  ،وقواما ااا
األس ااا

ق ااوى المجحم ااص الم اادني وفعالياح ااه الب ااارزة والمجموع ااات الش اابابي  ،وه ااو كي ااان يحس ااص لحع اااون

ديمااوقراطي اسااحبعد ماان حساااباحه منااذ البداي ا طروحااات الم ازياادة وال فااز فااول الواقااص ماان خاام طاار
شعارات كبرى كان يمكن لاا أن حضاص للحاراك الشاعبي أهادافا كبارى حضايص فاي أبعادهاا غيار الممكنا
أي إمكاني لحح يل الاد

المحدد والواقعي للمعرك الحي ال حضيرها واقعيحاا ،وال ي ل من أهميحاا أن

حكون موجا إلجرااات جزيي احخاذحاا حكوما نحنيااهو .أدرك مان قاادوا الحاراك الشاعبي ومان شااركوا

فيااه أن حلااك اإلجارااات االححمليا ليساات هاادفا فااي ذاحاااا ب اادر مااا هااي خطااوة لحكاري
ال ااد  ،يسااحاد

خدم ا الاااد

واقااص جديااد فااي

اإلس اراييلي األهاام فااي حاويااد المدين ا بالكام ا وبحاار أي ا عمق ا ديني ا

للفلسطينيين والعرب باا وبأماكناا الديني وم دساحاا ،مان خام فار

الوصااي علا حلاك الم دساات

وجعلاا بيد حكوم االححم وسلطاحاا السياسي والعسكري وحح الديني العنصري والمحطرف .

كشا

الحاراك الشااعبي فااي ال ااد

وماان أجلاااا أيضااا أهميا الحناااغم بااين حركا الشااارف بمااا هااي اطااار

غياار رساامي وبااين حركا ال يااادة الفلسااطيني الرساامي فااي الفضااااين العربااي والاادولي ،مااا عاازز ح ي ا

الوح اادة الفلس ااطيني ال ارس ااخ والش ااامل وراا ه ااد

اسا ا اط اجا ارااات االح ااحم  ،فك ااان موقا ا

الفلس ااطيني منس ااجما م ااص المطال ااب الش ااعبي وداعم ااا لا ااا مثلم ااا وف اار لما اواطني ال ااد
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المواجا خصوصا في المجاالت المحعل ا بالمعيشا والحيااة اليوميا للناا  .هاي حجربا كشافت أيضاا
عجز سياسات الاروب ال األمام بالادعوة الا الم اوما المسالح فاي غيار مكانااا وزمانااا ،كماا هاي
عادة البع

عند ك حدث أو منعط

خطير .ف د أوضحت حجرب المواجاا األخيارة أنااا ال حححااج

إلطاامل الصاواريخ فااي احجاااه الن ااب قاادر حاجحاااا الا اطاامل اإلرادة الشااعبي ودعماااا وحااوفير أسااباب
صمودها واسحمرارها حح حح يل هدفاا الواضح للعالم والمحدد في اس اط اجرااات المححلاين الجاايرة،

والعودة بالحال الم دسي ال ما كانت عليه قب فر

حلك اإلجرااات .في المعرك الشعبي الم دسي

أمكن لجم الحدخمت العبثي المزامرة حماما كما السياسات والدعوات العدمي الحي ال أفل أماماا ساوى

الرضاوخ واالسحسامم .با ال نباالغ إذ ن او إن أياام الحاراك الشاعبي ومعاركاه فححات أف اا واقعياا لحبلااور
نخب سياسي ذات طابص كفاحي أبرز مممحاا انحما ها للمجحمص الفلسطيني بعيدا من هيمن الفصاي

السياسااي  ،وان لاام يمنااص ذلااك مشااارك فاعل ا ونشااط لك ا العناصاار المجحمعي ا بماان فاايام أبناااا حلااك
الفصاي وأعضا ها.

الحياة ،لندن2017/8/14 ،

 .59حماس إذ تهدد بالتخلي عن حكم غزة
د .صالح النعامي
بز ا

النلاار عاان ماادى دق ا الحس اريب الااذي نساابحه وكال ا "األناضااو " الحركي ا بشااأن ح ااديم "كحايااب

ال سام" ،الجنا العسكري لحركا حماا

حوصاي ل ياادة الحركا السياساي باالنساحاب مان إدارة شا ون

ال طاف ،فقن هاذا الحساريب والجاد الاذي دار حولاه لام يخادم أهادا

الحركا باالمطلل .فحعاويم الوضاص

السياسااي واألمنااي فااي ال طاااف ،وغياااب عن اوان للحكاام فيااه ال يعااد الحكحيااك األمث ا فااي محاول ا احح اواا
الحصار وصد الضزوط الحي حنااا علا غازة مان كا حادب وصاوب ،با إن هاذا الحكحياك يمكان أن
يفضي إل نحاي عكسي حفاقم األوضاف سواا .فحعويم الوضص األمني والسياسي يعناي عملياا الساما

