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 .1غزة :استشهاد ضابط أمن فلسطيني ومقتل انتحاري بعد تفجير نفسه برفح
رفح  :أفححادم مصححادر بيححي ومحليححي فلسح ينيي فححي ا ححاة ححز بح ر ر ححل أمححر فلسح يني استشح د ف ححر

اليححوا الخمححيسي وأصححي ،عخححروري عاحح ،تي يححر انتحححاري لنيس ح اححر ،الش حري الحححدودي م ح مصححر
ش حراي رف ح فححي اححو أمنيححي واالححم مصححادر بيححي فححي مشححي أبححو يوسححف الن ححار ر الم حوا ر ن ححال

ال عيري ( 28عاماً)؛ وهو

اب في وححد الغوحور التابعحي لحوزار الداخليحي اليلسح ينييي والح ي وصحل

وبينحم فحي ححديغ ا لوكالحي احدس بحرسي
مصاباً ب راح خ ير راء االني ار عل الحدودي اد استش د ّ
ويشحتب بانتماتح لتن حيا
أر الحادغي أسيرم أي اً عر ماتل الشا ،مص ي محال كح ( ،االنتححاري ب
الدولي اإلرهابي)ي وأصي ،عدد عخر ب راح بين ا عنصرار مر األمر اليلس يني

المتحدث باسا داخليي ز ي ياد ال ببزاي في تصري صحيي ل اليواي أر حدغاً أمني وا في
وأو
ساعي مبكر مر ف ر الخميس في من احي الححدود ال نوبيحي لا حاة حز شحرق معبحر رفح وأ حاف أر
او أمنيي فلس ينيي أوايم شخصير لدى ااتراب ما مر الحدود م مصري فااا أحدهما بتي ير نيسح ي

مما أدى لماتل واصابي اآلخري فيما أصي ،عدد مر أفراد الاو األمنيي أحدهما ب حروح خ يحر (تحوفي
الحا حاً) وليححم الن ححر ل ح أر االنتحححاري ومححر كححار مع ح كانححا بيحححاوالر التسححلل لسححيناء عبححر الش حري
الحدودي شراي مديني رف ي مؤكداً أر األ ز األمنيي تاوا بإ راء تحاياات ا حول الحادث

بدورهاي نددم عاتلي ك ،ي في بيار ل ا بالحادث ال ي وا عل الحدودي وتبرأم مر ن ل ا ال ي ني

ال ححواي واصححيي يححاو وم موعتح ب ح الخار ير عححر األخح ق والححدير والو نيححي وأعلنححم العاتلححي رف ح ا
اامححي أي م ارسححا دفححر أو ع حزاء لمني ح ال ححواي متادمححي بخححالس التعححازي والمواسححا للشححع ،اليلس ح يني

وحكومت ح وأ زت ح األمنيححي وعاتلححي ال عيححري عل ح بمصححاب ا ودعححم كححل األ حراف لموا ححي الت ححرف
وال ر ،بيد مر حديد عل كل مر تسول ل نيس العبث ب مر واستارار ب تنا الداخليي با اة ز
ونعم كتات ،الاسااي ال راة العسكري لحركي حماسي ال اب والااتد الميداني في او حما الغوور

ن ال ال عيري وشددم في بيار ل ا اليوا الخميسي عل

أر ال عيري ارتا

غر تي ير أحد

عناصر اليكر المنحرف نيس في الاو األمنيي عل الحدود اليلس ينيي المصريي وتابعم الكتات:،
لر نتوان في الدفاة عر شعبنا وأر نا وحمايي مشروة المااومي مر كافي الت ديدامي وموا ي اليكر
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المنحرف الدخيل عل

اليكر ال ادي المااوا األصيل وأشارم مصادر فلس ينيي لح ادس برس ي

ل أر ك ،؛ أحد العناصر السلييي في رف ي وأر الاو األمنيي تصدم ل واشتبكم مع وم اغنير

تا اعتاال اغنير مر زم ت بعد صابي أحدهما ب راح
عخرير كانا برفات ابل تي ير نيس حيث ّ
وكالة قدس برس2017/8/17 ،
 .2مجدالني :ال مشاركة لحماس والجهاد في المجلس الوطني إال بشروط
راا هللا :كشححف ع ححو الل نححي التنيي يححي لمن مححي التحريححر األمححير العححاا ل ب ححي الن ححال الشححعبي أحمححد
م دالني أر اليصيل ال ي يعارض حت اللح ي عاد الم لحس الحو ني هحو ال ب حي الشحعبيي والمشحكلي
لححدي ا ليسححم فححي مكححار انعاححادو وانمححا حححول

ححرور عاححد م لححس ديححد تشححار في ح

مي ح اليصححاتل

الو نيحي بمححا في حا حركتححي حمحاس وال ححاد اإلسح ميي مشحي اًر لح أر ع حو مركزيححي فحت عحزاا األحمححد
التا ابل أسابي في بيروم باياد ال ب حي الشحعبيي وأ لع حا علح عخحر مسحت دام عاحد الحو ني ومحر

المتوا أر يتو

مر أخرى اريباً ل لبنار للتشاور مع ا في ه ا الخصوس

وأ حاف فححي تصحريحام صحححيييي ال يو ححد أي عححاتق بخصححوس حصححي كححل فصححيل مححر المااعححد التححي

سيشححول ا فححي الم لححسي مشححي اًر ل ح أر الحصححس تح ّحا االتيححاق علي ححا مسححبااً وهححي ام الحصححس التححي
عاد علي ا الم لس دورت ا األخير عاا  1996في ز وح حرها نححو  760ع حواً واحال هنحا تايحيا
عححاا لححدى أع ححاء الل نححي التنيي يححي واألوسححا السياسححيي علح أهميححي عاححد الم لححس الححو ني خاصححي فححي
ححل االعتبححارام والتوي حرام السياسححيي والداخليححي الراهنححي والتححي كححار عخرهححا معركححي الاححدس التححي نب ححم

ب رور تحسير ال ب ي الداخليي واالعتماد عل ال ام لتحايق المكاس،

وأش ححار الم ححدالني لح ح أر تنيي ي ححي المن م ححي ل ححا تو ح ح أي دع ححو لحركت ححي حم ححاس وال ححاد اإلسح ح مي
للمشححاركي فححي عاححد الم لححس الححو نيي الفت حاً الن ححر ل ح أر المشححاورام ت ححري عل ح عاححد دور اعتياديححي

للو ني ت مر مشاركي مي اليصاتل المن ويي تحم

حاء من محي التحريحر وحمحاس وال حاد ليسحم

في ا وبالتالي لا يتا دعوت ا وأكد انح دور ن حاء االناسحاا وتشحكيل حكومحي وححد و نيحي وعحود السحل ي
الشرعيي ل

ز لر يتا ش ار حركتي حمحاس وال حاد فحي من محي التحريحري الفتحاً الن حر لح أر حركحي

ال اد ترب مواي ا بمواف حماس وأو
بالمكار والزمحاري

حافي لح

م دالني ب ر عحاتق عاحد الم لحس الحو ني لو سحتي يتعلحق

حدول األعمحال والا حايا التحي سحيت رق ل حاي مشحي اًر لح أر التشحاورام محا

زالم مستمر في ه ا الخصوس لت ليل تل العابام والعمل اري لعاد الو ني في راا هللا

وكالة سما اإلخبارية2017/8/16 ،
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 .3تحليل :جلسة المجلس الوطني الفلسطيني ...تحديث لهياكله أم إغراق في االنقسام
راا هللاي ححز  -محم ححد ما ححدي ا ححيس أب ححو س ححمر  :أغ ححار اح حرار من م ححي التحري ححر اليلسح ح ينيي بعا ححد لس ححي
الم لس الو ني في أار ،وام ممكر دال فلس ينيا داخلياي فيما رأى خبراء تحدغم لي ا األنا ول
أن ححا خ ححو اححد تعمححق االناسححاا الححداخلي واححررم الل نححي التنيي يححي لمن مححي التحريححر السححبم الما ححيي
مواصلي المشاورام بير الاوى المختليي بش ر عاد الم لس الو ني ب سرة وام ممكر

وكانحم عخححر مححر انعاحد في ححا الم لححس الححو ني الح ي يمغححل أعلح سححل ي للشحع ،اليلسح يني فححي الححداخل

والشتام عاا 1996

وي ا الم لس الو ني ال ي ت سس عحاا 1948ي ممغلحير عحر الشحع ،اليلسح يني فحي الحداخل والخحار
مر مستالير ونوا ،برلمانييري وفصاتل فلس ينيي باستغناء حركتي حماس و ال اد اإلس مي

وأوصححم الل نححي المركزيححي لحركححي فححت فححي لسححت ا التححي عاححدت ا األسححبوة الما ححي بعاححد الم لححسي مححر
أ ل انتخا ،ل ني تنيي يي وم لس مركزي للمن ميي والمصاداي عل برنام ا السياسي

ورف ححم اححوى فلس ح ينييي ومن ححا حركتححا حمححاس وال ححاد اإلس ح ميي عاححد ال لسححي ابححل عححاد تشححكيل

الم لس مر ديدي كي يمغل كافي اليصاتل

مر

ت ي ني ع و الل ني التنيي يي للمن مي واصل أبو يوسفي أر يكور عاد الم لس في ت ميش

لححبعض اليصححاتل أو تعميححق ل ناسححاا اليلسح يني واححال أبححو يوسححف فححي حححديث ل نا ححولي ر الل نححي
التنيي يححي للمن مححي اتخ ح م ا ح ار ار فححي ا تماع ححا األخيححري باسححتمرار المشححاورام م ح كافححي اليصححاتل لعاححد
لسي للم لحس الحو ني وأ حاف لحا يحتا اسحتغناء أي فصحيل فلسح يني محر المشحاورام أو المشحاركي ي

مؤكدا أر الل ني التنيي يي لمن مي التحرير تسع

ل عاد لسي ت ا كافي اليصاتل اليلس ينيي

لكر هاني المصري مدير المركز اليلس يني ألبحاث السياسام والدراسام مسارام ( ير حكحومي)ي
يححرى فححي عاححد لسححي الححو ني دور مشححاركي اليصححاتل الم مححي خ ححو مححر ش ح ن ا أر تعمححق االناسححاا

الداخلي واال المصري ل نا حولي ر الحرتيس محمحود عبحاس يسحع

لح ت ديحد شحرعيت محر خح ل

عاححد الم لححس الححو ني وانتخححا ،ل نححي تنيي يححي ديححد ي لل ححور أمححاا العححالا بالممغححل الشححرعي والوحيححد

للش حع ،اليلس ح يني وأ ححاف عاححد الم لححس الححو ني بمححر ح ححر ومححر دور رؤيححي وبرنححام سياسححيي
سححيتحول مححر ص حراة عل ح مؤسسححام السححل ي ل ح ص حراة ميتححوح عل ح شححرعيي التمغيححل وأكمححل عاححد

الم لس دور حركتي ال اد اإلس مي وحماس يشكل خ ار عل المشروة الو ني اليلس يني

وف ححي بي ححار س ححابق تلا ححم األنا ححول نس ححخي عنح ح ي ا ححال ح ححازا ااس ححا المتح ححدث باس ححا حم ححاسي ر عا ححد

الم لححس ابححل ت ديححدو يعنححي عححدا تمغيل ح سححوى ايححاد حركححي فححت
الو ني) ستكور فااد الم مور الو ني و ير ملزمي ألحد
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تعميحق

مر انب احال نحا ي ش ّحرا ،الكاتح ،والمحلحل السياسحيي ر عاحد لسحي الحو ني سحيؤدي لح
االناساا اليلسح يني الحداخلي بحير ال حيي الوربيحي وا حاة حز ي وسحيدف حركحي حمحاس وفحق اولح لعاحد
لسي للم لس التشريعي وأ اف عاد الم لحس الحو ني اليلسح يني نحاب محر الحق وتخوفحام للحرتيس

محمود عباس وحركي فت مر اتخا الم لس التشريعي اليلس يني (البرلمار) ا اررام هامي ت دف ل

توييححر فححي البنيححي ال يكليححي لمؤسسححام الدولححي ورأى شح ّحرا ،أر تلح المخححاوف زادم عاحح ،عاححد لسححي
لن حوا ،حركححي حمححاس فححي الم لححس التش حريعي مححؤخراي بمشححاركي الايححادي الميصححول مححر حركححي فححت
محمححد دححح ري ونح حوا ،ت ححابعير لح ح

وت ححاب بإمك ححار حمححاس وبالش ححراكي مح ح نح حوا ،دح ح ر عا ححد لس ححي

للم لس التشريعي (برلمار السل ي) بغلغي األع اءي واتخا ا اررام هامي كنزة الشحرعيي عحر الحرتيسي

وهححو األم ححر الح ح ي مححر شح ح ن أر ي ححدخل اليلس ح ينيير ف ححي صححراة الشححرعيام ورأى شححرا ،أر الححرتيس

اليلس يني يسع مر خ ل لسي الو ني ل ت ديد شرعيت ي واد يل

ل حل الم لس التشريعي

كما ليم الن ر ل أر عاد الم لس الو ني يع ي الرتيس اليلس يني تيوي ا لل ور ممحغ شحرعيا
ووحيدا في التسويي السياسيي (م سراتيل)ي التي تسع الواليام المتحد األمريكيي ل

حيات ا

بححدورو ح ح ر ب حراهيا المححدهور الكاتحح ،والمحلححل السياسححيي مححر مخححا ر عاححد م لححس و نححي دور رؤيححي
وبرن ححام شح حراكي و ني ححي موح ححد وا ححال الم ححدهور عا ححد الم ل ححس ال ححو ني ف ححي راا هللا دور تواف ححق ب ححير
اليصححاتل اليلس ح ينييي ايححز فححي ال حواء وييححره المن مححي مححر م ححمون ا ورأى أر ال حرتيس اليلس ح يني
يسع