لك طار أو مجموعا ماماا كانات هامشاي  ،باأن حماار العما العساكري الحاي حاراه مناسابا ،وضامن

ذلااك اسااحادا

الكيااان الصااايوني .وهااذا يعااد مخاااطرة كبي ارة وغياار محسااوب  ،ألن إس ارايي سحواص ا

النلر إل حركا حماا

كالمسا ول الوحيادة عان قطااف غازة والطار الاذي يحوجاب أن يادفص ثمان أي

فحح لو لم حشارك حما

في العمليات ضد إسرايي في ل الوضاص الجدياد ،فاقن إسارايي سحواصا

سلوك عسكري يمكن أن ي دم عليه أي طر فلسطيني وخر في ال طاف.

اسااحادافاا بصاافحاا العن اوان الساالطوي فااي قطاااف غ ازة .وفااي حااا ردت حرك ا حمااا
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عمليات ضاد االحاحم  ،فاقن هاذا يعناي حاوفير اللارو
في لرو

أماام حارب صاايوني جديادة علا قطااف غازة

بالز الحع يد بالنسب للم اوم وغزة.

فمنااذ حاارب  2014ازداد الواقااص اإلقليمااي سااواا بالنسااب للم اوما وغ ازة ،حيااث إن الكثياار ماان األط ا ار
ف ااط سااحلحزم الصاامت كمااا فعلاات خاام الحاارب األخيارة ،با إن هناااك مخاااطر أن ح اادم

اإلقليميا لااي

عل خطوات علني وصامح ححسن من قدرة إسرايي عل حح يل أهدافاا من الحرب.
إل ا جانااب ذلااك ،فااقن ريااي

الحكوم ا الصااايوني بنيااامين نحنياااهو الااذي يواجااه ل اوايح احاااام بالفساااد،

ساايكون معنيااا بح لاايص االهحمااام اإلعممااي والجماااهيري حااو هااذه اللاوايح ماان خاام اسااحزم الواقااص

الجديااد فااي قطاااف غازة ماان أجا فاار
الكبير ضد قطاف غزة.

وال شااك أن حازامن الكشا

عاان الحساريب مااص باادا إسارايي حنفيااذ مشااروف حدشااين العواياال الماديا عل ا

طااو الحاادود مااص ال طاااف باااد
كاناات حركا حمااا

مضاامون أمنااي علا الجااد العااام فااي إسارايي عباار الحصااعيد

حاادمير األنفااال الاجومي ا لحرك ا حمااا

فاااقم األوضاااف سااواا .فااقذا

غياار معنيا بااأن ححااو حنفيااذ هااذا المشااروف إلا مسااو الناادالف حاارب جدياادة فااي

ال طااف ،فاقن إطاامل هاذا الحساريب ماص عاادم ححارك الحركا لحنفيااذ عما ضااده سيفسار علا أناه حسااليم
بالواقص الجديد.

إل جانب ذلك ،فقن في حا سارت األمور نحاو مواجاا عساكري جديادة ،فاقن إسارايي قاد ال حكحفاي

بأن حنحااي هاذه الحارب بانف
حرك حما

النحيجا الحاي انحاات إليااا الحارب األخيارة ،وقاد حنادفص نحاو إسا اط حكام

بشاك نااايي ،علا اعحباار أنااا قاد حاراهن علا وجاود بادي لحكام حركا حماا  ،يحمثا

في شخص محمد دحمن.

نحاااي الحاارب األخي ارة ،ماان دمااار كبياار ،فااأن مشاااريص

لكاان حح ا لااو انحااات الحاارب ال ادم ا إلا نف ا

إعادة اإلعمار سحخضص حيناا للمساوم واالبحزاز .فدول قطر ،الحي حواجه حاليا حرباا إقليميا ح ودهاا

السااعودي وحلفاياااا لاان يكااون بوسااعاا االلحفااات إل ا قطاااف غ ازة ،كمااا فعلاات فااي أع اااب حاارب .2014
وساايمث هااذا الواقااص فرص ا أمااام إس ارايي وأط ا ار

حما

عن سامحاا .ماص العلام أن بعا

إقليمي ا ودولي ا لل اربط بااين إعااادة اإلعمااار وحخلااي

محافا الح ادير اإلساحراحيجي فاي حا أبياب حطالاب مناذ انن

بأن يحم الضزط عل أي طر إقليمي يبدي اسحعداده لحموي إعادة اإلعمار بأن يسااوم حماا

سمحاا.