ل احتكار تمغيل من مي التحرير واالن

ق فيما وصحي ا ب ح كيانحام وم حالس موازيحي واتيحق

المدهور في أر لسي الو ني ستعمق االناساا اليلس ينيي وتزيد الي و بير حركتي فت وحماس

وكالة األناضول لألنباء2017/8/16 ،

" .4الخارجية الفلسطينية" تدين هدم االحتلل لمنازل وممتلكات المقدسيين
راا هللا :أدان ح ححم وزار الخار ي ح ححي والموتح ح حربير اليلسح ح ح ينييي ب ش ح ححد العب ح ححارامي عملي ح ححام ال ح ححدا الياش ح ححيي
والعنص حرييي التححي ني ح ت ا ا حوام االحححت ل بحححق منححازل وممتلكححام الم حوا نير اليلس ح ينيير فححي الاححدس

وأكححدم الححوزاري فححي بيححار ل ححا يححوا األربعححاء 2017/8/16ي أر مححا ياححوا ب ح االحححت ل مخاليححي ص حريحي
للا ححانور ال ححدوليي يعكح حس ي ححا ،علي ححام الحماي ححي الدولي ححي للع ححات م اليلسح ح ينييي الت ححي توا ح ح

ب ححروم

االحح ححت ل بكح ححل تعبي ارت ح ح مح ححر ارفح ححام وعليح ححام غايلح ححيي وأسح ححلحي مت ح ححور تسح ححتخدا لترهيح حح ،الم ح حوا نير

المادسييري ومنع ا مر الدفاة عر حاوا ا وو ودها

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/16 ،
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" .5القدس العربي" :القيادة الفلسطينية تتمترس خلف "دولة على حدود  "67وسقف زمني للمفاوضات
ز – أشرف ال ور :علمم الادس العربي مر مصدر سياسي م ل أر الايحاد اليلسح ينيي سحت ل،
بشححكل صحري مححر مبعححوغي الحرتيس األمريكححي دونالححد ت ارمحح،ي خح ل ال ولححي الماححرر ل مححا للمن اححي يححوا

ال معي المابحلي تاحديا مواحف رسحميي محر ايحاا دولحي فلسح ينيي مسحتالي كاملحي السحياد علح ححدود عحاا
 1967واال المصدر ر ال ان ،اليلس يني سي ل ،ك ل مر المبعوغير األمريكيير اريحد كوشحنير

و حرينب مي ت ححمير اعت حراف بالدولححي اليلس ح ينيي المسححتاليي وعاصححمت ا الاححدس الش حرايي ي فححي خ حي

الس ح ا التححي تنححوي دار ت ارمحح ،رح ححا مسححتاب ًي لكححي تكححور المياو ححام حححال ان
اإلسراتيليي مخصصي لتحايق ه ا ال دفي وبحث الترتيبام التي تاود ل

ا ححا م ح ال انحح،

ل ي بورض ت حاوز حرق

المياو ام الساباي التي باءم باليشلي بسب ،تعنم الحكومام اإلسراتيليي المتعاابي

وسححي ل ،ال انحح ،اليلس ح يني أر تحححدد اإلدار األمريكيححي سححاياً زمني حاً للمياو ححامي عل ح

حرار عخححر

مياو ام أ ريم في ع د الحرتيس السحابق بحا ار أوبامحاي التحي انت حم فحي فب اريحر /شحبا 2014ي بعحد

تسعي أش ري دور تحايق أي نتات

وبحححث السححيير اليلس ح يني لححدى واشححن ر حسححاا زمل ح ي م ح المبعححوث األمريكححيي ولححي الوفححد المابلححي

للمن ا ح ححيي والما ح ححرر ف ح ححي  25أ سح ح ح س /ع ،الح ح ححالي وأك ح ححد زملح ح ح االس ح ححتعداد الكام ح ححل ل ح ححدى الاي ح ححاد
اليلس ينييي لدعا مساعي الرتيس ترام ،للتوصل لح حل شامل للا يي اليلس ينيي

القدس العربي ،لندن2017/8/17 ،

 .6عباس يستفز "إسرائيل" بتهنئة زعيم كوريا الشمالية بعيد التحرير
راا هللا  -كياح زبور :استول مسؤولور سراتيليور رسالي ت نتي مر الرتيس اليلس يني محمود عباسي
ل ح زعححيا كوريححا الشححماليي كححيا ونححي أوري لل ححوا الشححديد عل ح عبححاسي بححل والسححخريي من ح كح ح ل

وأشعلم الرسالي التي حملم الت اني مر عباس لكيا وني أور بمناسبي عيد التحريري دالً كبيح اًر فحي

تل أبي ،التي فسرت ا بمناصر فلس ينيي لل لا واالم تاارير سراتيلييي ر توايم رسال المح كر فحي
رو التوتر النووي بير الواليام المتحد األمريكيي وكوريا الشمالييي أدهش كغيرير فحي سحراتيل وفحي

أوسححا زعمححاء العححالا وكتحح ،وزيححر التربيححي والتعلححيا اإلس حراتيلي نيتححالي بينيححم توريححد اححال في ححا :فححي
البدايي هتلري غا بعد ل صداا حسيري واآلر كيا ونحي أور

فابحغوا مر ال ي يدعم اليلس ينيوري وافعلوا عكس ل

ا كنحتا تبحغحور عحر مواحف أخ احيي

أمححا وزيححر األمححر الححداخلي اإلس حراتيلي لعححاد أرداري فوححرد سححاخ اًر :التحححي م ححاا أبححو مححازر هححي أر يرسححل
برايام ت نتي حار لكياي وأر يدف األموال لإلرهابييري ومر غا ياول للعالا ن شري في عمليي الس ا
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ولا يتواف األمر عند توريدام مسؤولير سراتيلييري بل تياعل كغير مر المحوا نير فحي سحراتيل مح
تعليا ححام هح حؤالء المس ححؤوليري وكتبح حوا ح ححول حماا ححي التواي ححم ي وأر اليلسح ح ينيير ال ييوت ححور أي فرص ححي

الرتكا ،األخ اء

وفححي هح ا السححياق اححال المسححؤول اليلسح يني أحمححد م ححدالنيي ع ححو الل نححي التنيي يححي لمن مححي التحريححر

اليلس ح ينييي ر الع اححام بححير كوريححا الشححماليي ومن مححي التحريححر ااتمححي من ح عش حرام السححنيري وكوريححا

الشماليي اعترفم بدولي فلس ير من 1988ي وتو د في ا سيار فلس ينيي وأ حاف م حدالني مو ححاً:
نحر لسنا انبحاً فحي هح ا الصحراةي ومواينحا ال يتححدد بنحاء علح المواحف األمريكحي هح و برايحي يرسحل ا

الرتيس من سنوام ويلي ل زعيا كوريا الشمالييي ومر يريد استو ل ا الفتعال أزمي ف ا ش ن

كمححا أرسححل عبححاس كح ل برايححام ت نتححي فححي نيححس اليححواي لن يريح الباكسححتاني وال نححدي بيححوا االسححتا لي

ولرتيسي كوريا والكونوو بالعيد الو ني

الشرق األوسط ،لندن2017/8/17 ،

 .7إطلق الموقع اإللكتروني الجديد للمجلس الوطني
ح ح ق المواح ح اإللكترون ححي ال دي ححد للم ل ححس ال ححو ني

عمح حار :أعل ححر ي ححوا األربع ححاء 2017/8/16ي ع ححر
ّ
اليلس ح يني http://www.palestinepnc.org :وأكححد رتححيس داتححر اإلع ح ا فححي الم لححس الححو ني
عمححر حمايححل أر الموا ح اإللكترونححي للم لححس يحتححوي عل ح كححل مححا يتعلححق بححالم لس الححو ني (النش ح ي

والت سيسي ومواع في الن اا السياسي اليلس ينيي ودورام الم لس الو ني التي عاحدم وعحددها 23

دور مححا بححير عاديححي واسححتغناتيي و لسححي خاصححي أول ححا فححي مدينححي الاححدسي ل ح

انحح ،الل حوات واألن مححي

الخاصي بالم لس الو ني ومن مي التحرير اليلس ينيي)

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/16 ،

 .8السنوار يؤكد على أهمية العمل المشترك للنهوض بالمشروع الوطني
كر موقع حركة حماس2017/8/16 ،ي مر

اإلس ميي حماس في ا اة ز ي يحي

ز ي أر رتيس المكت ،السياسي لحركي المااومي

السنواري أكد عل

اليلس ينيي للن وض بالمشروة الو نيي مشدداً عل

األهداف الو نيي الكبرى

أهميي العمل المشتر مر كل الاوى

رور ت افر

ود الكل اليلس يني لتحايق

و دد السنوار خ ل لاات نخبي مر كبار الكتّا ،والمحللير في مكتب الغ غاء ت كيد الحركي عل
انيتاح ا عل كل مكونام شعبنا وأمتنا للتخييف عر أهلنا في ا اة ز
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واستم السنوار خ ل اللااء لمارحام الكتّا ،والمحللير واستيسارات اي وبحث مع ا ما وصلم لي
الا يي اليلس ينيي وسبل الن وض ب ا لتحايق أهداف شعبنا

ار الي ا الشامل ل ا سياسيا وعسكريا

وبير أر حركي حماس ت تا بت وير ادرام المااومي في
ّ
واانونيا واع مياي تزامنا م حرص ا عل توفير سبل العيش الكريا للموا نير

وعبر رتيس المكت ،السياسي لحماس في ا اة ز عر رفض الحركي ليصل ز عر بااي الو ر
وأكد السنوار عل أهميي توفير مناخ الحريام داخل الم تم اليلس يني؛ ألر ل يعزز مر تماس

الم تم واوت في موا ي التحديام

وأ افم الشرق األوسط ،لندن2017/8/17 ،ي مر راا هللاي عر كياح زبوري أر السنواري اال ر
حركت ما زالم منيتحي عل كل األ رافي بمر في ل الرتيس محمود عباسي راف ا أي ات امام

لحماس بمحاولي فصل ا اة ز

وتحدث السنوار عر حكا حماس لا اة ز ي اات

ر العد التي تعدها «حماس» ليسم لحكا زي

بل لتحرير فلس يري م ييا أر «حل الل ني اإلداريي هو أس ل ارار يمكر أر تتخ و حماس ا
ااتنعم»

وعبر السنوار عر مخاوف مر أر يتا حل الل ني اإلداريي

«فيستمر عباس في ال و

عبر

حياتي أف ل في الا اةي ولا بيخف
م ال ،أخرى مر حماس» كما وعد السنوار الحا رير بو
ّ
إلر اء الحا ني الشعبيي ل ا وتوسيع اي واال في ه ا
أر حركت تت ل أكغر مر أي وام م
والمسؤولور المصريور وعدوا الحركي بيت

ها حماس األول اآلر هو أحوال الناس
السياقّ « :
معبر رف وتس يل حركي الب ات واألفراد بعد عيد األ ح » وبحس ،السنواري فاد س لم الع اي
م مصر تادما كبي ار واخترااا ير مسبوق

وحول ت ار «حماس» عر الحكاي لا بيبد السنواري بحس ،مصادر تحدغم لح«الشرق األوس »ي
حماسي ت او المو وةي واال ر أي عراء أو ااتراحام ستتا منااشت ا فيما االم المصادر ات ا ر
السنوار تحدث أكغر عر حكا «حماس» وتحاليات ا وخ
عل

تمسك ا بالحكاي مشير ل

اي والمصالحي م عباسي في مؤشر

أر السنوار أ رى لااءام م فصاتل فلس ينيي في محاولي

ل ن ماا لحماس عبر ل ار ب دف معال ي مشك م الا اة
والتا

السنواري ع و المكت ،السياسي لح«حركي ال اد اإلس مي» محمد ال نديي وبحث مع ي

بحس ،بيار رسميي «عخر مست دام الا يي اليلس ينييي والت ورام التي يمر ب ا المشروة الو نيي
وكيييي حل األزمام التي تعصف ب » كما التا ع و المكت ،السياسي لح«ال ب ي الشعبيي» ميل
مزهري ونااش مع سبل موا ي مخ
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السنوار م

ال ندي ومزهر سبل دعا أهل الادس المحتليي وتعزيز صمودها وتوفير ماومام

االستمرار في انتيا ي الادس
واتياوا عل

مواصلي العمل المشتر وت ويروي واستمرار المشاورام في كل ما يخس الا يي

اليلس ينيي

وأ افم المصادر أر السنوار

رح عل

اليصاتل االن ماا ل

والتكافل و يرهاي لكر اليصاتل رف م وتحي م عل

ل ار المصالحي الم تمعيي

المشاركي ب رياي أو ب خرى في الحكا أو

تعزيز حكا «حماس»
 .9حماس :عباس انقلب على "تفاهمات بيروت" حول "المجلس الوطني"
ز  -نبيل سنونو :ات مم حركي المااومي اإلس ميي حماسي رتيس السل ي محمود عباس باالنا ،

عل تياهمام بيروم التي رم أواتل العاا الحاليي بش ر الم لس الو ني اليلس يني
واال النا ق باسا حماسي حازا ااساي لصحييي فلس ير ي أمس :مر الوا

أر هنا

ص ار ار مر

اياد السل ي عل اخت اف المؤسسام التي ييترض ب ا أر تكور ممغلي للشع ،اليلس يني

ك ا ااساي اء بعدما اشتر النا ق باسا حركي فت أسامي الاواسمي في تصريحام صحيييي عل
حماس حل الل ني اإلداريي في ا اة ز ي كي تتمكر مر المشاركي في الم لس الو نيي كما اال
ع و الل ني المركزيي ليت سمير الرفاعي في تصري

اعيي ر مشاركي حركتي حماس وال اد

اإلس مي في لسي الو ني يمكر أر تتا بعد دخول ما في
عل حد تعبيرو

وأ اف ااساي أر هنا

ار من مي التحرير وان اء االناساا؛

ص ار ار مر اياد السل ي عل أر تدار المؤسسام التي ييترض أر تمغل

الشع ،اليلس ينيي بعاليي اصاتيي وبشكل منيرد بعيدا عر أي نوة مر أنواة الشراكي اليلس ينيي
وأو

أر اشت ار ام السل ي وفت واستبعاد اوى تشكل أ لبيي مغل حركي حماس يعني أر الم لس

الو ني سيكور ممغ لاياد حركي فت وليس ممغ ب ي حال مر األحوال للشع ،اليلس يني

وتاب  :عاد الم لس ب ا الشكل وتحم حرا ،االحت ل بدور مشاركي اليصاتلي وب رياي فرديي
سيزيد مر حالي االناساا واالستا ا ،السياسي اليلس يني ويعاد أي مكانيي للوصول ل مصالحي

حاياييي وهو أي ً ا ر ،لكل ود المصالحي األخير التي بب لم
وأكد أر ه ا يمغل رف ا مر عباس لكل المبادرامي مردفا :ه ا انا  ،وت ار

التياهمام الساباي التي تحدغم عر
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كما االي ر مواف عباس يمغل انا با وت ار عا عر تياهمام بيروم أواتل العاا الحالي ي م ييا:
ه ا من

اصاتي يعني أر اياد السل ي تت ع ،بالا يي اليلس ينييي وأر هنا مسا ار عبغيا يتا

السير ب في التعامل م

اآلخر اليلس يني يي ي لحالي استا ا ،حاد ال تخدا الا يي

اليلس ينيي

و ال ،ااسا كل اليصاتل اليلس ينيي باتخا مواف رافض للمشاركي في عاد م لس و ني بعيدا عر

تياهمام بيروم

فلسطين أون الين2017/8/17 ،

" .11القسام :لن نتوانى في حماية مشروع المقاومة من كافة التهديدات
ز  :أكدم كتات ،الش يد عز الدير الاساا ال ناح العسكري لحركي حماس أن ا لر تتوان

في

الدفاة عر شعبنا وأر نا وحمايي مشروة المااومي مر كافي الت ديدامي وموا ي اليكر المنحرف
الدخيل باليكر ال ادي المااوا األصيل

اء ل في بيار للاسااي نعم في أحد اادت ا الميدانيير مر مديني رف

نو ،ا اة ز ي وال ي

استش د غر تي ير أحد عناصر اليكر المنحرف نيس في او أمنيي عل الحدود اليلس ينيي المصريي
في ساعي مبكر مر الليلي ونعم كتات ،الاساا في بيان ا العسكري الش يد الااتد الميداني ن ال
معي ال عيري ( 28عاماً) مر مس د الياروق في حي الشابور برف

المركز الفلسطيني لإلعلم2017/8/17 ،

" .11سما" :أحمد يوسف يطالب حماس بحل اللجنة اإلدارية فو ار قبل وصول العمادي إلى غزة
ز  /خاس سما :ال ،الايادي في حركي حماس الدكتور أحمد يوسفي حركت بحل الل ني اإلداريي

فو ار وابل وصول السيير الا ري محمد العمادي ا اة زي و ل للااء مسؤولير في حركي حماس

واال الدكتور أحمد يوسف في تصري خاس لوكالي سما ي نتمن مر حركي حماس أر تحل الل ني

اإلداريي ابل وصول السيير الا ري وو

الكر في ملع ،السل ي اليلس ينييي متسات

دعونا نرى

ما ا يصن الرتيس محمود عباسي وكيف سيتصرف بعد حل حركي حماس الل ني اإلداريي العاتق

الوحيد للمصالحي اليلس ينيي كما يدعي؟
وأ اف

راا هللا ت ال ،حركي حماس من أكغر مر ش رير بحل الل ني اإلداريي وك ن ا العابي

الكبير معتب ار أر الا اررام األخير التي اتخ ها الرتيس محمود عباس بحق مو يي ز هي ا اررام
المي وم حيي تعبر عر هشاشي الن اا السياسي اليلس يني

التاريخ :الخميس 2017/8/17
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واعتبر الايادي في حركي حماس

حل الل ني اإلداريي مر ابل حركي حماس بمغابي فرصي أخير

الختبار النواياي ف بد مر االختبار عل الر ا مر عدا و ود الغاي

الا ري بالن اح

عم

أر تتكلل

ود السيير

وكالة سما اإلخبارية2017/8/16 ،

 .12فتح تطلب تدخلا دوليا لوقف بناء "إسرائيل" جدا ار على حدود قطاع غزة

راا هللا :أكد ع و الل ني المركزيي لحركي فت محمد اشتييي اليوا األربعاءي رفض اامي درار
افيي لعزل وخنق ا اة ز المحاصر من ما يزيد عر عشر أعوااي واتل ما باي لدى أهلنا هنا

مر فرس للحيا

و ال ،اشتييي خ ل لااءام متيراي م اناصل وسيراء ربييري ب رور تدخل الم تم الدولي لمن
سراتيل مر

وأو

راءات ا التي ت دد اإلنسار والبيتي في ا اة ز

أر نشاء دار تحم الماء في البحر المتوس سيتر عواا ،وخيمي عل البيتي البحرييي

كون سيمن تدفق تيارام المياو وسيح  ،المنا ق الشرايي عر الوربييي وسيمن حركي األسما ي

كما سيزيد التلوث عل شوا ئ الا اةي ويزيد تردي األو اة البيتي واالاتصاديي في ز
وأ اف اشتيي أر ما تعتزا سراتيل تنيي و يخالف الاانور الدوليي
اليلس يني في مياه ي علما أر الاانور الدولي و

العبث بحدودنا الماتيي عل اإل

بحريا عل

ي ال الحاوق الماتيي للشع،

حدودا بحريي للدولي وبالتالي ال ي وز إلسراتيل

ق مو حا أر اتياق أوسلوي أار حدودنا البحريي ب ول  12مي

ول شوا ئ ز ير اابلي للمساومي

وأشار ل أر ال دار اإلسمنتي المسل ال ي يني و االحت ل عل

ول وعمق الشري الحدودي م

ا اة ز سيمن تدف المياو ال وفيي ل الا اةي ما ين ر ب زمي مياو تصل ل حد كارغي نسانيي

وبيتيي

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/16 ،

 .13أحمد يوسف :حماس ماضية نحو شراكة وطنية مع دحلن إلدارة قطاع غزة
عمار -ناديي سعد الدير :أكد الايادي في حركي حماس ي أحمد يوسفي أر الحركي ما يي نحو
شراكي و نيي م الايادي الميصول مر حركي فت ي النات ،محمد دح ري في دار ا اة ز ي ل
ان ،الاوى واليصاتل اليلس ينييي مشدداً عل

دح ر

التاريخ :الخميس 2017/8/17

عدا و ود حديث عر تشكيل حكومي ديد برتاسي
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واال يوسفي لح الود مر فلس ير المحتليي ر عناصر مر التيار اإلص حي اليتحاوي في زي
تيار دح ري ست خ مكان ا

تاتصر عل

واإلس ميي
وليم ل

مر المؤسسام الااتمي في الا اةي خ ل المرحلي المابليي بحيث لر

حماس فا ي بل ستش د توسعاً أماا شراكي فعلييي م مختلف الاوى واليصاتل الو نيي

تشكيل ل ني داريي بمشاركي و نيي واسعي لإلشراف عل الو

اإلداري في ز ي بحيث

ت ا كل مر حماس و اإلص حي اليتحاوي ومر ير  ،مر الاوى واليصاتل الو نيي اإلس ميي ي

مبيناً أن ا ال ترتاي ل شكل الحكومي ولكن ا ستؤدي نيس الو اتف الحكوميي
وأو

أر الوفد الكبير مر حماس المو ود حالياً في مصري يبحث م وفد التيار اإلص حي

اليتحاوي ي تيار دح ري ومختلف الاوى واليصاتل الو نيي اإلس مييي  17ملياً يمسور عص ،الحيا

المعيشيي واستمرار العمل المؤسسي في ا اة ز

وبير أر وفداً ماراتياً سيلتحق ب راف النااش في مصري اريباًي فيما تمكنم الل ني الو نيي للتكافل
د حاياي في عمل اي تزامناً م الحديث عر دعا مالي ماراتي -خلي ي

اال تماعي مر تحايق

بايمي  15مليور دوالر ش رياً لتو يي األولويام الملحي في الا اة
وأفاد بإتماا مرحلي

م أسماء المت ررير مر األزمي الم ساويي التي واعم العاا 2007ي بدء

ان ،صرف ش ادام رمزيي كنوة

االناسااي تم يداً للشروة في دف التعوي ام ألسر الش داءي ل
مر العرفار بالت حيي وبما يحي الكرامي

عمان2017/8/17 ،
الغدّ ،

مقدسي ْين في مقابر األرقام
 .14ليبرمان يأمر بدفن شهيدين
ّ
الادس  -وفا  -أفادم مصادر عبرييي اليوا األربعاءي ب ر وزير يش االحت ل افيودور ليبرمار
ارر اليوا دفر ش داء يحملور ال ويي اإلسراتيليي في ماابر األرااا

اء ارار ليبرمار است ابي ل ل ،وزير األمر الداخلي بحكومي االحت ل لعاد أردار وال ي ل ،أر

يتا دفر

غماني الش يد مصباح أبو صبي ي والش يد فادي الانبري وك هما مر مديني الادس

المحتليي وني ا عمليتير منيصلتير ات في ا عدد مر المستو نير
وأو حم المصادر العبريي أر ه و هي المر األول

سبتمبر مر العاا 2015

التاريخ :الخميس 2017/8/17

التي بيتّخ في ا ارار مغل ه اي من اكتوبر/
الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/16 ،
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 .15قلق في الجيش اإلسرائيلي :الشبان يتهربون من الخدمة في الوحدات القتالية
أكدم صحييي « سراتيل اليوا» أر ال يش اإلسراتيلي يشعر بالالق الشديد أماا التو

الوا

النخياض عدد الشبار ال ير ي لبور الت ند للوحدام الاتاليي «الك سيكيي» ماابل االرتياة الحاد

ل البي الت نيد في الوحدام األخرىي وعل رأس ا الدفاة ال وي وحرس الحدود وال ب ي الداخليي
وتؤكد مع يام الت نيد الحاليي أن خ فاً للسابقي ال يسارة الشبار ل

االنخ ار

في الوحدام

اءي « والني» و« يعاتي»ي وبشكل
الميدانييي وفي مادمت ا س ح المشا ي وهو ما ين بق عل لو َ
أال لواء «الناحل» أما لواء «كيير»ي ال ي برزم زياد في ل ،االلتحاق ب ي ف و يعودي وفق
ال يشي ل الدور البارز نسبياً ل في العمليام الداتر في المنا ق اليلس ينيي
وليتم الصحييي ل

ي لبوا الخدمي في اي

أن في س ح المدرعام والدبابام ي

رور ل

تعبتي الصيوف ب نود لا

ت ار عم نسبي ال ير ي لبور الخدمي في ه و الوحدام ل

أال مر ندي

واحد ماارني ببااي الوحدام ويح ر ال يش مر أزمي محيزام في الوحدام الميدانييي ويصف ه ا

التو

ب ن «ينال المحيزام»

وال

ان ،التيسيرام التانيي ل و ال اهر ي ير

سب ،عخر ل ال دوء األمني النسبيي وال النسبي

العاليي للنساء اللواتي يخدمر في الوحدام الشعبيي دا اليوا :حرس الحدود والدفاة ال وي وكتات،

ال ب ي الداخليي

األخبار ،بيروت2017/8/17 ،

 .16مسؤولون إسرائيليون يحذرون من األبعاد الدولية لفرض عقوبات على قناة الجزيرة
هاشا حمدار :ح ر مسؤولور في الخار يي اإلسراتيلييي مؤخراي مكت ،رتيس الحكومي مر أبعاد فرض
عاوبام عل انا ال زير عل المكاني الدوليي إلسراتيل

اء ل نا عر مصادر م لعي عل تياصيل لسي عادم ب ا الش ر في ال يتي ل مر الاوميي

ال أر رتيس الحكوميي بنيامير نتنياهوي وخ فا ل ا المواف يدف بات او فرض عاوبامي األمر ال ي

يتماش م موااف دول حصار ا ري السعوديي واإلمارام والبحرير ومصر

وبحس ،المصادر فإر ممغلي الخار يي عر وا موايا في ال لسي ات ا اء في أن ال ش أر أي

مس بنشا ال زير ومراسلي ا في سراتيل سيسب ،أ ار ار لصور سراتيل في العالا

عرب 2017/8/17 ،48

التاريخ :الخميس 2017/8/17
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 .17مناورة إسرائيلية :صواريخ باتريوت تعترض طائرات مسيرة
هاشا حمدار :أ رى س ح ال و اإلسراتيليي الليلي [ابل] الياتتيي ت ربي صاروخيي كانم ت دف ل
فحس مدى اهزيي الدفاعام ال ويي ماابل ت ديدام ويي وبحس ،ال يش فإر الت ربي ن حم
وتا اعتراض ال اتر المسير بصواريخ باتريوم وتحدث سكار في من اي المركز عر سماة دوي

اني ارام

وكار اد صرح متحدث باسا ال يش اإلسراتيليي خ ل األسبوة األخيري أن سيسم دوي اني ارام

في ااعد لل يش في من اي المركزي في
واال ن

ار المناور

رى التخ ي للمناور ك زء مر عمليام التدري ،المارر للعاا 2017ي والتي ت دف للحيا

عل استعداد و وزيي الاوام

عرب 2017/8/16 ،48

" .18إسرائيل" تعتقل سائح ا باكستاني ا يحمل عبوة ناسفة

الناصر  :أفادم الشر ي اإلسراتيليي أن ا اعتالم بالتعاور م

از المخابرامي ساتحاً بري انياً مر

أصول باكستانييي بالار ،مر مح ي الا ار في مديني رحوفومي وفي حوزت عبو ناسيي كار يعتزا