ومن الواضح أن الحسريب مث دليم عل عدم ث حركا حماا

بعواياد رهاناحااا علا الحفاهماات ماص

دحاامن ،حيااث أنااه لااو كاناات هااذه الرهانااات فااي مكاناااا ،لمااا أقاادمت حرك ا حمااا
باد

ححسين أوراقاا ومحاول اقناف األط ار
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عل حرك حما

أن حخحبر وساي أخرى ،وضمن ذلاك إعاادة ح يايم موقفااا مان فكارة اللجنا اإلداريا

لل طاف ،الحي لم يض
عبا

حشكيلاا إال المحاعب عل ال طاف ،ألنه وفرت الذريع لريي

لمحاصرة غزة ومعاقبحاا.

ححسن حما

صنعا في حا ساارعت لحا هاذه اللجنا فاو ار ووضاص الكا الفلساطيني أماام مسا ولياحه

ونزف الذرايص من عبا

واجباره عل حزيير نمط سلوكه.

أن هذه الخطوة لن حسام ف ط في محاصرة عبا
مكان حرك حما

باحت قريب .

السالط محماود

وح ليص هامش المناورة أمامه ب أناا سححسن من

عشي مرحل ما بعد عباا  ،حياث إن كا الم شارات حادل علا أن هاذه المرحلا
السبيل ،عمان2017/8/13 ،

 .61في الضرورة الوطنية للشرعيات الفلسطينية
ماجد الشيخ

كلم ااا ح اااو الوض ااص ال ااوطني الفلس ااطيني إع ااادة الحيام ااه ،أم ااام األخط ااار والحح ااديات المحدقا ا ب ااالوطن
وبشااعبه وقضاايحه ،الخاص ا بعمااوم أبناااا الشااعب الفلسااطيني ،داخ ا الااوطن وفااي الشااحات؛ كلمااا ازداد
ٍ
مساهمات فعال
انفمشا وحشرذما مرة أخرى ،وذلك بفض الفيويات الفصايلي والسلطوي الحي أسامت

في إقام مزيد مان الشاروخ واالن ساامات والخمفاات ،لاي السياساي أو الحنليميا أو االجحماعيا  ،با
وفي ك ما يحعلل بالوضص الوطني ،حح حةكلات الشارعيات ،وف ادت كا إمكانيا ٍ بقصام ذاحااا ،فاي
حين باحت ك شرعي ٍ حنلر إل األخرى مان زاويا أنااا ماا ازلات ححاوز الشارعي  ،فيماا األخارى ف ادت
الحش اريعي ،وهااو مااا ينطباال عل ا شاارعيات

شاارعيحاا منااذ انحا ااا الماادة المحا ّاددة للرياس ا أو المجل ا
الفصااي وقياداحاااا المعح ا حعحي ااا مزدوجااا ،داخا حنليماحاااا وفااي إطااار منلما الححرياار ،ححا طاااو
السحاحيك وحوق

دورة الحياة الفلسطيني كام األطر المفحر

أناا من طبيع كفاحي  ،ال من طبيعا ٍ

وليفي  ،حح حسحجيب إلخضاعات "رب عم " ج ما
ٍ
"قيادة" ومنت بأوهام الحفاو عل حساب واقعي األهدا الحي انزاحت
يسع إليه أن يبدو ممسكا با
عاان سااك الواقااص ،نحااو منزل ا ٍ
اات خطارة محفوفا بوقااايص حصاافوي  ،ال حخطياااا العااين السياسااي الوطنيا

الثاقب .

من األخطاا إل الخطايا ،نشاد اليوم انح االت حخطي الشرعيات أو الجدا في شاأناا ،فاي احجاه ٍ
اات
أضااحت فياااا ساالطات "األماار الواقااص" فااي جناااحي الااوطن المن ساام علا ذاحااه ،حححمااي كا مناااا خلا

محاريساااا الخاصا  ،ومااا حعحباره شاارعيحاا العاما الحااي انحزعحاااا بااال وة :قااوة الساام أو قااوة األيااديولوجيا
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ال اااهرة ،أو حلااك الحاريخي ا الموروثا عاان وضا ٍاص ساااب ٍ
ل وقيااادة حاريخي ا ساااب ؛ وك ا هااذا ال ي س ا
يرسي شرعي ألي كان ،إال إذا كانت هنااك حواف اات كاملا علا مفااهيم الشارعي واألهادا