تي يرها

وأعلنم الشر ي عر حال

وارئ في المكاري وأ لام من اي واسعي محي ي بمح ي الا اري وتا

يااف حركي الا ارام لساعام عد ي حت وصل خبراء متي رام وتا اعتاال السات

المستقبل ،بيروت2017/8/17 ،

 .19نجل نتنياهو يهاجم اليسار األمريكي المناهض للعنصريين البيض
ب ل

اهر :علّق ياتير نتنياهوي ن ل رتيس الحكومي اإلسراتيلييي بنيامير نتنياهوي عل اعتداء أحد

عناصر اليمير العنصري األمريكي ال ي دهس م موعي مر المت اهرير اليساريير في بلد

شارلوتسييل في واليي فر ينياي يوا السبم الما يي ما أسير عر ماتل ام أر ي بم ا مي اليساريير

األميركيير ال ير ت اهروا ماابل م اهر للنازيير ال دد و ماعي كوكلوكس ك ر العنصريي
ووصف نتنياهو االبري ال ي بدأ يتيوو مؤخ ار ب اوال تن وي عل
صيحت في فيسبو

أفكار يمينيي مت رفيي وكت ،في

ر النازيير ال دد ينتمور ل الما يي بينما وصف اليساريير ال ير تصدوا

ل ا ب ن ا فتو الحركام اليساريي األميركيي وأصبحوا ي يمنور عل المش د في الواليام المتحد

عرب 2017/8/16 ،48

التاريخ :الخميس 2017/8/17
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 .21ق ارر إسرائيلي أولي بسحب اعتماد مراسل لقناة الجزيرة في القدس
الادس /سعيد عموري :أعلر المكت ،الصحيي في سراتيل (حكومي)ي مساء اليوا األربعاءي أن
أصدر ا ار ار أوليا بسح ،اعتماد مراسل انا ال زير الا رييي لياس كرااي في مديني الادسي بسب،

تصريحام صحييي ساباي ل ي اال في ا ر عمل الصحيي زء ال يت أز مر عمل المااوا

واال المكت ،الصحيي اإلسراتيليي في بيار ا لعم علي األنا ولي اليواي ن ارر بشكل أوليي

سيتخ بعد لسي استماة بدعي لي ا
سح ،اعتماد مراسل ال زير لياس كرااي لكر الارار الن اتي ب
األخيري اإلغنير المابل
ووزة المكت ،ما

فيديو مات

مر ماابلي تليزيونيي أ ريم م الصحيي كرااي في  26مايو/أيار

2016ي اال في اي ر مر صيام الصحيي اليلس يني بمن اي الموا ام في األ ار ي المحتلي أر
يكور ش اعا ومااوما

وأ اف كرااي في ام التس يلي عمل الصحيي اليلس يني المو ود في من اي محتلي هو زء ال
يت أز مر عمل المااواي مر عمل السياسي مر عمل المعلاي والصحيي يؤدي دورو اإلع مي في

المااومي مر خ ل الالا أو الصوم أو بالكامي ار

وعا ،المكت ،الصحيي الحكوميي عل تصريحام كرااي بالاولي ر ه و التصريحام تشك في

حياديي المراسل في تو يت للنزاة اليلس يني اإلسراتيلي

وكالة األناضول لألنباء2017/8/16 ،

 .12نادي األسير :تصريحات ليبرمان دعوة صريحة لإلمعان بالجريمة ومخالفة للقوانين
راا هللا :اال رتيس نادي األسير ادور فارسي ر تصريحام وزير ال يش اإلسراتيلي أفيودور ليبرمار
التي ارر عبرها بنال

غامير الش داء المحت ز ودفن ا في ماابر األراااي تعكس حالي العم

وتعبيرام الع ز الستر اء الشارة اإلسراتيليي ودعو صريحي لإلمعار بال ريمي ومخاليي للاوانير

واألعراف الدوليي الخاصي بحاوق اإلنسار

وتاب فارس في بيار صحيي مساء يوا األربعاء  :2017/8/16ر مغل هك ا ارار يت ل ،مر

المؤسسام الحاوايي الدوليي أر ت

حداً إلسراتيلي خاصي أن ا استخدمم ه ا األمر سابااً

واحت زم المتام مر الش داء فيما تسم بماابر األراااي وعل كل المؤسسام الحاوايي الدوليي أر

ال تسم م دداً بتكرار ه و الم سا

التاريخ :الخميس 2017/8/17
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 .11استشهاد رضيعة بمخيم اليرموك بسبب الحصار
دمشق :استش دم ر يعي فلس ينيي مر مخيا اليرمو ل

تير اليلس ينيير بسورييي نتي ي الحصار

الميروض عل المخيا وناس الرعايي ال بيي في

واال م موعي العمل مر أ ل فلس ينيي سورييي ر ال يلي الر يعي فاديا عدي ال دة التي تبلي مر
العمر يومير توفيم بسب ،ناس األوكس يري و ل بعد أر تا نال ا مر مخيا اليرمو

لتلاي الع

يوا اإلغنير

ل بلد ببي

مر انب ي أكد فريق الرصد والتوغيق في م موعي العملي أن است اة توغيق بيانام ()197

مر ال

حيي

تير اليلس ينيير ا وا غر ال وة وناس الرعايي ال بيي بسب ،الحصار البيت ا ا وا في

مخيا اليرمو ل

تير اليلس ينيير بدمشق

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2017/8/16 ،

 .12اإلعلن عن تشكيل حركة االستقلل الفلسطيني "حقي"
راا هللا :أعلر الوزير السابق في حكومي الوفاق شواي العيسيي عر تشكيل حركي و نيي سياسيي

ديد تحمل اسا حركي االستا ل اليلس يني حاي واال العيسي في بيار صحيي ن يتا العمل

عل

ت

أر
ل ّ
تس يل

مشير
ًا
رسميا ار ًيباي
يز الوغاتق والبرنام السياسي والن اا الداخلي للحركي لإلع ر عن ا
ً
حاّي هي حركي تحرر و ني سياسيي د االحت لي وهي ال تحتا ل ترخيس أو
مر ال ام المختصي كون ا تعتبر من مي التحرير الممغل الشرعي والوحيد لليلس ينيير

وعرض العيسي مسود بيار إلع ر ان

سراتيلي ومحاربي اليساد والتصدي لت ار

ق الحركي الم كور يت مر معار ي لن

المياو ام م

مكاني من مي التحريري وتمكير الشبا ،مر دورها

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2017/8/16 ،

 .12هيئة األسرى تقدم طلب ا عاجلا بعدم التصرف بجثامين الشهداء
راا هللا :ادمم هيتي شؤور األسرى والمحررير

لبا عا

ي يوا األربعاء 2017/8/16ي للمحكمي

العليا اإلسراتيلييي للم البي بعدا التصرف ب غامير الش داء ال ير تحت زها سل ام االحت ل
اإلسراتيليي و ل حت تاريخ الغالث عشر مر ش ر أيلول /سبتمبر المابلي وهو الموعد ال ي حددت

المحكمي ات ا للن ر في التماس سابق ادمت ال يتي يتعلق باحت از غامير الش داء مصباح أبو

صبي ي ويوسف أبو صال ي وعبد الحميد أبو سرور

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/16 ،
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 .12الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت  72مقدسي ا خلل األسبوع الماضي

راا هللا – عبد الرحيا حسير :أعلنم الشر ي اإلسراتيليي أمس أن ا اعتالم في األسبوة الما ي 72

مادسياً تشتب في مشاركت ا في موا ام

د الشر ي رم في أنحاء الادس الشرايي المحتلي بعد

ال وا المسل في  14يوليو /تموز عند مدخل المس د األاص ال ي أدى ل ماتل شر يير

االتحاد ،أبو ظبي2017/8/17 ،

 .12مصر تفتح معبر رفح باالتجاهين ألول مرة منذ خمسة أشهر
ز  -ع ء مش راوي :فتحم السل ام المصريي أمس معبر رف البري م ا اة ز للسير في

االت اهير ألول مر من خمسي أش ر واالم هيتي المعابر والحدود في وزار الداخليي في ز ي ن

مر المارر استمرار عمل المعبر اليوا الخميس لموادر الحاالم اإلنسانيي ووصول العالاير وه و

هي المر األول

التي تيت في ا السل ام المصريي المعبر للسير في االت اهير من فتحت في

السادس مر مارس الما ي لغ غي أياا متتاليي وبدأم السل ام المصريي ابل يومير فت المعبر في

ات او واحد لسير أفوا ح ا ا اة ز ل السعوديي

وكانم هيتي المعابر والحدود اليلس ينيي نشرم كشف المسافرير مر الحاالم اإلنسانيي عبر معبر

رف البري مشير ل أر عشرام عالف اليلس ينيير س لوا أسماءها للسير عبر معبر رف

االتحاد ،أبو ظبي2017/8/17 ،

 .12ماهر الطباع :القطاع يتجه نحو االنهيار بسبب الحصار واجراءات السلطة الفلسطينية
ز  -محمد ما د :االم الورفي الت اريي في ز ي اليوا األربعاءي ر الحصار اإلسراتيلي المتواصل

من أكغر مر  10أعوااي
في الا اة تت

افي إل راءام السل ي اليلس ينيي األخير ي علم األو اة االاتصاديي

نحو االن يار

وفي بيار ا لعم األنا ول عل نسخي من ي اال ماهر ال باةي مدير الع اام العامي في الورفي

الت ارييي ر األزمام التي يتعرض ل ا الا اة راء الحصار وا راءام السل ي اليلس ينيي األخير ي
علم األو اة تت

نحو االن يار م ااترا ،حلول عيد األ ح وبدء العاا الدراسي

وأشار ال باة ي ل أر معدالم الب الي في ز ي ت اوزم %41ي فيما وصلم نسبي اليار ل أكغر

مر %65ي و األسواق دخلم في حالي مر ركود ير مسبوق

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/8/16 ،
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 .12إصابة  27فلسطيني ا خلل مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي قرب رام هللا

راا هللا  -ايس أبو سمر  :أصي ،يوا األربعاء 2017/8/16ي  27فلس ينيا خ ل موا ام م او
عسكريي سراتيليي اندلعم في بلد كوبر ربي راا هللا وس ال يي الوربييي بحس ،مصادر بيي

واالم معيي ال ل األحمر اليلس يني ( ير حكوميي)ي في بيار تلام األنا ولي نسخي من ي ر
واام ا تعاملم م  27مصابا في بلد كوبر

وأ اف البياري أر مر بير المصابير  12مصابا بالرصاس الم ا يي و 13بحاالم اختناق غر

استنشاا ا الواز المسيل للدموةي ومصابير اغنير غر ساو ا خ ل الموا ام

الموا ام اندلعم في بلد كوبر ف ر اليواي عا ،هدا او عسكريي سراتيليي لمنزل عمر العابد مني
عمليي مستو ني حلميش في يوليو  /تموز الما يي والتي أسيرم عر ماتل غ غي مستو نير

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/8/16 ،

 .12أنيس القاسم %40 :من أعضاء المجلس الوطني خارج التمثيل
عمار /ز  -يحي اليعاوبي :اعتبر رتيس المؤتمر الشعبي ليلس ينيي الخار د أنيس الااسا أر
ّ
عاد الم لس الو ني اليلس يني بالتركيبي الاديميي لر يبعث الحيا بمن مي التحرير ألن ا بخلام ميتي

و هرمم وشاخم ي وأر الوام ت اوزهاي معتب اًر أر عدا التمس ب خ دماء ديد بمن مي التحرير
يعد نوعا مر التيري ب حد أها المن زام للشع ،اليلس ينيي خاصي أر  %40مر أع اء الم لس

الو ني توفوا وأصبحوا خار اليعل السياسي اليلس يني

وات ا الااسا رتيس السل ي محمود عباس بالمساهمي في التيري ب ا اإلن از اليلس يني (الم لس

الو ني) عبر سح ،الكغير مر رصيد المن مي لصال سل ي أبنشتم باالتياق م االحت ل

وأ اف الااسا :كار مر األف ل عاد هيكلي المن مي والم لس الو ني والمحاف ي عل مشاركي
فلس ينيي الشتام بعد أر استغنت ا اياد السل ي من أوسلوي وبدور ل

م روحا

سيكور تمغيل المن مي

فلسطين أون الين2017/8/17 ،

 .23مخيم عين الحلوة :استهداف الجدار يستنفر لجان األحياء
صيدا  -رأفم نعيا :استدع

تكرار حادغي

ق نار مر مخيا عير الحلو بات او ال دار ال ي

يبني ال يش اللبناني حول المخيا استنيا اًر أهلياً فلس ينياً لمن أي محاولي إليااة فتني بير ال يش

والمخياي خصوصاً أر الخ ف بش ر ال دار اد بوي بعد التوصل ل تياها بير ل ار األحياء التي
التاريخ :الخميس 2017/8/17
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يمر ال دار بمحا ات ا وبير اياد ال يش ي خ في االعتبار م ح ام ال ان ،اليلس يني حول
بعض الناا

في ال دار والتي تلح

بناء أو تغبيم أب ار مشرفي عل

من ي حيث تي ا ال ان ،اللبناني ه و الم ح ام ووعد باألخ ب ا

منازل وبيوم سكنيي اريبي

ال أن بدا وا حاً أر هنا مت ررير مر ه ا التياهاي فحاولوا وللمر الغانيي في
ق نار عشواتي عل

تو ي رساتل ناريي بات او ال يش عبر

ور أياا اليليي

ال داري أصا ،في المر الغانيي

م ب ً للبا ور يا عند ال رف ال نوبي الوربي للمخيا حيث المرحلي األخير مر ال دار بمحا ا

حي ح ير وحي اللوبيي

التواصل م اياد

رت يس راب ي أهالي اللوبيي في مخيا عير الحلو أبو واتل زعيتر ال ي يتول
ال يش اللبناني بش ر مو وة ال دار والم ح ام اليلس ينيي حول ي أشار ل
وح ير ومع ما الشبا ،المسلا في ه ير الحييري فو توا بما رى مر

أر ل نتي اللوبيي

ق نار بات او ال دار

وم بل البا ور واال زعيتر لح«المستابل» :يوا الغ غاء 2017/8/15ي كار هنا
الل نتير و با

ا تماة بير
عرض

كبار مكليير مر اياد ال يش بمتابعي مو وة ال داري وكار هنا

للم ح ام اليلس ينيي وتياها عل استكمال ال دار ل حدود زاويي ملع ،منصور عزاا عل أر ال
يكور هنا

أي بر مراابي مر تل

المو ود في المكار نيس

النا ي وحت

حا ز الكياحي وعل

اإلبااء عل

األش ار

وأبدى ممغلو اياد ال يش كل تي ا وك ل وبالتواصل بيننا وبير ممغل

الشبا ،المسلا في الل ني راتد وهري كار هنا

ت او ،وتي ا مر ابل ا واتيانا ميعاً عل

ال سماح ب ي استيزاز بات او ال يشي لكر فو تنا يوا األربعاء بتكرار

عدا

ق النار مر ابل أحد

المنازل (عل العالي) مر داخل المخيا بات او ال دار واصابي م بل البا ور وأ رينا عل اليور
االتصاالم ال زمي م ل ني ح ير والشبا ،المسلا مر أ ل كشف م بسام ه و الحادغي وخلييات ا
وو

األمور في نصاب ا ونحر مر هنا نعلر كراب ي أهالي ول ني اللوبيي ول ني حي ح ير

ومع ما الشبا ،المسلاي أر ال مشكلي م ال يش اللبنانيي وأننا نرفض م تمعير أي تعرض أو
استيزاز لل يش اللبناني ونحر نعتبر أر هنا

أناساً مت ررير ومندسير يريدور تخري ،الع اي

وايااة اليتني بير المخيا وال يش وتعريض أمر المخيا للخ ري ولكر لر نسم ل ا ب ل

المستقبل ،بيروت2017/8/17 ،

 .22وقفات احتجاجية لفلسطينيي الداخل رفضا العتقال الشيخ رائد صلح

شياعمرو -ناهد درباس :شار فلس ينيو الداخلي مساء يوا األربعاء 2017/8/16ي في وايام

احت ا يي راف ي العتاال الشيخ راتد ص ح
التاريخ :الخميس 2017/8/17
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ودعم ل ني المتابعي العليا ليلس ينيي الداخل والل ار الشعبيي ل الوايام االحت ا يي رف اً للام

والم حاي السياسيي واالعتااالم اإلداريي التعسييي التي تبمارس ا السل ام اإلسراتيليي بحق الناش ير
السياسيير وش دم البلدام العربيي في الداخل اليلس يني وايام احت ا يي تصدياً لسياسام
االعتاال اإلداري العنصريي واعتاال الشيخ راتد ص ح
كل

رم وايام أخرى في بلدام عربيي عد بال ليل والمغلث ومن ا من اي الب وف والشا ور

ووادي عار ي وفي مديني بااي الوربيي في المغلث الشمالي ب ان ،دوار أبو بكري وبمديني أا اليحا
ومن اي وادي عار عند الدوار األول في مديني أا اليحا مسا رأس الشيخ راتد ص ح وك ل في

مديني الناصر ومديني سخنير في من اي الب وف

العربي الجديد ،لندن2017/8/16 ،

 .21تفجير منزل ذوي الشهيد عادل عنكوش في دير أبو مشعل
راا هللا :ف رم اوام االحت ل يوا الخميس 2017/8/17ي منزل وي الش يد عادل عنكوش مر بلد
دير أبو مشعل شمال ر ،راا هللا

و كرم مصادر محليي لوكالي األنباء الرسمييي أر اوام كبير مر يش االحت ل ااتحمم الارييي
وأ لام كافي ال رق المؤديي ل منزل وي الش يدي حيث اامم بتيخيخ المنزل ومر غا تي يرو

وأشارم المصادري ل أر أ رار ماديي واعم في بعض المنازل الاريبيي نتي ي عمليي التي ير

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/8/17 ،

 .33العاهل األردني :موضوع القدس مسألة ليست أمنية بل سياسية بامتياز
عمار :شدد العاهل األردني المل عبد هللا الغانيي عل أر األردر سيستمر في ب ل كل ال ود في
الدفاة عر المادسام اإلس ميي والمسيحيي في الادس الشريفي والحيا

عل

الو

التاريخي

والاانوني الااتا في مديني الادسي وموا ي أي محاوالم تست دف التاسيا الزماني أو المكاني في

المس د األاص  /الحرا الادسي الشريفي مح ار مر خ ور المساس ب
وحيا المل

عبد هللا الغاني خ ل لاات اليوا األربعاءي وفدا

ا ممغلير عر أوااف الادس

وشخصيام مادسيي وفلس ينييي صمود المادسيير الداتا في الدفاة عر المس د األاص المبار ي
واال :أحيي صمودكا الداتا والمستمر في الدفاة عر المس د األاص ي وليس فا

في األزمي

العدد4378 :
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وأكد أر دعا األوااف أولويي شخصيي ل وأساسي للحيا

عل

المادسامي وأشار ل

أن وخ ل

األزمي األخير كار وا حا أر أي توتر في الادس ل انعكاسام اليميي ودولييي حيث ر مو وة

الادس مس لي ليسم أمنييي بل سياسيي بامتياز

وأكد العاهل األردني أهميي التواصل المستمر م المادسيير للتنسيق بشكل مباشر حول ما ي أر مر
مست دام وتحديامي مشي ار ل أر األردر كار عل تنسيق مستمر م اليلس ينيير خ ل األزمي في

المس د األاص ي وهو أمر أساسي
وشدد عل

مي

رور مواصلي تكغيف التنسيق والتشاور بير ال انبير األردني واليلس يني وعل

المستويام حول الا يي اليلس ينيي والادس

وتناول اللااء أهميي زيار المسلمير مر مي أنحاء العالا للادس والص

لحمايي المس د األاص ي ولمناصر الادس والمادسيير

في الحرا الادسي الشريف

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/16 ،

 .34المستشفى الميداني األردني يوزع مساعدات في قطاع غزة
السبيل – بت ار :وزعم وااا المستشي الميداني األردني ز 48/اليوا األربعاءي مساعدام
لعدد مر ال معيام الخيريي واألسر العيييي في ا اة ز

اتيي

عمان2017/8/16 ،
السبيلّ ،

" .35إسرائيل قصفت قوافل أسلحة لحزب هللا  100مرة خلل خمس سنوات"
هاشا حمدار :اال ااتد س ح ال و اإلسراتيلي المنت يي واليت في المنص،ي أمير يشلي اليوا
األربعاءي ر سراتيل ها مم اوافل أسلحي ووساتل اتاليي كانم في ريا ا ل حز ،هللا ما ياار،

ماتي مر خ ل السنوام الخمس الما يي

واال يشل ن من العاا  2012ني م عشرام العمليامي وياتر ،العدد ل 100ي م ييا أر العمليام
تشمل عمليام منيرد ي وأخرى صوير ومو عييي واد تكور أسبوعا مكغيا تستخدا في ا أدوام

كغير

وتاب ي في ماابلي م صحييي هآرتس أر ل

الممكر الن ر ل

كار يحدث تحم الكاشوف (الرادار) ي وأن

مر

ل كإن از مباشر ن ار للعتاد ال ي تا تدميرو وبحسب فاد حدث أمر م ا داي

وهو عدا دهور سراتيل ل الحرو،

التاريخ :الخميس 2017/8/17
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 .36سفير اإلمارات في واشنطن طلب لقاء جنرال إسرائيلي و"كلمة السر غزة"
الادس العربي  :كشف موا “ميدل يسم عي” البري اني عر عخر رساتل بريد لكتروني مسربي عر
سيير اإلمارام لدى واشن ري يوسف العتيبيي و التي تكشف عر سعي ل تصال بال نرال عوزي
روبيري الملا ،بح “أبو من ومي الدفاة الصاروخيي اإلسراتيليي المعروفي بح”الابي الحديديي”ي عبر محلل
في واشن ر مؤيد إلسراتيلي و ل في أحدث دليل عل تنام الع اام بير اإلمارام واسراتيل
ووفاا للموا ي فإر كبير الديبلوماسيير اإلماراتيير في واشن ر اد سع

عر حر ،األياا الغمانيي التي شنت ا سراتيل عل

ل تاييا األ رار النا مي

ز عاا 2012ي و ل مر خ ل روبير

وكار العتيبي اب ّدا ل عوزى روبير مر ابل المحلل البارز المؤيد إلسراتيل في واشن ري ولكر لا
ما ا كار الر ر اد التايا باليعل ال أر رساتل البريد اإللكتروني المسربيي والتي حصلم
يت
علي ا م موعي الارصني المعروفي “ لوبال ليكس ي ت ر تنامي الع اام العسكريي والدبلوماسيي بير

المملكي الخلي يي واسراتيل

وكت ،ساتلوفي ال ي است اف روبيري بعد ل

استمعم ل

ل

العتيبي “كنم في هني باألمس عندما

عرض ف مر “أبو من ومي الابي الحديديي الم اد للصواريخ في سراتيلي عوزي

روبير وال ي أن

عر

باإلشار ل

مكانيي استياد دول الخلي مر ه ا الن اا في موا ي

الصواريخ اإليرانيي وأنا أفترض أنكا سمعتا من ومر زم ت مباشر ي وا ا لا يكر األمر ك ل ي
يمكنني بالت كيد ترتي ،شيء ما في ه ا الخصوس”

ورد العتيبي “لا ألتق بعوزيي س كور م تما بمعرفي كيف كار أداء المن ومي في ز مؤخ ار لاد ارأم
ما االت الصحافي عر أدات اي لكنني م تا ب ر أعرف المزيد بشكل أكغر تحديدا” وأ اف “أخبرني

عندما تكور في واشن ر في المر الاادمي”

القدس العربي ،لندن2017/8/17 ،

طارئا إلنقاذ العملية التعليمية في قطاع غزة
نداء ا
 .37جمعية تركية تطلق ا
نداء ارًتا إلناا العمليي التعليميي في ا اة ز م ار،
أنار  :أ لام معيي زي دست التركيي ً
بدء العاا الدراسي ال ديد

وأهابم ال معيي في بيار وصل الرأي اليوا األربعاءي ب مي المؤسسام المانحي والدوليي إل راء
تدخ م عا لي إلناا الحالي التعليميي في ا اة ز ي بما يؤمر لكل ال ،حا ال بيعي في التعليا

وبما يتوافق م أهداف التنميي المستدامي العالميي إلتاحي التعليا لل مي
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ل تيااا االحتيا ام العا لي والملحي لل لبي

واالم ر العاا الدراسي ال ديد م دد باالن يار في

والا اة التعليمي والتي وصلم ل أكغر مر  102مليور دوالري حيث يحتا
ال ،فاير ل

حايبي مدرسيي م ار اسيي وزي مدرسي بايمي  $50لكل

أكغر مر 340,543

ال ،بإ مالي ادرو

$17,026,700ي كما يحتا  53,763ال ،امعي فاير ل رسوا دراسيي سنويي م المواص م ل
ال ،بإ مالي ادرو $43,279,215ي كما يحتا

ما يزيد عر  $1280لكل

و ال ،يتيا يدرسور في مدارس تربويي ل كيالي تعليميي ادرها  $450سنوياً

أكغر مر 2,498

البي

وأ افم ال معيي أر الا اة التعليمي يحتا أي ا ل بناء  41مدرسي ديد خ ل العاا الدراسي

ال ديد بتكليي ادرها  41مليور دوالر الستيعا ،ال لبي ال دد وتاليس عدد المدارس التي تحتوي عل

فترتير أو غ ث فترام يوميي والبالي عددها  420مدرسي بمعدل كغافي صييي يت اوز  38ال ،لكل

شعبي وهو

عف المعدل ال بيعي الم لو،

وأشارم ل زياد معانا الا اة التعليمي تعايدا في حال تا تنيي ارار التااعد لح  5419معلا وال ير

ي دد بإيااف الخدمي لما يار ،مر  260ألف ال ،و البي وتواف خدمي برام التعليا ل وي اإلعااي
ال ،و البيي وتواف البرام

والتي يستييد من ا 2724

و البي

الخاصي بصعوبام التعلا لح 1858

ال،

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم2017/8/16 ،

 .38مؤشرات تراجع تأييد الديمقراطيين األميركيين لـ"إسرائيل"
تناول الكات ،في موا

ميدا اإلسراتيلي لعاد تسيي

مؤشرام تعكس ابتعاد الحز ،الديما ار ي

األميركي عر سراتيلي ومر بير ه و المؤشرام ع ر غ غي مر ااد الحز ،معار ت ا مشروعي

اانونير يؤيدان ا

ويست دف أحد ه ير الاانونير موا ي حركي الماا عي العالميي بي دي أس ي واآلخر يرمي لمن

السل ي اليلس ينيي مر دف مستحاام ماليي ل سرى اليلس ينيير في س ور االحت ل

وي ال ،ماترح الاانور األول بيرض عاوبام عل أي موا ر أميركي يشار في فعاليام بي دي

أس ي اد تصل ل فرض رامام باه ي بايمي مليور دوالري والس ر لمد عشرير عاما

ورأى لعاد تسيي أر الخ ير في األمر أر أيا مر هؤالء الااد الغ غي اد يصب مستاب مرشحا

النتخابام الرتاسي األميركيي

ونال عر الع و في الحز ،الديما ار ي السيناتور ليزابيث وورري اول ا ر ه و الاوانير تعتبر خراا
لحق التعبير عر الرأيي وهو ما يتعارض م الاانور األساسي األميركي
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وك ل اعتبرم ع و الحز ،كريستير يليبراند -مر واليي نيويور  -أر اانور ح ر الماا عي يحد
مر حريي التعبيري وت ار عم عر ت ييدو عا ،انتاادام تلات ا مر من مام اليسار في الواليام