أو

السياساي

والبرنامجيا  ،مااص الحخفي ا ماان غل اواا الاارو الفيويا والفصااايلي  ،والخياااالت والحخياايمت الم يح ا  ،عاان
دور أو أدوار جاارى إعااداماا والحخلااي عناااا لصااالح حرساايم أدو ٍار جديا ٍ
ادة غياار جدي ا  ،ححفّاااا المطااامص
والمط ااامح الس االطوي والعمق ااات الزباينيا ا الح ااي أوردحن ااا ما اوارد حالكا ا ٍ أكث اار م اان جديا ا ف ااي خطورحا ااا
مرت الساح العربي
ومةالحاا المححم  ،وهي مما لم حز الساح الفلسطيني حعاني ويمحاا ،حماما كما ّ
عمومااا وباإلجمااا فااي األدوار نفساااا ،ماان حيااث االسااحبداد السياسااي والااديني والمجحمعااي ،واالرحباااط
الحبعااي بالخااارج ،والحخااادم الزبااايني والمصاالحي ،ومااا كااان ويكااون ماان نحاااي ك ا هااذا ابحعاااد أي أم ا ٍ
انحشااار قاايم

باإلصاام الجاادي والحزيياار المنشااود ،وهيمن ا سااحاحيك الحضاااد مااص الثااورة والحنااوير ،ووقا
الحسااامح وأخمقيااات ث اف ا ٍ وطني ا ٍ ال حفريطي ا  ،الساالط المفرغا ماان السياس ا واألخاامل وح ا
هي من ح

العدال ا

مص الثورة المضادة ،وحسحمر في صفاا وحعم عل دعماا.

ولااين لاام يكاان ممكنااا فااي ل ا الحراجعااات الكفاحي ا والوطني ا  ،وساايادة أنماااط االن سااامات والح اساامات

يححو النلام السياسي الفلساطيني إلا مناح ٍ ل زماات الذاحيا  ،فااو ومان
الجزرافي والسياسي  ،إال أن ّ
جا ّاراا الع اام الااذي أصاااب كام ا حشااكيل الم سسااات الوطني ا والفصااايلي  ،ف ااد أصاايبت ح اليااد "ال يااادة
الجماعي " في م ح  ،بما فياا المواقص ال يادي األول  ،حح بحنا أماام "ر يا برنامجيا " لش ٍ
اخص واحاد،
يفر

ومن موقعه ،وبمن "امحلك" من شخصايات وشخصانات السالط غيار الكفاحيا  ،ماا يجاب علا

الك ا الااوطني أن يشااارك فااي إق ا ارره ،ماان قبي ا الحوافاال عل ا مواعيااد االنحخابااات الكفيل ا بحجديااد دماااا

الشرعيات الوطني  ،أو ححديد مواعيد انع اد بع
كاناات دورات انع اااد المجلا

الم سساات ،كاالمجل

الاوطني .وكلناا يحاذكر كيا

حااحم عباار حوافاال الكا الااوطني ،ال عباار احفااال فيااوي وجزيااي بااين الاريي

ولجنحااه المركزي ا المنبث ا عاان الم ا حمر السااابص ،وماان ثاام اإليعاااز للجن ا الحنفيذي ا لمنلم ا الححرياار،

ب ااقعمن ع ااد المجلا ا

ال ااوطني ي ااوم  7 - 6س اابحمبر /أيل ااو الم با ا  ،بم اان حض اار ،ف ااي رام هللا لم اان

يسااحطيص الاادخو والوصااو  ،وجلسا عباار الفيااديو كااونفرن

حمنعه إسرايي من الدخو  ..وذلاك وفال حساابات الاريي
كااون هااذا المجل ا

فااي بيااروت لماان ال يسااحطيص الحضااور أو

محماود عباا

واعحبا ارحاه للمجلا

الاوطني،

"المرجعيا الشاارعي الوحياادة" الحااي يمكاان أن حعيااد انحخابااه رييسااا ..وغياار ذلااك ماان

إجارااات ،مناااا حا المجلا

الحشاريعي ،والمضااي باقإلجرااات الماليا ضاد قطاااف غازة ،ورعايا أسا

االن سام والح اسم لجناحي الوطن.

وهذا كله وضص طار" وطارد لكيفي حشكي "ال يادة الفلسطيني " ما بعد "أوسلو" وقيام السلط الوطني ،

واحم رمزيحاا مح ما يفحر
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"المحصر األوحد" بشا ون الشاعب الفلساطيني وشاجونه فاي الاداخ والخاارج ،وحلاك
الك الذي أصبح
ّ
طام كبرى مضاف إل ما بلزه الوضص الاوطني مان حراجع ٍ
اات وحشاكمت شاح فاي صافوفه الداخليا ،
يحصدى لاا وفل مباد" ماا يحوجاب أن يكاون
ححرر وطني ،ما زالت حنحلر من
ّ
كما في مواجا ماام ّ
الححرر الوطني ،ال كما يحوجاب علا سالط بام أفال ،وبادون برناام يجماص الكا الاوطني حاو
عليه
ّ
أهدافه ال ريب والبعيدة ،من دون حفريط أو مساومات غير مبديي .