المتحد أما الع و الغالث ف و كوري بوكر مر نيو يرسي
واعتبر الكات ،لعاد تسيي أر ت ار

يشير ل تعزز

ت ييد الحز ،الديما ار ي األميركي للاوانير المؤيد إلسراتيل

ام معاديي ل ا في أوسا السياسي األميركيي

وأشار ل نشا األوسا المؤيد لحركي الماا عيي ومن ا من مي صوم ي ودي مر أ ل الس ا ي

وموا االنتيا ي اإللكترونيي

و اء في الماال أر سلو هؤالء األع اء ال ينيصل عر الصور الساتد في الحز ،الديما ار يي

حيث عبر  %33مر م ورو عر تي يل ا إلسراتيل عل

النسبي  %74في أوسا

الما ي

الحز ،ال م وريي وفق است

حسا ،اليلس ينييري في حير اءم

ة للرأي أ ري في يناير/كانور الغاني
الجزيرة نت ،الدوحة2017/8/16 ،

 .39األ ونروا قلقة من تهديد االحتلل لألسر الفلسطينية بالقدس
بنا  :أعربم وكالي (أونروا) عر الا ا زاء األغر اإلنساني لت ديد سل ام االحت ل «اإلسراتيليي»

بإ

ء أسر شماسني مر منزل ا في حي الشيخ راح بالادسي و البم الوكالي سل ام االحت ل

عاد الن ر في ارارها

وأفادم وكالي الووث في بيار أر أفراد أسر شماسني ال تور من زمر ويل مايمور في الادس وهي

أرض محتلي مر ابل سل ام االحت ل «اإلسراتيليي» ومت غر بالتوس االستي اني المستمر ال ي
يتنااض م الاانور الدوليي م البي في الوام نيس سل ام االحت ل بإعاد الن ر في ارار

األسر اليلس ينيي وأبدم «أونروا» الالق البالي لتعرض ال تي فلس يري ال ير ا
مرامي لإلهاني النا مي عر مغل ه ا اإل

ء الاسري

ء

روا للنزوح عد

الخليج ،الشارقة2017/8/17 ،

 .41األونروا :إعادة إعمار  133مسكنا مسكنا مدم ار كليا واصلح  269وحدة سكنية الشهر الماضي

ز  :استعر م األونرواي مساء يوا األربعاءي نشا ام عاد اإلعمار للش ر الما ي في ا اة
ز و اء في تارير الو

ال ارئ للمن مي الدولييي أن بالنسبي لحاالم المن زي فاد تا االنت اء

مر عاد عمار  133مسكنا مدم ار كلياًي واالنت اء مر أعمال اإلص حام  269وحد سكنيي
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وفيما يتعلق بصرف الدفعام النادييي أشار التارير ل

أر األونروا

ماالً صرفمي كمساعدام

لإليواءي إلعاد اإلعمار 3,671,968 :دوال ار وألعمال اإلص حام 2,009,429 :دوالراي وأر
المساعدام الناديي المؤاتي بدل اإلي ار  1,928,666دوال ار

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/8/16 ،

 .41خادم الحرمين وجه بإرسال طائرات إلى الدوحة لنقل الحجاج على نفقته الخاصة
خادا الحرمير الشرييير المل

و

سلمار بر عبد العزيز بالموافاي عل

ما رفع ل ناتب األمير

محمد بر سلمار بخصوس دخول الح ا الا ريير ل السعوديي عبر مني سلوى الحدودي ألداء

مناس

الح ي والسماح ل مي الا ريير ال ار بير بالدخول ألداء مناس

الح مر دور التصاري

بناء عل وسا ي الشيخ عبدهللا بر علي بر عبدهللا بر اسا عل غاني
اإللكترونييي ً
وأمر خادا الحرمير بنال كافي الح ا الا ريير مر م اري المل ف د الدولي في الدماا واألحساء
الدولي عل

يافت

مر برنام

يوف خادا الحرمير للح والعمر ي

افي ل

رسال اترام

خاصي تابعي للخ و السعوديي ل م ار الدوحي إلركا ،كافي الح ا الا ريير واست افت ا عل

نيات الخاصي لمديني د

عكاظ ،جدة2017/8/17 ،

 .42واشنطن :جمود بأزمة الخليج ونحذر من إطالة أمدها
االم المتحدغي باسا الخار يي األميركيي هي ر نويرم ر هنا
األزمي الخلي ييي مح ر مر أر

الي أمد األزمي ستشتم

حالي مر ال مود فيما يتعلق بحل

ود موا ي اإلرها ،ال ي يشكل ت ديدا

اليميا خ ي ار وخ ل مؤتمر صحيي عاد أمس األربعاءي أ افم نويرث أر المبعوغير األميركيير
ل الخلي أ ريا عددا كب ي ار مر اللااءام واالتصاالم دور تحايق أي تاداي لكن ا أكدم أر واشن ر

لا تياد األمل بعدي وأن يمكر تحايق نتات عبر الحوار المباشر بير أ راف األزمي

الجزيرة.نت2017/8/17 ،

مبيتة
 .43أنور قرقاش :سياسات قطر تجاه جيرانها مشروع أزمة مخططة ّ

اال الدكتور أنور ارااش وزير الدولي للشؤور الخار ييي عبر «توتير» أمس« :عل
البحرير أمسي التي ت اف ل
يران ا كانم مشروة أزمي مخ
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وأ اف« :أ كر الوا الصادا لتسريبام التآمر م معمر الا افي الرتيس الليبي السابقي علح
السعودييي وأدر ال مي عن ا

أننا أماا تو

يت اوز المراهاي السياسيي ل

واال« :من ق مر يبحث عر دليل وأمام عشرام األدلي ري،ي التو
ي وتويير التو

واإلرها ،وتاويض استارار ال ار وا

»

االنا  ،المخ

الا ري الداعا للت رف

هو صل ،أزمي ا ر»

الخليج ،الشارقة2017/8/17 ،

 .44البحرين تتهم قطر بالتآمر على أمنها
المناميي الكويم :أكد وزير شؤور اإلع ا البحريني علي الرميحيي أر التس يل الصوتي المسر،
بير رتيس الوزراء ووزير الخار يي الا ري السابق حمد بر اسا واألمير العاا ل معيي «الوفاق»
المنحلي علي سلمار «مغَّل حلاي خ ر في سلسلي التآمر الا ري عل أمر البحرير والخلي العربي
واستارارهماي ودلي ً

افياً عل

تدخ ت ا في شؤوننا الداخليي ودعم ا ال ماعام المت رفيي

واست داف ا اوام درة ال زير »

وأشار الرميحي ل أر ب دو أكغر الدول الخلي يي ت ر اًر مر الممارسام الا ريي العدوانيي في مي

أشكال ا السياسيي واألمنيي واإلع مييي والمتواصلي من سنوامي وبلوم روت ا في أحداث 2011ي

والتي وغّا ا تارير الل ني البحرينيي المستالي لتاصي الحااتقي وعكسم

لمشروة أ نبي تني و ا ر في البحرير»

لوع ا في المخ

المشبوو

الحياة ،لندن2017/8/17 ،

 .45الدور المتنامي للميليشيات الموالية للنظام في سورية
يصعد الن اا السوري خ اب الخاس باستعاد
لينا الخ ي :،م تصاعد معار دير الزور والرايي
ّ
سل ي الدولي في تل المنا ق لكر الديناميام بير ال يش السوري والميليشيام المواليي للن اا تب ر
أر مس لي سل ي الدولي ليسم وا حي فالن اا السوري يعتمد عل الميليشيام المدعومي مر يرار
في ساحي المعركي كوسيلي لتعزيز ادر ال يش السوريي ولكر ه و الميليشيام ليسم دم

الن اا وال يش السوري نيس مشو ،أي اً بمشاكل داخليي تالل مر ادرت
وبعد أر أصب

صيوف

في يد

ال يش السوري بخمس ادرت الساباي فا ي يحاول اآلر زياد عدد ال نود في

و كرم التاارير أر ال يش السوري حاول ا ت ا ،المنشاير الساباير ال ير يااتلور حالياً

ك زء مر ال ماعام المتمرد عل الحدود السوريي العرااييي إلعاد

الن اا الت نيد اإل باري لل كور السوريير ولكر عل
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المؤهليري فإر العديد مر الشبا ،يحاولور الت ر ،مر الت نيد مر خ ل التس يل في ال امعام أو
السير ل الخار

ومر بير ال ير في ال يش ك با وليس ك نود عل مستوى منخيضي يت ن ،بع

عل الخ و األماميي ا كانم لدي ا ص م م

وي النيو ي وبدالً مر ل

ا أر يكونوا

يكليور الم اا ير

الاتاليي أو الو اتف اإلداريي أو يتا نشرها في المنا ق التي يدور في ا اتال منخيض الكغافي واد

تر ه ا الخ األمامي لتحتل ل حد كبير الميليشيام السوريي مغل اوام الدفاة الو نيي و ير
السوريي مغل «حز ،هللا»
ر اياد تل

الميليشيام في ن ايي الم اف تابعي ألوامر الن ااي لكر اآلراء مناسمي حول مدى

سي ر الن اا علي ا عل المدى ال ويل وفي حير أر بعض المراابير واغق مر أر الن اا سيكور

ااد ًار في ن ايي الم اف عل احتواء الميليشيام عل ر ا دعا يرار ل اي يرى عخرور في الميليشيام
تحدياً محتم ً لسل ي مؤسسام الدولي في المستابل ه ا السيناريو هو ت كير بنمو

«حز ،هللا»

في لبناري ال ي ابلم في الدولي الميليشيا باعتبارها مكم ً مشروعاً لل يش اللبناني بسب ،افتاار
ال يش للادرامي ولكر حيث م د ه ا الابول في ن ايي الم اف ال ريق لح «حز ،هللا» ل عل الدولي
رهيني ل

ر اإلعاد الاسريي لغ غي عالف ال ئ سوري مر لبنار ل سوريي مر ان« ،حز ،هللا»

في األياا الما ييي ومر دور الر وة ل السل ام اللبنانيي في ه ا األمري هي مغال لمدى ت غير

الحز ،في األرض في لبنار

وعل ر ا خساترو ال خميي تمكر ال يش السوري مر الحيا عل صيوف العليا ويرتب

زتياً

ل

وسني متناوبير في أعل
بال يكل ير الرسمي لاياد ال يش المبني عل و ود با علويير ّ
اب
اب سني ياوا بدورو باإلب ه ل
التسلسل ال رميي بحيث ياوا اب علوي باإلب ه ل

علوي واد لع ،ه ا الترتي ،ال اتيي ير الرسمي دو اًر في اإلبااء عل

زء مر ال اتيي السنيي

السني و ير
السوريي مواليي للن اا ولكر في الرت ،األدن ي هنا انعداا غاي متزايد بير ال نود ّ
السنيي مما يؤغر سلباً في ادر ال يش في المعار وكل ل يزيد مر تمكير الميليشيام المواليي
ّ

للن اا

ه و الميليشيام لدي ا هامش مر الحريي أكبر مما يملك ال يش السوري وبعض الشبا ،السوريير
في منا ق الن اا يي لور االن ماا ل

االن ماا ل

الميليشيام ال يرب

االرتبا

الميليشيام كوسيلي لل رو ،مر الت نيد اإل باريي ألر
ال يش

الاانوني ات ال ي ي تي م االن ماا ل

الن امي كما أر الروات ،المادمي ألفراد الميليشيامي التي تمول ا يراري هي أي اً أعل
المرتبام التي يحصل علي ا ال يش السوري ولدى الميليشيام الادر عل
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السل ي مر دور الكغير مر المساءلي ويسي ر ااد الميليشيام عل
ر ،سورييي وفي بعض الحاالم يحتا

الن اا في

بعض األحياء في منا ق

ااد ال يش السوري ل

ر مر ااد

الميليشيام ابل دخول ال يش تل المنا ق وه ا تشاب عخر م حالي «حز ،هللا» في لبنار ال ي
يدف روات ،أعل

مما يادم ال يش اللبناني ويسي ر عل

الباً ما ال و ود في ا للسل ام اللبنانيي

منا ق في بيروم و نو ،لبنار التي

يمكر الاول ر هنا اخت فاً رتيسياً بير الحالتير اللبنانيي والسورييي فعل عكس سورييي حيث كانم
هنا دولي مركزيي اويي يديرها ن اا البعث الواحد عل مدى عاودي لا يكر لبنار مر دولي اويي

كانم الدولي اللبنانيي داتماً

عيييي حيث المؤسسام ال شي تعاني مر الخ فام ال اتييي واإلا اعيي

واإلاليميي والمنافسي عل السل ي والموارد واد م د ه ا ال عف ال ريق أماا «حز ،هللا» ل ستياد

مر فراه السل ي باليعل لكي يصعد ليصب أاوى مر الدولي اللبنانيي عل مستويام عديد ي بما في
ل

سياسياً وعسكرياً في سورييي للن اا تاريخ

ويل في احتواء المعار ي واستخداا المنشاير

لمصلحت ي وبالتالي فإر ادرت عل التعامل م صعود الميليشيام أكبر مر ادر الدولي اللبنانيي

لكر ه ا ال يعني أر الن اا السوري في المستابل سيكور ااد اًر عل السي ر الكاملي عل الميليشيام
التي تااتل ل

انب

وكما ت رى األمور حالياًي فإر تل

الميليشيام تاوا بم اا عسكريي رتيسيي

عاد ما تكور مر مسؤوليي ال يش السوريي ومر غا بم رد التوصل ل تسويي للنزاةي فمر المر

أر تصعد الميليشيام م الب ا ماابل خدمات ا وم ت اؤل أعداد ال يش السوريي فمر المحتمل أر
يادا الن اا ألع اء الميليشيام

ريق االن ماا ل

ال يش بعد انت اء الصراة لكر الايود

الميرو ي عل الحيا داخل ال يش وانخياض الروات ،تعني أر سياسي االحتواء ه و اد ال تعمل في

شكل كامل وهنا تحد عخر هو أر ال يش السوري اليوا نيس أصب أكغر محليي في ال رياي التي
يعمل ب اي ولدى نودو تحييز أال للاتال في المنا ق البعيد عر مسا

رؤوس ا وهنا

اناسامام متزايد داخل المؤسسام العسكريي السورييي مغ ً بير ال يش واأل ز األمنييي وير

أي اً
ل

زتياً ل ت غير مختلف المانحير األ ان ،في مختلف الكيانام العسكريي وه ا ي عل مر الصع،

عل

تل

المؤسسام أر تغق ببع

ا بع اً وأر تتااسا المعلومام والادرام في المستابل ومر

أخرىي يم د ه ا ال ريق للميليشيام في محاولي إلي اد دور ألنيس ا يستييد مر ه و الغورام
ال يش السوري اد يادا نيس ككيار سيستر
شرق سورييي لكر التحديام الداخليي التي يوا

دير الزور مر «داعش» ويستعيد سل ي الدولي في

ا ت ر أر الميليشيام المواليي للن اا وليس ال يش

هي التي اد تستييد أكغر مر ه ا التحرير
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 .46في معنى عودة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية
عادل شديد
عل الر ا مر أر الحكومي اإلسراتيلييي وحس ،اتياايي أوسلو في العاا 1993ي م من مي التحرير

اليلس ينييي كانم اد الّصم مر ص حيام اإلدار المدنيي اإلسراتيلييي والتي تا تشكيل ا في العاا

1981ي بارار مر الحكومي اإلسراتيليي برتاسي مناحيا بيوري والتي كار أول ا اررات اي في حين ي تشكيل
رواب

الارى ا ليلس ينيي اياد بديلي لمن مي التحريري ابيل اال تياح اإلسراتيلي للبنار في 1982ي

والا اء عسكريا عل من مي التحريري واخ ار مااتلي ا واادت ا ل عد دول عربييي ال أن ي وحس،
اتياايي أوسلوي تا نال عشرام الص حيام المدنيي من ا ل

السل ي اليلس ينيي عل

المنا ق

المصنيي أ و،ي والتي ت ا مع ا المنا ق اليلس ينيي الم هولي بالسكاري وتشكل مساحي غلث
أ ار ي ال يي الوربيي فا ي ال أر الحكومي اإلسراتيليي كانم اد أصرم عل

بكل

االحتيا

الص حيام األمنيي والمدنيي في المن اي التي صنيت ا أوسلو بالمن اي ي والتي تشكل حوالي غلغي

م ساحي ال يي الوربييي وال ت ا سوى عشرام األلوف مر اليلس ينييري حيث اامم الحكومي
اإلسراتيليي في حين بتاليس عدد العاملير اإلسراتيليير في اإلدار المدنييي بعد نال الص حيام

المدنيي ل السل ي اليلس ينييي عل الحد األاص مر الموا نير اليلس ينييري فيما استمرم سي ر
اإلدار المدنيي اإلسراتيليي بشكل كامل عل

الحد األاص

مر ال ورافيا اليلس ينيي في ال يي

الوربييي حيث كار ميتر ا ن اء اإلدار المدنيي اإلسراتيليي وحل ا بعد خمس سنوام مر التواي عل

اتياايي أوسلوي و ل

بنال كل الص حيام المدنيي ل

السل ي الو نيي اليلس ينيي عل

كامل

األ ار ي المحتليي ليتبيري فيما بعدي أر الحكومي اإلسراتيليي أرادم مر تواي اتياايي أوسلوي وما
ٍ
متعدد لمنا ق ال يي الوربييي التخلس مر أعباء الحكا وادار الشؤور
تصنييام
شملت مر
ّ
اليلس ينيي المحلييي عبر نال ا ل السل ي اليلس ينييي وأر ت ر أماا العالا ك ن ا أن م احت ل ا
العسكري أ لبيي الشع ،اليلس ينيي وفي الوام نيس ي لتتيره بالكامل للسي ر عل ال زء األكبر مر

أ ار ي ال يي الوربييي والمسما منا ق سيي و ل

عبر مشروة من ا وممن

ال تغاث الو ود

اليلس يني في تل

المنا قي مر خ ل من

باإلاامي في اي ومن

صدار رخس للبناء في اي ال بل الاياا ب دا عالف المنازل واآلبار والمنشآم

وف حت اي أو استغمارها في شت

الزراعييي والتي كانم مااميً حت

الموا نير اليلس ينيير مر العمل في أ ار ي ا

المشاري الزراعيي أو االاتصاديي األخرىي وعدا السماح ل ا

ابل االحت ل العسكري اإلسراتيلي في 1967

وفي موا از تل اإل راءام االحت ليي اال تغاغييي زرعم الحكومي اإلسراتيليي وادارت ا المدنيي مع ا
تل

المن اي بعشرام المستو نام والمستعمرامي والتي أصب عدد مستو ني ا يزيد عل

التاريخ :الخميس 2017/8/17

العدد4378 :

سبعماتي
ص

31

ألف مستو ري األمر ال ي أصب يشكل وااعا ورافيا وديمورافيا مر الصع ،توييروي حيث يسي ر
في المستو نور الي ود عل مع ا أ ار ي ال يي الوربييي والتي تحوي أكبر الموارد ال بيعيي مر

أراض زراعيي ومياو

وفيي وصخوري وبشكل متصل ومتواصل

ورافيا وديمورافيا م

المدر

اإلسراتيليي داخل أ ار ي فلس ير المحتلي عاا 1948ي و ل بعد لواء حدود الخ األخ ري وال ي

كار يت ل في اليلس ينيور ليكور حدود دولت ا المستالي مستاب ي فيما تا حشر م يير اليلس ينيير

في مدن ا وبلدات ا واراها ومخيمات اي وبدور أيي موارد

بيعييي ت مر الحيا الكريميي وتلبيي

احتيا ام الزياد السكانيي ال بيعي وفي و

شبي تماما بالس ور الكبير ي أو الكانتونام واألاياس

حت

مر الشق المدني في اتياايي أوسلوي أعلنم الحكومي

المتناغر و ير المتصلي م بع

ا في ال يي الوربيي

ابل أيااي وبشكل ين ي تماماً ما تبا

اإلسراتيليي نيت ا م اعيي أعداد العاملير اإلسراتيليير في اإلدار المدنيي في ال يي الوربييي بح ي
تحسير الخدمام الحياتيي للم تم اليلس ينيي وللمستو نير الي ود أي ا في ال يي الوربييي وك ر
هؤالء أصبحوا زءا مر ال يي الوربيي ويعني ل البدء باإلن اء التدري ي لما تبا مر ص حيام

مدنيي للسل ي اليلس ينيي في ال ييي وعود اإلدار المدنيي اإلسراتيلييي لتكور الحكومي اليعليي
والوحيد في ال يي الوربييي وكار اد سبق ل تعميق التواصل بير

م الموا نير اليلس ينيير عبر صيحام عديد لإلدار المدنيي عل
فيسبو

با اإلدار المدنيي اإلسراتيليي

مواا التواصل اال تماعيي

و تويتر مغ ي والتي تتحدث مباشر ي مدار الساعي م الموا نير اليلس ينييري

افي ل

لااءام واتصاالم أخرىي مت اوز ب ل السل ي اليلس ينيي ومؤسسات ا ودواترها الخدماتيي األخرى

حيث تدير تل الصيحام أ اا سراتيليي متخصصي في كيييي مخا بي اليلس ينييري خصوصا أر
عشرام ألوف اليلس ينيير يتابعوري ويتياعل كغيرور من ا م ه و الصيحامي سواء ال ير يعبرور
عر رف

ا االحت ل وأساليب الناعميي أو ال ير ي رحور مشك ت ا لحل ا مر اإلدار المدنييي بعد

أر أانعت ا منشورام اإلدار المدنيي وكتابات ا أن ا معنيي بحل مشك ت ا وتحسير حيات اي وار
سراتيل وادارت ا المدني ي هما ال ي الوحيد الاادر عل
عيييي و ير اادر عل

ل ي بعد

ار السل ي الو نيي اليلس ينيي

ي اد الحلول الم تمي لمشك ت ا الحياتيي المختليي

وكار وزير ال يش اإلسراتيليي أفيودور ليبرماري والمسؤول عر اإلدار المدنيي اإلسراتيلييي اد أعلري

ابل ش وري أن بصدد ت وير الع اي م الم تم اليلس ينيي بدور أر يتا ل مر خ ل السل ي
في ال ييي في

ار سياسي العصا وال زر التي يتبناهاي وبمو ب ا يتا استخداا العصا

د السل يي

محر ي وارهابييي فيما يستخدا سياسي ال زر م األ راف التي يصي ا
و د األ راف التي يصي ا ّ
معتدليي وخصوصا بعض ر ال األعمال أصحا ،المصال االاتصاديي والشخصيي
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أصب وا حا أر ت بيق المشروة اإلسراتيليي عود اإلدار المدنيي اإلسراتيلييي للتح ّكا في كل
الا ايا الحياتيي للشع ،اليلس يني ال يعني ن ايي دور السل ي اليلس ينيي وو اتي ا وم ام ا فا ي ال
بل هو عود األمور ل و

أسوأ بكغير مما كانم علي ابل تواي اتياايي أوسلوي مر استي ار

شاملي وعمليي عزل لمديني الادس وت ويدها وتيريو ا مر موا ني ا اليلس ينييري و ل ،مزيد مر
المستو نير ل الادس الشرايي المحتليي وفصل ا اة ز عر ال يي الوربييي األمر ال ي ييرض

عل

الاياد اليلس ينييي والكل اليلس ينيي أر ين رواي بالق كبيري ل

واألرض وبالتاليي عدا البااء في مرب االنت اري بل االنتاال ل

وخصوصا في

مستابل الشع ،والا يي

مرب اليعلي وال ،ال اوليي

ل اإلدار األميركيي ال ديد ي برتاسي دونالد ترام،ي والتي تبنم رؤيي اليمير

ٍ
بشكل يتنااض حت م سياسام اإلدارام األميركيي الساباي المنحاز إلسراتيل
اإلسراتيلي

العربي الجديد ،لندن2017/8/17 ،

" .47التوافق واالستبدال" وتجديد القديم
عوني صادق
يوا األربعاء الموافق  9أ س س/ع2017 ،ي ا تمعم الل ني المركزيي لحركي فت ي واررم عاد دور

ديد للم لس الو ني اليلس يني خ ل ش ر سبتمبر/أيلول المابلي وشكلم ل نتير لإلعداد الكامل

ل ا ويوا السبم الما يي الموافق  12أ س س 2017ي ا تمعم الل ني التنيي يي لمن مي التحرير
اليلس ينيي برتاسي الرتيس محمود عباس واررمي كما

اء في بيار صدر عن اي وبناء عل

توصيام الل ني التح يريي برتاسي رتيس الم لس الو ني سليا الزعنوري «مواصلي المشاورام
والحوار بير الاوى السياسيي والشعبيي والم تمعيي لعاد الم لس الو ني ب سرة وام ممكر»

وكانم عخر دور عادم للم لس الو ني اليلس يني في ز العاا « 1996لتعديل الميغاق الو ني»ي

تبعت ا لسي تكميليي العاا  2009لملء شوا ر غلث أع اء الم لس ال ير ابوا بالوفا وكانم ل ني
ديد

تح يريي عادم ا تماعاً ل ا في بيروم في يناير/كانور الغاني  2017لبحث عاد دور

للم لس واررم «مواصلي المشاورام» أي اً

واليوا تتواصل المشاورام لعاد الم لس ال ي ايل ر مركزيي (فت )ي وبالتالي تنيي يي من مي التحريري

اررتا أر يكور ل في منتصف سبتمبر/أيلول المابل وبحس ،تصريحام النا اير باسا المن مام
المشاركي و ير المشاركي في من مي التحريري هنا

احتماالم توا

غ غي أستلي ي رح ا المو وةي أو غ غي

مس لي عاد الم لسي هي :عاد الم لس في راا هللا بمر ح ري أو ت يل عاد

الم لسي أو عادو عل أساس التوافق واالستبدال المحللور السياسيوري والنا اور باسا المن مامي
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يح رور مر مخا ر اعتماد االحتمال األولي ألن سيكرس ويعمق االناساا الحاصل اليواي وبالتالي
يمكر أر يؤدي ل مزيد مر االناساا والشر مي أما االحتمال الغانيي ف يبدو أن وارد في هر أي

مر المن مامي وك ل

هر الرتاسيي م أن مر أ ل ت ن ،مخا ر االحتمال األول ي ل وارداً ما

لا تكر (فت ) والرتاسي تريدار دف الو

االنت اء مر مس لي الع ويي عل

ل «نا ي ال عود » وأما االحتمال الغالثي أي أر يتا

أساس «التوافق واالستبدال»ي ف و كما يرى المحللوري وترى
ن اء االناساا واش ار «ال مي مر دور اصاء» في عمليي

المن مامي الحل الممكر والاادر عل

«ت ديد» المؤسسام وشرعيت اي وب ال الخساتر الممكني
ومر الوا

ل

أر المراا ،ال يحتا

د كبير الكتشاف أر «الدعو » لعاد الم لس الو ني

اءم اابلي لل عر في الشكل والم موري وبالتالي لر يكور ل ا ع اي ال بت ديد المؤسسامي وال

بإ ياء الشرعيي علي ا فمر

يي ييترض أر ت تي الدعو مر الل ني التنيي يي لمن مي التحريري

وليس مر الل ني المركزيي ألي مر المن مامي وبعد التشاوري ال أر توافق األول

الغانييي وأر يسبق التشاور الا ارراري ال أر يلحا ما مر

عل

ارار مر

ي أخرىي يبدو وا حاً أر (الشع )،موي،

عر العملييي ما دامم االنتخابام العامي ير وارد ي أو م زوء بح ي أن ا « ير ممكني التنيي »