واذا كااان للشاارعيات الفلسااطيني لاازوم مااا يلاازم ،لجا ا ضااروراحاا الوطني ا أوال ،والدسااحوري وال انوني ا
ثانيا ،فاي ال يمكن أن حكون إال خيا ار وطنياا بالضارورة ،حفالاا علا قدساي المشاروف الاوطني ،علا

مااا درجاات "العااادة" الفلسااطيني فااي "غابا البنااادل" ،ال وفاال مااا ياراد للحالا الفلسااطيني أن حكااون عليااه

اليوم في غاب السلطويات الفيوي المحناحرة ،واسحبداد الفيوياات األحاديا  ،وهاي ح ضاي جا وقحااا فاي
العما عل ا اكحشااا ماان يعارضاااا واسحكشااافه ،للعم ا علا إقصااايه وابعاااده عاان ساااح ٍ حااححكم فياااا
لححرري ،في
السلط وأجازحاا األمني وحنسي اا األمني مص االححم ؛ عل الضد من الكفا الوطني ا ّ
ل شن حرب السلطويات ضده ،واعحبار ال ايمين باه أشخاصاا أو كياناات ،معاديا للاذات السالطوي ،
وهذا قما اإلسافا

الريي

فاي االبحعااد عان ح الياد العما الوحادوي الاوطني ضاد االحاحم اإلساراييلي ،العادو

لشعبنا.

لم يكان المشاروف الاوطني الفلساطيني ،فاي أي ياوم ،فيوياا ،با هاو وطناي وحادوي وحع ّاددي بالضارورة،
ولااي "شاارك مساااهم " ححبااص مجل ا إدارة عل ا أرسااه ريااي يسااحبد ب أريااه فااي ك ا شاااردة وواردة ،ومااا

يساحلزمه المشااروف الااوطني الححا ّارري ماان إدارة صاراف مااص العاادو ،غياار مااا ناراه ورأيناااه ساااب ا ماان صاراف
ححو معه الصراف إل شك من اإلدارة الفاشال  ،حماماا كماا
أدوات حلك اإلدارة فيما بيناا ،األمر الذي ّ
في ححو الدو واداراحاا السلطوي إل دو فاشل  ،حسحلزم الحزيير؛ حزيير إداراحاا بفع قوى الحزييار،
بوعي جماعي ،يخلّص الواقص من قيود "األمر الواقص" ،ويخلّاص الناا
واراداحاا الكفاحي واقحراناا
ٍ

سمس العبودي للحاكم الفرد وسلط الجماع الفردي أو األحادي المسحبدة.

مان

وبزير ذلك ،لن يكون ممكناا أن حساحعيد الشارعيات ماا يمكنااا مان إرادحااا الحارة دساحوريا وقانونياا ،فاي
حين سيب

االنشزا بقدارة أزمات الوضص الفلسطيني يشاز الفلساطينيين بأزمااحام الداخليا  ،ويحار

مسارات صراعام مص االححم .
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 .61األبواب مغلقة في القاهرة وفي عمان في غياب السفارات
سمدار بيري
هااا هااي ورط ا نشااأت ماان الوضااص الجديااد :لنفحاار
ححيح له جيبه ،أو مري

للحل ا أن مواطنااا مصاريا ،رج ا أعمااا  ،مزااامر

يححاج إل معالج طبي عاجل  ،يصر عل الوصو إل إسرايي  .الشجاف

يأخذ عل عاح ه المواجا غير اللطيف في و ازرة الداخلي فاي ال ااهرة ،عنادما سيصا إليااا الساحخراج

إذن السفر الخاص وف ط إل إسرايي ؛ حيث سيحاولون إقناعه أال يحورط .سيحعين عل ذاك الشجاف

أن يواجه أيضا االنح اد المذف الذي سيسمعه في أذنيه أصدقا ه ،أبناا عايلحاه وفاي مكاان عملاه حاين
يحبين أنه يسافر إل "الكيان الصايوني".

وبعد أن يكون قد اجحاز ك العوايل ،يادخ الشاجاف فاي مواجاا ماص العاايل البيروق ارطاي :مناذ حساع

أشار والسفارة اإلسراييلي في ال اهرة مزل  .وفي غياب الدبلوماسيين ،لي

هناك من يصدر حأشيرات

الدخو  .ما الذي سيفعله الشجاف؟ ححا الشاار الماضاي اضاطر إلا السافر إلا لنادن ومساأل مياات
من الدوالرات ليعبئ نماذج ويرفعاا وينحلر .إذا حل

حأشيرة ،سيساافر مارة أخارى إلا األردن ومياات

أخاارى ماان الاادوالرات  ،يحل ا بخااحم عل ا ج اوازه ويواص ا إل ا مطااار باان غوريااون ،واال فااقن رحل ا
العذاب الحي كلفحه نحو أل

دوالر سحضيص هباا.

هااا هااي مشااكل أخاارى :فااي أع اااب الخااروج الس اريص للدبلوماساايين ماان عمااان ،ب ياات عش ارات ،وربمااا
ميااات ،جاوازات الساافر عال ا فااي الساافارة .وفااي هااذه األثناااا حنح ا الشااكاوى ماان الفاام إلا األذن .فماان

لديه الشجاع للكش

بأنه خطط لزيارة "دولا العادو"؟ فاي األياام األخيارة ،حاين يبادو أن عاودة الطااقم

اإلس ا اراييلي إل ا ا األردن وخا ااذة فا ااي االبحعا اااد ،فا ااقن أصا ااحاب ج ا اوازات السا اافر العا ااال ين يعملا ااون عل ا ا
اسحصاادار ج اوازات ساافر بديل ا  .أحااد ال يمكنااه أن يضاامن ،ال ماان الطاار اإلس اراييلي وال ماان الطاار

األردني ،مح سيعاد فحح مكاحب السفارة ،ومن سيكون شخوصاا.
من هنا إل هناك يام

بالحوصيات بحزييار كا قايما ال اوى البشاري فاي السافارة اإلساراييلي  .الم كاد

هااو أنااه لاام يعااد لنايااب ضااابط األماان ،زييا

موييا  ،مااا يبحااث عنااه هناااك .عايلا د .حمارنا  ،طبيااب

العلااام الااذي أج اره ش ا السااكن الحااي وقعاات فياااا حادث ا إطاامل النااار ،ح ارف
واالعحذار من إسرايي .

اسااح با وفااد الحعزي ا

صحيح أنه ال يوجد طوفان من السايا  ،وال يوجاد هجما زوار مان الادولحين اللحاين وقعناا معاماا علا

احفاقااات ساامم .ولكاان يوجااد حن اايط ثاباات ماان ححاات ال ارادار .عش ارات المرض ا  ،رجااا األعمااا الااذين

يواصلون حطوير المخططات لحوسايص مساارات االساحيراد والحصادير ،وححا أصاحاب أحامم ال حنزار
أقاادامام قوي ا فااي أر
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حأشيرات دخو لام في حرحيبات خاص  .وخرون يرسلون إل حركيا أو إل عواصم أوروبي أخرى .في
االحج اااه المع اااك  ،يمك اان لإلسا اراييليين أن يحوجاا اوا إلا ا ال نص االي المصااري ف ااي حا ا أبي ااب .بعض ااام
سيحص عل حأشيرات .أماا بعضاام انخار فسيحصا علا معااذير .فاي معاابر الحادود ماص األردن،

رغم الحرد ،يمكن شراا حأشيرة دخو لمرة واحدة ،وكذا في المطار في عمان.

كا هااذا جاااا ليصاارخ بأصاوات عالي ا بأننااا ف اادنا ممثليحااين دبلوماساايحين حح حااا بجاااود غياار صاازيرة.
يمكن الجدا من اليوم حح الزد ما هاي ال اوة الح ي يا للحضاور اإلساراييلي ،ماا هاو مادى حاأثيره وماا

هااو ماادى قاادرة وصااو الدبلوماساايين اإلس اراييليين إل ا الااو ازرات الحكومي ا وال ا الشااارف .كمااا يمكاان
الجاادا فااي مااا هااو األهاام ،الحنساايل العسااكري والحعاااون االسااح ارحيجي ،أم العلاام اإلس اراييلي فااي مكاحااب

الساافارحين ماان ححاات صااورة ال اريي

روبااي ريفلااين .الواضااح هااو أن هااذا الوضااص ،للساافارة الصااوري ،

مريح للشارعين المصري واألردني .كما أن األجاازة هاديا أكثار .فأحاد لان يانلم الملااهرات لحطييار

الدبلوماسايين اإلساراييليين وإللزااا احفاقاات السامم .كماا أن أحادا لان يحثناا علا أن نفاحح مان جديااد إذ
إن األسا هو أن يحدبر األمر المرا نفسه من دون الملااهر اإلساراييلي  .ولكان محلاور رفاص األيادي
ومحلاور اإلهماا  .نحان ملزماون باأن نبعاث بمبعاوث للمخاابرات فاي ال ااهرة واالحفاال علا الموضااوف

األمني الاذي بساببه أغل ات السافارة .أماا موضاوف األردن فاأكثر حع يادا :إذ إن الملاك عبادهللا ياربط باين
فحح السفارة ون

ح رير الحح يل الذي حجريه إسارايي فاي حادثا إطامل الناار ومحاساب الحاار  .وأال

ننس ا بأننااا حح ا اليااوم لاام نساامص رواي ا إس اراييلي م نع ا عمااا حص ا فااي داخ ا الش ا وانحا ا بمااوت

الطاعن ابن الا  17والطبيب الذي علل في الحدث في غير صالحه.