و«الحوار م الاوى السياسيي والم تمعيي» ماصود ب أر يتا مر خ ل المن مام نيس ا الموافاي
عل الدعو في ه و الحالي وعل فرض أر تتا الموافاي عل عاد الم لس عل أساس االحتمال

الغالثي أي بالتوافق واالستبدالي يصب

رورياً معرفي ما ا تعني عبار «التوافق واالستبدال»

المس لي بسي ي مر حيث الي ا التوافق يعني أر تتوافق المن مام الاابلي مر حيث المبدأ عل

المساتل التي تبدو خ فييي مغل مس لي مر يشار ومر ال يشار ي ومس لي الع وييي ومكار عاد

الم لس والتوافق هنا يعني أر توافق «األ راف» عل م ال« ،األ راف» ن رياًي أما عند الت بيق
فسيكور الارار ل اوى من ا عل

األرض أما االستبدال فيع ي الحق لكل من مي أر تختار

أع اءهاي وتستبدل مر تريد من ا بمر تريد وار بايم هنا أمور لا يتا التوافق علي اي ترحل للدور

الاادميي أو لمواصلي التشاور حول اي وهك ا يخر ال مي ار ير ادر اإلمكاري وار تنازل أحدها عر
شيء مما كار ي ال ،ب فسيو

ور بت في تس يل التوصل ل أف ل

في خاني «تاديرو للو

النتات » لدور الم لسي أي يس ل ل في س ل الت حيام
هك ا ستكور النتي ي الن اتيي لكل ال

ادم »ي و«ال

ي العالي ال ي نسمع اآلر مختصر في عبار «الاديا عل

ديد تحم الشمس»ي الل ا ربما في

الو ني
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 .48الديموقراطية التمثيلية في إسرائيل على مفترق طرق
مرزوق الحلبي
تاف السياسي اإلسراتيليي ه و األياا في نا ي ميصليي مر ت ورها فالسباق هو بير ال ود ال اريي

إلساا

الحكومي األكغر يمينيي في العاود األخير وبير ال ود التي تب ل ا ه و الحكومي لتويير

اوانير اللعبي السياسيي بات او الحيلولي مر دور التناو ،عل السل ي وناول «بنا ي ميصليي» ألر
هنا تحاياام ت ري ا الشر ي م رتيس الحكومي نيس وبعض الرموز حول بخصوس ا ايا فساد

مالي واداري

الحاكا  -الليكود

بحق وزير الداخليي وشخصيام اياديي في الحز،
افي ل بشب ام وتحاياام أخرى ّ

وهي تحاياام اد تصل ل حد المحاكمي بخاصي أر الشر ي أوصم بتاديا التحي ات اا واحد عل

تحول أحد المت مير وهو مساعد خاس لنتانياهو
ّ
األال د رتيس الحكومي وهو ت ّور اء بعد أر ّ
ل شاهد مل

الت ورام األخير في سراتيل فتحم دالً ّدياً حول مآالم التحاياام وا ايا اليساد التي اد تب ي
بالحكومي وال ها ،ل انتخابام بمبكر وفتحم أي اً الم ال إلعاد االص يافام السياسيي تحسباً

يسرة التحاياام والمحاكمامي وعل
لكل ديد م تزايد ال و الشعبي عل ال از الا اتي كي ّ
رتيس الحكومي أر يستايل مر منصب في حال اب ّدمم دو التحي ات اا
لكر في خلييي ه و الت ورام ا ايا أعمق تني ل صميا المؤسسي اإلسراتيليي المناسمي حول
التعامل م

األو اةي ال سيما المتصلي بالصراة والمس لي اليلس ينيي ومستابل الديموا ار يي

اإلسراتيليي التي تسع

الحكومي الحاليي ل

هدا ااعدت ا الاانونيي والدستوريي وتشكيل أخرى تاوا

باألساس عل مبدأ ي وديي الدولي وهو ما يعتبرو المعار ور د ار

سراتيل

مر الدول المنبو

ألر ت و اًر ك ا في بعرف ا ي خ البلد ل أبرتايد بمعلري األمر ال ي سيستادا رد فعل عالمياً م اداً
اوام الماا عي والتسب ،في عزل ن اا األبرتايد الي ودي
األمر ليس مش دياً بل في الكغير مر ال ّديي بداللي أر نتانياهو ا بّر أماا ت ورام مليام اليساد
تماعا شعبياً لمؤيدي  -بي كرنا بت اهرام الت ييد ألردو ار  -مر أ ل مار ت ييد
ال أر ين ّا ا
ً
حزب ووزرات ونواب لت يلتزموا الصمم أو يترددوا في دعا ايادت ي بخاصي أر «لبعبت » اآلر هي
ماابل

از الا اء والشر ي وليس ماابل المعار ي السياسيي

ويشر في األش ر األخير  -حملي
شر نتانياهو في ه ا اال تماة -
ّ
ولورض استباق الت ورامي ّ
تشكي في اإلع ا اإلسراتيلي والا اء والنيابي العامي تشار في ا واي مر وزراء وشركاء في

وي كر أر رتيس حكومي سراتيلياً سابااً هو ي ود أولمرمي ا
االتت ف ب
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ابل نحو غ ث سنوامي في ا ايا فساد ال تب كر اياساً بما هو منسو ،مر ت اوزام لنتانياهو
وزو ت وبعض المحي ير ب بمعن أر الساباي  -وسوابق أخرى تور في ا وزراء ورتيس دولي
ا

رت ا لدخول الس ر  -تعمل في ير مصلحي نتانياهو ال ي ال ي د مخر اً ال في اعتماد

خ ا ،شعبوي اوام ات اا كل معار ي ل بم حات باعتبارو ال حيي أو ات ام ا بنيت ا ساا

حكومت مر خ ل الا اء وليس في صندوق االاتراة!

يحدث ه ا في أو محاوالم حكومي اليمير بمرّكبات ا كافي تويير اوانير اللعبي الدستوريي والواء
استا ليي ال از الا اتي وأ ز الكب وال ب الااتمي في سراتيلي لمن أي مساءلي ديي مر
خ ل تع يل الحريام السياسيي العامي وعمل الم تم المدني وام الناد في موا ع

وهو فعل ال

بل للحيلولي دور حراز أي اني ار في الصراة م اليلس ينيير

الحكا فا
ي دف ل من تبديل ب
مستعد في ه ا اإل ار ل الم ازفي في مستويام عد اد يكور التشري
أي اً وأر أر نتانياهو
ّ

ويشار هنا ل أر اياد األ ز األمنيي في سراتيل
المناهض للسياسي في مركزها لكن ليس الوحيد ب
ل في ا يي الحرا
أبدم تملم ً وا حاً مر ا اررات وسياسات األمنيي ت او اليلس ينيير (ات
الادسي وت اوزو توصيام ه و األ ز و رب ا عرض الحات ) وهنا شرة أنصارو مر المتحلاير

حول بم ا مي ه و الايادام واالستخياف بو ام ن رها وات ام ا بح «ال ب بر» و «التخا ل» ماابل
از الا اء
حد الصراة المكشوف م
اليلس ينيير! ال أر م ازفت اد ال ت ّل بات او الداخلي ل
ّ
ومؤسسام الراابي واإلع ا واأل ز األمنيي وم اليلسيي الب ار ماتيي للص يونيي المعتدلي وتمغل ا اوى
(في سراتيل وأوروبا وأميركا الشماليي)ي بل اد تت

نحو الخار مر خ ل افتعال تصعيد اد يبدأ

محسوباً وينت ي بح «حريق» منيلم العاال ماابل اليلس ينيير في ز أو «حز ،هللا» شماالً والح ي
ل ل متوافر ل داتماً ف ي عمليي أو ا ييي صاروخيي مر ز اد تكور الشرار وك ل األمر عل

مغبتي عل اعتبار أي تويير في لبنار لمصلحي «حز،
ال ب ي الشماليي م بااء ال هنيي اإلسراتيليي ّ
الرد
هللا» زءاً مر سلّي الت ديدام االستراتي يي إلسراتيلي األمر ال ي يات ي ّ

 ،علي ا
مر هناي فإر الو
في الداخل اإلسراتيلي في مرحلي مي ححصليي مر حيث ال ي التي ست ّ
رياح ال ححسياسي وهو ما يعني أي اً ال ي التي ست ححت ور في ا الع اام الداخليي بير الكتلي
الب ار ماتيي في الص يونيي وبير معسكر اليمير الساعي ل فرض سياد سراتيليي تامي عل ال ورافيا

بير البحر والن ر م ما يكر الغمر

بمعن ي أننا حيال صراة اوي ّدي اد يصل ل
المنحسر في الدولي الحديغي أو بكلمام أخرىي
االنتخابام ك زء مر مآزق الدي ححموا ار يي التمغيليي ب
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الحاصل اآلر في السياسي اإلسراتيليي ليس ش ناً سراتيلياً داخلياًي ألن م ما كانم مآالت فستكور ل
ساا ات عل الشع ،اليلس يني أوالً وعل اإلاليا

الحياة ،لندن2017/8/17 ،

 .49ثلث حروب صغيرة مع غزة والتالي على الطريق
نداف هعتسني

ال رد واالات ة مر وش ا يفي وال ي سمي بشكل

ه ا الش ر تحل ال كرى الح  12سني عل

م ازي ح «ف االرتبا »  12سني تع ي من و ار كافيا لم ار عي كا نحر «فككنا االرتبا » عر ز

وب ي ادر تحاام الوعود التي باع ا لنا م ندسو وعرابو ه و الخ و م ا دا ار نت كري بان حار
الوام الر نستوع ،كا كنا متسامحير ت او المسيحيير الكا بير اولت

لاد أعلر اريتيل شارور عشيي ال رد ما يلي« :انا ماتن مر اعماق البي بار ف

سيعزز اسراتيلي سيالل العداءي سيح ا الماا عي والحصار ويادمنا عل

االرتبا

ها

ريق الس ا م

اليلس ينيير وبااي يراننا… عسا ر والبلدام االخرى لر تصب خ ال ب ي انا اف ا في االمر
وانا اعد شع ،اسراتيل ب ربعير سني هدوء»
شمعور بيرسي في

وء التح يرام مر أر ز ست لق الصواريخ والما وفام الصاروخيي عل

عسا ر ومدر اخرى في ال نو ،اال« :ما ا تاترحور لنا ح التشاؤاي ومزيد مر الحرو،ي ومزيد مر

الدا؟ أنا أاترح االمل… انا أاترح عل

الترهام»

اليمير ار يتواف عر التخوييام… كيوا عر الحديث في

اما تسيبي ليني فعللم األمر في حين ااتلي« :مر اخرى يرهبنا اليمير صواريخ كاتيوشا عل بتر

السب ي اسدود… عسا ر؟ حسناي اليمير متحمس وخياليي نحر نرى بار الحدود م لبنار هادتي
لسنوام بعد خرو ناي ف صواريخ عل الشمالي االمر ات سيحاا ف االرتبا عر ز » واسحق

هرتسوه ا اف« :ف االرتبا هو امر و اهميي تاريخيي الخ ار الدولي مر الوحل في ز »

رتيس شعبي االستخبارام في حين أهرور زتييي فركش اال في نااش في الحكومي« :ف االرتبا

سيالس اإلرها ،وي عل محتم »ي اما في امي الصحافي فعملوا بال ب مغلما رسا ل ا في حين
امنور ابراموفيتشي فدافعوا عر شارور في و

التحايق في الشب ام

واالترو البراموفيتش كما ار الصحافي لا تخف السب،

دوي وفاا لمي وا الحمايي

ار شارور وحدو فا كار يمكن ار ياتل

المستو نيري االمر ال ي ارادو دا مع ا كبار ر االم الصحافي
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بعد  12سني لا يعد ممكنا اخياء ما حصلنا علي ح نايض ف االرتبا  :كيار عدو عدواني ومسل
عل حدودناي غ ث حرو ،صوير والتالي عل ال ريق انياقي صواريخ وت ديد داتا فا في العاد

االول ال ي مر من االات ة ا لق بالمتوس في كل سني أربعي ا عاف مر صواريخ الاساا وا اتف

ال اور اكغر مما في سني متوس ي ابل ه و الخ و النكراء

وبر ا ل ي في ار احدا مر المسؤولير والمؤيدير لا يدف غمر الخ

الرهي،ي عل حملي الت ليل

ونزة الشرعيي التي ترافام مع ا وبر ا ل ي لا تتشكل حت اليوا حت وال ل ني واحد ليحس ه و

الاصيي ل ني تحايق رسمييي ناهي عر برلمانيي كما لا يتا التحايق في االدعاء بار ح ا االات ة

كح ا التحايق بمعن أر في م رد ت اوز الخ و حاول شارور من التحاياام واستنياد الاانور
دو في ا ايا سيريل كيرري مارتر ش ف و يرها

كيف حصل أر احدا لا يدف غمنا ماهيريا شارور نيس ي شمعور بيرس ح الشري المتحمسي تسيبي
ليني التي صبم الماء عل

يدي ي اسحق هرتسوه؟ كيف يحتمل اننا لا نحاس ،الاياد الصحافيي

النكراءي تل التي مر دور ت ييدها المرفوضي ما كار للخ و ار تخر ل حيز التنيي ؟ الصحافيور

الكبار ال ير اخ وا  /أو تعينوا لا يدفعوا أي غمر كل ا يواصلور التولف بنومام التبرير والمزايد
ومواصلي التروي لنا بارتكا ،اخ اء فتاكي اخرى ب انا اة حاياي أر حكومام اليمير لا تن

يتبق لنا ير الكف عر توفير
في ار تشكل ل ني تحايق حت اليوا ت سد ح ا عي ا ولا
َ
الشرعيي لكل مر كار مشاركا في خدعي ف االرتبا ي وبالت كيد الكف عر االنصام ل
معاريف2017/8/16 ،
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 .51كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/8/17 ،
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