يديعوت ـ 2017/8/13

القدس العربي ،لندن2017/8/14 ،

 .62سبعون يوماً مضت على حصار قطر

د .محمد صالح المسفر

رغ اام كا ا البيان ااات الص ااادرة م اان قط اار ودو االحح اااد األوروب ااي ،والوالي ااات المحح اادة األمريكيا ا  ،وم اان

المنلمااات الدولي ا المحعااددة الحااي حباار" دول ا قطاار وقياداحاااا السياسااي ماان اإلرهاااب وحمويل ا واي اواا
أفاراده ،إال ان صاحاف دو الحصااار ووساايلاا اإلعمميا وبعا

اللالم ل طر.

مولفيااا مااا برحات حااردد حلاك الااحام

ق ارأت م اااال ألحااد كحاااب األزم ا الخليجي ا الراهن ا فااي إحاادى الصااح

فااي خليجنااا العربااي ي ااو " :إن

قطاار مااا ازلاات ح يااد اإلرهاااب واإلرهااابيين وحااأويام وحزاادل علاايام ام اواال كبي ارة ،ومااا ازلاات ححاادخ فااي
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الشا ا ون الداخليا ا لل اادو األرب ااص "دو الحص ااار" ،وحا اادد أم اان وس اامم واس ااح م ال اادو ذاحا ااا ،وأنا ااا
الحاضن لجماع اإلخوان المسلمين ،وعمقحاا ماص اياران واسارايي ال يمكان نكرانااا ،وكاذلك الحاوثيين

وحاازب هللا فااي لبنااان وحمااا " ،با ذهااب الاابع

ماانام إلا ال ااو إن العصاااب اإلرهابيا الحااي قااب

مروا من قطر ،وهذا ال او لام حاورده وكالا
علياا في الكويت  2015/8/13والمعروف " بخلي العبدلي" ّ
االنباا الكويحيا  ،ولام ياذكره مسا و كاويحي .وفاي هاذا السايال مااذا ساي ولون لاو اكحشا أن احاد أفاراد
حلك المجموع اإلرهابي قام بأداا العمرة أو الح فا يمكننا احاام الساعودي بانااا ووت أو اححضانت

إرهابيين من "خلي العبدلي"؟
يااا للاااو

ك ا هااذه األعمااا ح ااوم باااا دول ا قطاار دون ان حرصاادها أجا ازة مخااابرات الاادو الكباارى؟

والحل أن المجحمص الدولي بك م سساحه يعلم علم الي ين أن قطار برييا مان كا حلاك الاحام ،وأعلنوهاا

في ك م حمراحام الصحافي وأمام كاميرات الحلفزة العالمي  ،وقالوها أمام قيادات دو الحصار األربص.
فلماذا يصار كحااب األزماات فاي خليجناا العرباي علا حردياد حلاك الاحام الحاي لام حعاد م بولا عناد الارأي

العام العالمي والعربي عل حد سواا.

عبد الرحمن الراشد كحب في جريدة "الشارل االوساط" ،م الا بلزا حاديديا لدولا الكويات نلا ار لموقفااا

ماان األزم ا الخليجي ا كوساايط ي ااو "إن عل ا األخااوة فااي الكوياات أن يحااذكروا أن هااذه الاادو األربااص

والسعودي ومصر واإلمارات والبحرين هي الحي هبت لنجدة الكويت عنادما غ ازهاا صادام حساين عاام

 ،1990ومن الوفاا ان ح

الكويات الا جاناب حلاك الادو فاي حصاارها لدولا قطار" ،وهنااك حساريب

وخاار ي ااو  :إن موفاادا إل ا الكوياات ماان إحاادى الاادو االربااص ،قاب ا أمياار دول ا الكوياات الشاايخ صاابا

األحمد الصبا وقا له باالحر الواحاد" ،يجاب أن حكاون الكويات معناا ال ضادنا وال محايادة فاي هاذه
اللرو " ،وهذا ايضا يدخ في باب الحاديد للكويت ما لم حسر في ركاب األربص ضد قطر.

السيد عبد الرحمن الراشد ،نسي أو حناس أو حجاه أو أنه لام يكان محابعاا فاي ذلاك الزماان ماا يجاري

في الخلي  ،عندما أعلنت حرب "عاصف الصاحراا" لححريار الكويات " 1991إن الشايخ حماد بان خليفا

و ثاني ولي العاد وزير الدفاف في ذلك الزمان ،كان في م دم ال وات ال طري لمواجا حمدد ال وات

العراقي في منط الخفجي في األراضي السعودي  ،لم يكن بمفردة وانماا كاان بابناياه الاذين بلزاوا سان
الرشاد ،كااانوا بااين ال اوات ال طريا الحااي كاناات لااا الياد العليااا فااي حمايا الخفجاي السااعودي  ،ولاام يمناوا
عل احد بوجودهم في ميدان ال حا  .من ح ي ان اسأ الراشد اي وزير دفاف خليجي شارك شخصايا

في اخراج ال وات العراقيا مان األ ارضاي الساعودي والكويحيا فاي حلاك الحارب .أجازم باناه ال أحاد مانام
كان هناك غير وزير الدفاف ال طري الشيخ حمد بن خليف و ثاني ولي العاد حين ذاك.
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عودة إل أكذوب ان دول قطر حأوي حنليم اإلخوان المسلمين وقيادات حما

وأناا حناصر الحوثيين

فااي الاايمن وحاازب هللا اللبناااني واي اران واس ارايي  .أسااحطيص الحأكيااد عل ا أن دول ا قطاار ال يوجااد عل ا

أراضياا أي عضو من اإلخاوان المسالمين فاي رقبحاه بيعا لمرشاد اإلخاوان .أكذوبا اإلخاوان المسالمين
في قطر حرددها األجاازة األمنيا المصاري ولاي

لادياا دليا واحاد ،قاد ي اا الشايخ يوسا

مان االخاوان المسالمين وهاو محواجاد فاي قطار ،ال رضااوي ماواطن قطاري ولاي

ال رضااوي

مان حال احاد مسااال

قطر عن مواطنياا ومعح داحام السياسي  .وناذكر مارة بعاد مارة ،أن االخاوان المسالمين كحنلايم معحار

ب ااه ف ااي البحا ارين والكوي اات واالردن يش اااركون ف ااي الحكوما ا فلم اااذا حس ااحثن ه ااذه ال اادو م اان مطالبحا ااا
باعحبار االخوان المسلمين منلم ارهابي وحرمانام من ممارس اي عم سياسي في حلك الدول .

اعح ااد ان ال ااار" العربااي ف اي الخلااي م ا ماان حرديااد ال ااو بالعمق ا ال طري ا االيراني ا  ،الن ك ا دو

الخلي لاا عمقات محميزة مص ايران عدا السعودي والبحرين واالخيرحين قطعحا العمقات مص ايران بعد

العدوان عل السفارة السعودي في طاران ،وحضاامنا ماص الساعودي اساحدعت قطار سافيرها مان طااران
ومااا باار ف اي الدوح ا  ،واليااوم حجااري مزازل ا سياسااي سااعودي الي اران ،حمثلاات فااي ل اااا وزيااري خارجي ا

السااعودي وااليراني ا فااي اسااطنبو  ،عل ا هااامش االجحماااف الااوزاري لمنلم ا الحعاااون االسااممي ،فااي
الوقت ذاحه ححاصر السعودي قطر وحمحنص عان الحواصا ماص المسا ولين ال طاريين بشاان حجااج قطار

هذا العام.

أمااا العمق ا مااص إس ارايي فدول ا قطاار كاناات لاااا عمقااات مااص إس ارايي علنااا وليساات الدول ا الخليجي ا

الوحياادة ،وأغل اات مكحااب إس ارايي الحجاااري فااي الدوح ا منااذ يناااير  2009بعااد العاادوان اإلس اراييلي عل ا

غ ازة .وساافراا الاادو األربااص المعحماادون فااي الدوح ا قب ا قطااص العمقااات مااص قطاار يعلمااون ذلااك علاام
الي ااين ،ف ااي الوق اات ال ااذي حج ااري احص اااالت م ااص إسا ارايي علا ا اعلا ا المس ااحويات م ااص ال اادو األرب ااص
المحاص ارة ل طاار ،وحوجااد مكاحااب حمثي ا إس اراييلي فااي حلااك الاادو  ،وفااي شااأن الحااوثيين كاناات قطاار

ححاربام جنبا إل جنب مص الجيش السعودي عل الحدود الجنوبي  ،فا يع
وح اايم عمقااات معااام .حمااا

حرك ا ححاارر وطنااي ،وحسحضااي

قطاار بع ا

أن ح احلام قحاال مسلحا

كوادرهااا ماان السياساايين

كمجيين سياسيين ،واذا لم حأوهم دول عربي فقنام سيذهبون إل إيران وذلك لن يكون في صالح من
يعادي حما

من العرب.

وخاار ال ااو  :مااا از عناادي أما بااان قااادة مجلا

الحعاااون قااادرين علا الخااروج ماان هااذه األزما الحااي

وضعوا األم ووضعوا أنفسام فيااا ،والساعودي علا وجاه الححدياد ال حساحطيص أن ححاارب علا ثامث

جباات في ون ،وأكاد اجزم أن أقرب األنلم الخليجي للسعودي هي قطر .أفم حع لون؟

القدس العربي ،لندن2017/8/14 ،
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 .63كاريكاتير:

الرأي ،عمان2017/8/13 ،

التاريخ :اإلثنين 2017/8/14

العدد4375 :

ص

45

